
TEMESI LÁSZLÓ 

A fák az idő előrehaladtával 
ugyanúgy öregszenek és beteg-
szenek, mint az emberek, csak 
„ők” képtelenek panaszkodni. 
Orvost sem tudnak felkeresni, 
ezért a szakembereknek kell el-
menniük hozzájuk, hogy felállít-
sák a nélkülözhetetlen diagnó-
zist. Ezt meg is tették a Kondor 
Béla sétány fáival kapcsolatban, 
amelyekről elég szomorú kép ala-
kult ki. Amit a laikusok ránézésre 
nem vesznek észre, azt a kerté-
szek pillanatok alatt meglátják, a 
műszerek, mérések segítségével, 
az alapos vizsgálatokkal pedig 
szinte százszázalékos biztonság-
gal megállapítják. A fák testébe 

belelátva ugyanis könnyen meg-
állapíthatják, hogy egészséges 
vagy súlyos beteg, netán életve-
szélyes egyeddel van dolguk.

MAGAS EGYEDEK 
ALACSONY 
BIZTONSÁGI 
ÉRTÉKKEL
A gyökérnyaknál elvégzett Fa-
kopp-mérés szinte minden eset-
ben jelentős, a gyökérzet felől 
megindult korhadást mutatott 
ki, ami a magas (25–30 méteres) 
egyedméretek és a terebélyes ko-
ronák súlyozásával rendre ala-
csony biztonsági értéket adott. 

 „Vizsgálatunk során a sé-

taút melletti összes fát (50 da-
rab) műszeresen megvizsgáltuk 
– olvasható a 65 oldalas szak-
véleményben. – Fafaj szerinti 
megoszlás: korai nyár 25, jege-
nyenyár 15, rezgő nyár 7, kínai 
nyár 3 darab.” 

IDŐSEBBEK A FÁK, 
MINT A HAVANNA-
LAKÓTELEP 

Külön fejezet foglalkozik a ki-
vágásra javasolt egyedekkel. E 
szerint 19 korai nyártól, 7 rezgő 
nyártól, 2-2 jegenye-, illetve kínai 
nyártól, azaz összesen 30 öreg, 
beteg és veszélyes fától kell meg-
válni. Fontos megjegyezni, hogy 

ezek az adatok nem titkosak, a 
jelentés mindenki által megte-
kinthető, a legegyszerűbben a 
Kondor Béla Közösségi Házban. 

Nyilvánvaló, hogy akár egyet-
len fát is fájó kivágni, nemhogy 
harmincat! A sétány megszokott 
képe jelentősen megváltozik né-
hány évre, ami bizonyára soka-
kat elszomorít.

– Minden fának megvan az 
élettartama, ami véges. Elöre-
gedett, ötven-hatvan éves egye-
dekről van szó, azaz idősebbek, 
mint maga a lakótelep – mondta 
Petrovai László alpolgármester, 
aki ugyanúgy szívén viseli ezek-
nek a fáknak a sorsát, mint az 
önkormányzat vagy a lakosság. 
– A lakótelep építésekor helyez-
ték a csapadékvíz-elvezetőket, 
csatornákat a fákhoz, amelyek 
a növekedésük miatt mára még 
közelebb kerültek a létüket kor-
látozó közművekhez. A gyöke-
reik nemcsak a közműveket sér-

tik, hanem felnyomják a burkolt 
utakat, szegélyeket is. Emiatt a 
sétány szinte végig hepehupássá 
vált. Az elkészült szakvélemény is 
megállapítja, hogy a sétány szinte 
teljes hosszában balesetveszélyes 
az elöregedett, beteg fák miatt.

A szakvéleményben többek 
között ez is olvasható még: „A 
sétány faállományát elsődlege-
sen alkotó, vélhetően ötven-hat-
van évvel ezelőtt ültetett korai 
nyárak fajtajellegük alapján már 
idősnek számítanak, aminek a 
kondíció általános leromlása is 
velejárója. Fenntartásuk sok rá-
fordítás mellett is magasabb kör-
nyezetbiztonsági kockázattal jár, 
mint egy fiatal vagy középkorú 
állomány esetében.”

ELSŐ A KÖR NYE-
ZETBIZTONSÁG
A korhadás, hasadás, töredezés 
a legtöbb fán szabad szemmel 

is látható. Még egy laikus is 
észreveheti a hibákat, ha job-
ban odafigyel, de egy kisebb 
vihar után, amikor a sétányra 
hullott gallyaktól, ágaktól nem 
tud haladni a járdákon, már 
teljesen egyértelmű lehet, hogy 
könnyen veszélyessé válhat a 
közlekedés. S vajon hányan 
vannak, akik a fák hűsében 
meg-megállva vagy padokon 
üldögélve hosszasan beszél-
getnek? Ilyenkor bármikor 
megtörténhet a baj. A sétányon 
nem csekély a forgalom, hiszen 
gyakran látogatott intézmé-
nyek találhatók a közelében. 
Innen érhető el a Kondor Béla 
Közösségi Ház, egy óvoda, egy 
bölcsőde és egy iskola, a SOFI, 
valamint egy templom is. Ezek 
az intézmények környezetbiz-
tonsági szempontból kiemel-
ten fontosak.

  Folytatás a 7. oldalon

VÁROSKÉP
P E S T S Z E N T L Ő R I N C – P E S T S Z E N T I M R E  K Ö Z É L E T I  L A P J A

Almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p Erdőskert p Erzsébettelep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganztelep p Gloriett-telep p  Halmierdő p Havanna-lakótelep 
Kossuth Ferenc-telep p Krepuska Géza-telep p Lakatostelep p Liptáktelep p Lónyaytelep p Miklóstelep p Rendessytelep p Szemeretelep p Szent Imre-kertváros p Szent Lőrinc-lakótelep p Újpéteritelep

2020. február 4. — XXIX. évfolyam 2. szám

Baleset-megelőző 
gyógyítások és vágások
 
Beteg és veszélyes fák a Kondor Béla sétányon

�SENKI NEM VITATJA, HOGY MINDEN FÁRA SZÜKSÉG VAN, HISZEN KÖRNYEZETÜN-
KET NEMCSAK SZEBBÉ, DE EGÉSZSÉGESEBBÉ IS TESZIK, EZÉRT CSAK ALAPOS 
VIZSGÁLATOK UTÁN LEHET A SORSUKRÓL DÖNTENI. A KONDOR BÉLA SÉTÁNYT 

SZEGÉLYEZŐ KEDVELT FASOR MEGÉRT A GYÓGYÍTÁSRA, ILLETVE A MEGÚJÍTÁSRA.

KÉNYSZERLESZÁLLÁS

2012. FEBRUÁR 3-ÁN UTASOK NÉLKÜL tért 
vissza Helsinkiből a Malév repülőgépe Feri-
hegyre. Sem magyar, sem külföldi utast nem 
köszöntöttek azóta a gép ajtajánál a mindig 
kedvesen mosolygó stewardessek. A politika, 
a gazdaság földre kényszerítette a több 
mint 60 éves múltra visszatekintő nemzeti 
légitársaságot. 

VEZETŐVÁLTÁS

„KÖZÖSSÉGI HÁZ A NEVÜNK, így természetesen 
az egyik legfontosabb feladatomnak a közös-
ségfejlesztést tartom, egy aktív közösség ki-
alakítását munkatársaimmal együtt, hogy az itt 
élők otthon érezzék magukat nálunk, szívesen 
és rendszeresen jöjjenek a rendezvényeinkre” 
– nyilatkozta a Városképnek Máté Zsuzsanna, 
a Kondor Béla Közösségi Ház új vezetője.

AZ ELSŐ CSONTVÁZ?

„ZSEBPÉNZ A KÉPVISELŐNEK? A Városrehabili-
táció18 december közepén felmondott egy, a 
jó erkölcsbe ütköző szerződést, erről tájékoz-
tatta a fenntartót és vizsgálatot folytat a szerző-
dés létrejöttének körülményeit tisztázandó. Az 
érintett Torma Beáta volt fideszes képviselő, 
az összeg 330 ezer forint, egy éven keresztül, 
minden hónapban. 

SZÁGULDÓ MOTOROS

SZÁMADÓ MÁTÉ NEMZETKÖZI PORONDRA LÉP-
HET, ugyanis olasz ajánlatokat kapott, miután 
gyorsasági motorsportban Európa-kupa-győ-
zelemmel zárta a 2019-es évet. A Gloriett 
iskola tanulója nem lassít: a legközelebbi 
terve kijutni a világbajnoki mezőnybe. Ha a 
Kawasaki klubjában versenyezhetne, akkor a 
Superbike-bajnokságba kerülne.

ÚJ BUSZOK

A DÉL-PESTI TÉRSÉG KAPJA AZ ELSŐ 40 
KORSZERŰ Mercedes-Benz Conecto buszt. A 
járműveket Karácsony Gergely főpolgármes-
ter adta át a BKV Zrt. Dél-pesti Autóbuszga-
rázsában. Bolla Tibor, a társaság vezérigazga-
tója az átadási ünnepségen elmondta, hogy 
a forgalomba álló 16 busz csak a kezdete a 
BKV-járműpark megújításának.
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Lánchídi csata?KÖZÉLET

BODZAY ZOLTÁN 

A január 29-i ülést a fővárosi 
tulajdonú cégek új vezetői-
nek megismerésével kezdték a 
városatyák. A Budapest Film 
Zrt. élére Liszka Tamást, a Rác 
Fürdő Eszközkezelő Kft. ügy-
vezetőjének Borbélyné Balogh 
Zsuzsannát, a Budapesti Város-
arculati Nonprofit Kft. vezető-
jének Faix Csabát, a Budapesti 
Sportszolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjévé pedig Józsa Alízt 
nevezi ki a főpolgármester a 
testület döntése alapján. 

A Fővárosi Közgyűlés el-
lenzéki képviselői szóvá tették, 
hogy Karácsony Gergely miért 
nem volt elégedett a korábbi 
cégvezetőkkel, miért kellett 
őket lecserélni. A főpolgár-
mester a válaszában néhány 
mondatban bemutatta az új 
vezetőket, majd hozzátette: 
részben azért van szükség új 
kinevezésre, mert volt, ahol 
a korábbi vezető lemondott a 
tisztségéről.

SZMSZ ÉS FOR-
RÁSMEG OSZTÁS
Szintén vita alakult ki a Fővárosi 
Közgyűlés belső szabályait meg-
fogalmazó szervezeti működési 
szabályzatot (SZMSZ) módosító 
határozati javaslatról, amelyről a 
főpolgármester elmondta, hogy 
demokratikusabb, az ellenzéki 
jogokat kiterjesztő szabályozás 
a cél. Bevezetik a napirend előtti 
felszólalást, interpellálható lesz 
a főpolgármester, újra lesznek 
frakciók, valamint bővül a bi-
zottságok ellenőrzési jogköre. Az 
SZMSZ módosítását hosszas vita 
után és több módosító javaslattal 
fogadták el a képviselők.

Ugyancsak elfogadta a köz-
gyűlés a forrásmegosztásról 
szóló rendeletet. A forrásmeg-
osztás lényege az, hogy a Fővá-
rosi Önkormányzat, illetve a 
23 kerületi önkormányzat be-
vételeinek túlnyomó részét az 
idegenforgalmi adó és az ipar-
űzési adó adja, amin osztozni-
uk kell. A rendelet értelmében 

a múlt évihez képest idén 10 
százalékkal több pénzt oszt-
hatnak el a kerületek és a fővá-
ros. A kerületi önkormányza-
tokat 2020-ban összesen 145,5 
milliárd, míg a fővárosit 171,1 
milliárd forint illeti meg. 

KÜLÖN VAGY 
EGYÜTT?
A leghevesebb vitát a Lánchíd 
felújítására fordítható összeg 
nagysága és forrása váltotta ki. 
Karácsony Gergely szerint a 
jelenlegi helyzet alapján a híd-
felújításra még úgy sincs elég 
pénz, ha az Alagút felújítását 
elhagyják. 

A főváros 17,3 milliárd fo-
rintot tett félre a híd felújításá-
ra, amihez az állam 6 milliárd 
forintot adott hozzá. A Lánchíd 
és a hozzá tartozó pesti oldali 
villamos- közúti aluljáró, vala-
mint az Alagút rekonstrukció-
jára kiírt közbeszerzésre négy 
cég tett ajánlatot. Áraik a hídra 
és az aluljáróra nettó 24,6–27,9 

milliárd forint között voltak, 
míg az Alagútra ezen felül net-
tó 9,9–11,2 milliárd forintot 
számoltak. 

Mindebből kiderül, hogy a 
rendelkezésre álló 23,3 milliárd 
forint még a Lánchídra és alul-
járójára sem elegendő, a szük-
séges összeg a legszűkebben 
számolva is nettó 24,6 milliárd 
forint lenne. Ezért az előter-
jesztés szerint felülvizsgálják a 
beruházást, megnézik, miként 
lehet részekre szedni, külön el-
végeztetni a felújításokat, össze-
geket átcsoportosítani rájuk, to-
vább egyeztetve a kormánnyal.

ÚJ KÖZBESZERZÉS
A napirendi pont vitájában el-
lenzéki oldalon úgy vélték, hogy 
a Lánchíd és az Alagút felújítását 
nem szabadna szétválasztani, 
mert időben úgy legalább öt évig 
elhúzódna a beruházás. Ezzel a 
városvezető koalíció képviselői 
egyetértettek, ezért azt szorgal-
mazták, hogy a kormány a 6 mil-
liárd forintnál több pénzt adjon 
az országos jelképként is szerep-
lő Lánchídra, de ezt az ellenzéki 
képviselők visszautasították. 

�Fontos beruházásokról és személyi kérdésekről is döntöttek a képvi-
selők a Fővárosi Közgyűlés legutóbbi ülésén.
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KI FIZETI AZ ALAGUTAT 
ÉS A HIDAT?

A Lánchíd felújítása nem halasztható

Munkában a Fővárosi Közgyűlés

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

telefonszámon.
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PESTSZENTIMRE 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
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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, ferencz.istvan@bp18.hu
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
koros.peter@bp18.hu
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@bp18.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, 
kassai.daniel@bp18.hu 
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
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 
Fogadóóra: minden pénteken az Aprók Falva 
Óvodában (Barcika tér 8.).Előzetes egyeztetés 
szükséges.

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

PÁL NORBERT
MSZP, 
Fogadóra: minden hónap második csütörtökén 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… 100 nap után az M1 tévécsatorna meghívta 
Karácsony Gergelyt
– Karácsony Gergely (főpolgármester): Régi álmom teljesült, egy év után meghívást kaptam a közpénz tízmilliárdokból működő állami pro-
pagandacsatorna műsorába. … Le lettem kapva a tíz körmömről, amiért elektromos autóval és nem biciklivel mentem a Kunigunda utcába, 
számonkérték azt is, hogy nem ott állt meg az autóm (a bejárat mellett álltunk meg), ahol ők kamerával filmezték volna az érkezésemet.
– Török Gábor (politológus): Ez a műsorvezetői performansz közel 25 percen keresztül bizonyította a köztévé nézőinek, hogy a közpénzekből 
működő állami tévé a látszatra sem akar adni, és kizárólag buta harci kutyaként tudja elképzelni a saját szerepét.
– Hargitai Miklós (a MÚOSZ elnöke): Mi volt a baj a Karácsony-interjúval? Röviden: az, hogy nem volt interjú… Bővebben: az, hogy a mű-
sorszámra vonatkozó összes jogszabályi előírást megsértette.
– hvg.hu: Több forrás szerint a Pitbullként emlegetett Németh Zsolt hírigazgató az interjú után megdicsérte az egyik kerületi fideszes alpolgár-
mester riporterként dolgozó feleségét.
– Fürjes Balázs (államtitkár): Jó, hogy nem a választás előtt készült az M1 Karácsony-interjúja – több ellenzéki, kevesebb fideszes polgármester 
és képviselő lenne, érthetően. Sokszor éri méltatlan támadás a köztévét, de ez vállalhatatlan volt.
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A Városgazda jó gazda KÖZÉLET

GYURICZA PÉTER 

– A Városgazda feladata a problé-
mák megoldása, ha hóhelyzet vagy 
szélsőséges időjárás van, például a 
vihar fákat dönt autókra, házakra, 
vagy amikor a csatornák nem győ-
zik elnyelni a vizet…
– A szélsőséges időjárás okoz-
ta problémák megoldása je-

lentős részben ránk tartozik. 
Folytatjuk a szikkasztókutak 
kialakítását, ami segíti, hogy 
a vízelvezetés jobb legyen. A 
csatornahálózat a Fővárosi Csa-
tornázási Műveké, de próbáljuk 
megoldani, hogy az út- és járda-
szakaszokon a víz minél keve-
sebb helyen álljon meg.
– És a havazás?

– Ennek kezelése a fővárosi útsza-
kaszok kivételével a mi feladatunk. 
Három hóekés járművünk van, 
kettő sószórásra is alkalmas.
– Sószórás?! 
– Ez a szó így nem pontos.
– Azért is kérdezem, mert a Vá-
rosgazda azt hirdeti magáról, hogy 
környezetbarát módon dolgozik, és 
súlyos ellentmondás lenne, ha köz-
ben sóval szórná az utakat. 
– Így van, csak útszóró sónak hív-
ják ezt a terméket. A hagyomány 
miatt maradt az elnevezés.

KÖRNYEZETTUDA-
TOSAN
– Miben nyilvánulhat meg még a 
környezetvédelmi szempont egy ek-
kora vállalatnál?
– Az energiahatékonysággal kap-
csolatban nemrég megkaptuk az 
ISO 50001-es minősítést, tehát 
minősített energiafelhasználó és 
energiahatékonyan működő cég 
vagyunk. Ezt szeretnénk tovább-
fejleszteni, például hosszú távon 
visszaszorítani a vállalaton belül 
az egyszer használatos műanyag 
palackokat. Emellett az újra-

felhasználásban is szeretnénk 
eredményeket elérni, például a 
zöldhulladék tekintetében. 
– A szemétszállítással a lakos-
ság közvetlenül találkozik. Ez ma 
neuralgikus kérdés a fővárosban. A 
Városgazdát mennyiben érinti ez?
– A lakossági hulladék elszállí-
tása a Fővárosi Közterület-fenn-
tartó Zrt.-hez tartozik, miként a 
szelektív kukák ürítése is. Igaz-
ság szerint a kerületben nagyobb 
probléma az illegális hulladékle-
rakás, ami ellen komolyan szán-
dékozunk fellépni.
– Nyilván ismerik azokat a helyeket, 
ahol ez gyakori.
– Igen, de ha kiteszünk egy ka-
merát, akkor elmennek száz mé-
terrel arrébb, és a szemét megma-
rad. Szerintem ezt a problémát 
folyamatos járőrözéssel lehetne 
mérsékelni. A kerület egyik leg-
nagyobb területe a Péterhal-
mi-erdő és környéke. Amikor 
illegális szemétlerakás nyomát 
látjuk, a kollégáim azonnal men-
nek és intézkednek az elszállítás-
ról azért is, mert ha egy kis kupac 
marad valahol, az percek alatt ké-
pes nagy kupaccá válni.

– A legközvetlenebb jelzést a la-
kosság adhatja. Lehet bejelentést 
tenni, és remélhetik az emberek, 
hogy ennek hatására tesznek is 
valamit?
– Nagy esély van a megoldásra. 
Van ügyfélszolgálatunk, ahol be 
lehet jelenteni lakossági észrevé-
teleket, és ezekkel kapcsolatban 
azonnal intézkedünk. De ezt 
hadd egészítsem ki azzal, hogy 
Városgazdánál több mint ötszáz 
ember dolgozik, akiknek a je-
lentős része a kerületben is él, és 
amennyiben bármilyen problé-
ma fölmerül, azt ők az elsők kö-
zött tapasztalják és jelzik.

A LEGNAGYOBB 
CÉGEK KÖZÖTT
– Az ötszáz alkalmazottal mekkora 
cégnek számít a Városgazda?
– A legnagyobbak között van 
a kerületben, az önkormány-
zati tulajdonú vállalatok kö-
zött pedig a legnagyobb. De 
ne felejtsük el, hogy a kerü-
lethez tartozik a repülőtér is, 
amely szintén sok embernek 
ad munkát.

– Napjaink egyik legnagyobb 
problémája Itt ez hogyan csapó-
dik le? 
– Ez minket is érint, ahogy a pi-
acon lévő cégek jelentős részét. 
A szakemberhiány pedig ország-
szerte közismert.
– Mely területeken szorít legjob-
ban a cipő?
– Nem is tudok egy-egy terüle-
tet kiemelni, mert mindenhol és 
mindig. Ezt abból is lehet látni, 
hogy folyamatosak az álláshir-
detéseink. De egy ilyen nagy vál-
lalatnál dolgozik az informatikai 
rendszermérnöktől kezdve a 
fűkaszáson át mindenki, és min-
den területen kisebb-nagyobb 
munkaerőhiánnyal küzdünk. 
– Versenyképes munkahely a Város-
gazda?
– Azt gondolom, hogy igen, de 
természetesen a nagy multinaci-
onális cégekkel nem tudunk ver-
senyezni. Ez egy önkormányzati 
tulajdonú nonprofit vállalat.
– Az önkormányzatnál elérhető 
jövedelmekhez képest vonzó hely?
– Én azt gondolom, hogy a Város-
gazda vonzó munkahely volt, és az 
lesz a jövőben is.

NÉGY ISKOLA TORNATERMÉT ÚJÍTJÁK FEL
Uniós programokról és sportberuházásokról is döntöttek

ÚJ VEZÉRIGAZGATÓ A VÁROSGAZDA ZRT. ÉLÉN
Borbély Sándor: A Városgazda vonzó munkahely lesz a jövőben is

BODZAY ZOLTÁN 

Több sürgős döntés is indokolta a 
képviselő-testület január 30-i rend-
kívüli ülésének összehívását. Az 
egyik ilyen egy hozzájárulási nyilat-
kozat kiadásának közelgő határideje 
volt. A nyilatkozatról szóló döntés 
lehetővé teszi, hogy a Teniszport.hu 

Sportegyesület pályázzon a Thököly 
út 5. szám alatt működő teniszklub 
további infrastrukturális fejlesztésé-
hez szükséges forrásra. 

TENISZ ÉS FOCI
A Magyar Olimpiai Bizottság a 
2013–2020 közötti sportágfej-

lesztési koncepciója alapján 16 
kiemelt sportág szövetségét tá-
mogatja a központi költségvetés-
ből. A Magyar Tenisz Szövetség 
2020. évi fejlesztései között e ke-
retből kívánja pénzügyi támoga-
tásban részesíteni a Teniszport.
hu Sportegyesületet mint ked-
vezményezettet. 

Az egyesület a támogatási ösz-
szegből infrastruktúrájának a 
fejlesztését, a klub épületének kül-
ső-belső felújítását, a sportburko-
latok cseréjét, az automata öntöző-
rendszer kialakítását és a világítás 
korszerűsítését kívánja megvalósí-
tani. A támogatási szerződés alap-
ján a beruházásra az egyesület 17 
millió forintot kap, így a fejlesztés 
az önkormányzat költségvetését 
nem terheli. A nyilatkozat kiadá-
sáról szóló határozatot a képvise-
lő-testület egyhangúlag elfogadta.

Ugyancsak sportcélú kér-
désben döntöttek a képviselők, 
megtárgyalva az MLSZ-pályákról 
szóló javaslatot. Ennek alapján 
a kerület részt vesz a Budapest 
Pályaépítési Programban, nyilat-
kozva arról, hogy amikor az ön-
kormányzat megszerzi a kijelölt 
ingatlanokon létesülő sportpá-
lyák üzemeltetésének jogát, azok 
fenntartását, karbantartását, üze-
meltetését 15 évig vállalja.

RODINGGAL 
EGYÜTT
Szintén teljes egyetértésben 
hagyták jóvá a képviselők azt a 
javaslatot, miszerint Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata a kerület németországi 
testvérvárosával, Rodinggal kö-
zösen nyújtson be pályázatot az 
Európa a polgárokért elnevezésű 
programra. Roding városával 
2006-ban kötött testvérvárosi 
megállapodást az önkormányzat, 
s ennek alapján évek óta sikeres 
az együttműködés. A két ön-
kormányzat vezetői nemrégiben 
tartott találkozójukon kinyilvá-
nították, hogy kiemelt közös fel-
adatuknak tekintik a testvérváro-
si kapcsolatok továbbfejlesztését. 
A pályázatot szeptember 1-jéig 
lehet benyújtani, és a támogatás 
összege akár 25 ezer euró is lehet.

Arról is döntött a testület, 
hogy az önkormányzat részt 
vesz a Magyar Kézilabda Szö-
vetség Országos Tornaterem Fel-
újítási Program VI. ütem című 
pályázatán. A program szerint 
négy kerületi általános iskola – 
az Eötvös Loránd, a Kassa utcai, 

a Kondor Béla és a Vörösmarty 
Mihály iskola – tornaterme újul-
hat meg részben saját, részben 
központi forrásból.

HORIZONT 2020
Megtárgyalta a képviselő-testü-
let az Európai Unió kutatás-fej-
lesztési és innovációs politikáját 
2014–2020 között meghatározó 
Horizont 2020 elnevezésű pro-
jektben való részvételt is. A pá-
lyázatra, amelynek fő célja uniós 
szintű Városi Levegőminőség 
Központ kialakítása, közvetlenül 
Brüsszeltől lehet forrást nyerni, 
és a megvalósítása várhatóan 
három-négy évig tart. A költ-
ségekre elnyerhető összegből a 
projektpartnerként közreműkö-
dő önkormányzat 200–300 ezer 
euróhoz juthat. 

A városházi ellenzék azzal a 
módosító indítvánnyal szavazott 
igennel, hogy a projekt állásáról 
a kerület vezetése rendszeresen 
beszámol a testületnek. Mivel az 
előterjesztő elfogadta a javasla-
tot, ebben a napirendi pontban 
is egyhangú döntés született. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�2019 októberétől a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója Borbély Sándor. A 37 
éves közgazdász a Havannán született, a Csontváry általános iskolába járt, és a Hunyadi Mátyás 
Gimnáziumban érettségizett. Pestszentimrén él a családjával. Két kisfia van, és abszolút lokál-

patrióta. Ahogy fogalmazott: a kerület a szíve, és nem is akar innen elmenni.  

�Az önkormányzat képviselő-testületének rendkívüli ülésén úgy alakult, 
hogy valamennyi határozatot egyhangú szavazással fogadták el a 
képviselők.
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Végleg leszállítottákKÖZÉLET

A Malév csődje után külön fel-
hívást tettünk közzé, és 2013-
tól – jelenleg egyedüliként – 
folyamatosan van légiforgalmi 
kiállításunk Budapesten, hol 
saját kiállítóhelyeinken, hol 
külső helyszíneken. A kiállítás-
sorozathoz színes vezetőfüzet 
is készült, amely az egyetlen 
olyan kiadvány, amelyben va-
lamennyi, egykor forgalomban 
lévő Malév-géptípus szerepel 
főbb adataival és jellegzetes 
festésével.

Sokféle tárgyat, dokumen-
tumot kaptunk volt pilótáktól, 
stewardessektől, egyéb alkal-
mazottaktól, magánszemélyek-
től. Különösen izgalmasak az 
egyenruhák és az egyedi relik-
viák. Most januárban is kapott 

a múzeum néhány apróságot, de 
a legszívszorítóbbak azok az al-
kalmak voltak, amikor egy-egy 
pilóta vagy stewardess az egész 
életét meghatározó Malév-tár-
gyait, -fotóit, -dokumentumait 
ajándékozta nekünk.

Éppen ezért a múzeum meg-
határozó gyűjteménye a légifor-
galmi, amelynek néhány darabja 
már a muzeumdigitar.hu olda-
lon is megtalálható. Az Aero-
parkban pedig egy Il–18-as gép-
testben rendeztünk be kiállítást, 
ahol az általunk összeállított 
képes/szöveges ponyvasoroza-
ton túl makettek és egyéb ér-
dekességek, továbbá klasszikus 
tárgyak láthatók. Egy gondosan 
összeválogatott anyag (fedél-
zeti használati tárgyak, néhány 

egyenruha, reklámtárgyak, 
kellékek, pár dokumentum) 
folyamatosan megtekinthető 
– ingyenesen – a Herrich-Kiss 
villa Látványraktárában. Ezeket 

akár máris megnézhetik, mivel 
a szekrények fotói fent szerepel-
nek a 18kerterkepen.hu/raktar/ 
oldalunkon.

Heilauf Zsuzsanna

HONNAN HOVA FEJLŐDÖTT A 
POLGÁRI LÉGI KÖZLEKEDÉS?
Könyvbemutatót, egyben író-olvasó találkozót tartottak 
január 17-én a Pestszentimrei Közösségi Házban.

Jó ötletnek bizonyult a nagytermet kinyitni a PIK-ben, mert 
igen sokan voltak kíváncsiak Veréczi Frick Zsuzsa új könyvére, 
A repülést szolgálták, a repülést szolgálják címűre. A Beszélő 
könyvek sorozatban bemutatott kötet nem az első Malévval 
kapcsolatos munkája a szerzőnek, hiszen hasonló, csak rö-
videbb címmel 2013-ban már megjelent tőle egy könyv. Ezt 
ugyancsak meg lehetett vásárolni és dedikáltatni az esemé-
nyen.

A szerző különböző beosztásokban mintegy harminc évig 
dolgozott a Malévnál belföldön és külföldön egyaránt. 

– Az évtizedek alatt nagyon sok embert megismertem, s 
úgy gondoltam, hogy a munkájukat érdemes bemutatni. Az 
új kötetben megszólalnak újabb emberek is, ezért azoknak 
is érdekes lehet, akik egykor a légi közlekedésben dolgoztak, 
és azoknak is, akik érdeklődnek a téma iránt. Megszólalta-
tok olyanokat is, akik korábban kezdtek a területen dolgozni, 
mint amikor én megszülettem. Ezzel megismerhető, hogy ho-
gyan kezdődött el a polgári légi közlekedés, és hogy honnan 
hova fejlődött – mondta Veréczi Frick Zsuzsa.

A polgári légi közlekedésről szóló könyv bemutatójával 
együtt egy kisebb tárlat is hozzájárult ahhoz, hogy a közönség 
megtekinthesse a hazai repüléstörténet egyes állomásait. So-
kan elhozták a Malévhoz kötődő személyes tárgyaikat, meg-
osztva ezzel az emlékeiket a résztvevőkkel. 

Budapest XVIII. kerülete ezer szállal kötődik a repüléshez, 
a repülőtérhez, szinte nincs olyan család, amelyben ne volna 
valaki, aki régebben ott dolgozott, vagy ma is ott dolgozik. A 
könyv bemutatása után beszélgetés folyt a „kerítésen belüli” 
világról. Arról, hogy milyen sok ember összehangolt munká-
ja szükséges ahhoz, hogy az utasok biztonságosan eljussanak 
úticéljukhoz. 

A beszélgetésben Trangóni Béla Boeing 767-es kapitány, 
valamint Mercz Ferenc és Horváth Attila légiforgalmi irányí-
tók is részt vettek.

B. Z.

(L)ÉGI EMLÉK – A MALÉV

A Malév az átlagember számára 
váratlanul, szinte előzmények nél-
kül szűnt meg, gazdasági okok mi-

att. Szinte hihetetlen, hogy csődbe 
jutott egy olyan társaság, amelynek 
járatain 2010-ben még több mint 3 

millió fizető utas repült, és amely 
abban az évben elnyerte a legjobb 
kelet-európai légitársaság címet. 

Nyolc éve nincs Magyarországnak 
nemzeti légitársasága. A hivatalo-
san hangoztatott okoknak akár az 

interneten is számos helyen utána 
lehet olvasni, de hiába néz át az 
ember több tucat oldalt, olvas el 
több száz sort, próbál eligazodni az 
egymásnak ellentmondó magya-
rázatok között, egy kérdésre sehol 
sem kap választ. Miért nem tette 
meg a magyar állam azt a néhány 
lehetséges lépést, amivel, ha a légi-
társaság az addigi formájában nem 
is lett volna megmenthető, de több 
ezer ember megélhetése, saját és 
családtagjai létbiztonsága fenntart-
ható lett volna?

A rendszerváltozás után a Ma-
lévet kétszer privatizálták. Először, 
1992-ben az olasz Alitalia, 2007-
ben pedig orosz érdekeltség lett a 
cég. Mindkét esetben visszavásá-
rolta a magyar állam, de az évek 
során hozott számos rossz döntés 
miatt a társaság 2012-re már szin-
te értéktelen lett.

Amint arról Fehérváry Géza 
egykori üzemeltetési vezérigaz-
gató-helyettes egy 2018-as in-
terjúban beszélt, több tervezet 
is készült a légitársaság újrain-
dítására, de ezek egyike sem va-
lósult meg. 

Pedig a szakember szerint – 
aki biztos abban, hogy szándé-
kosan vitték csődbe a Malévet 
– egy új repülési vállalat már né-
hány tízmilliárd forintos ráfordí-
tással elindulhatna, ha az állam 
mellé állna. Hogy közelebb hoz-

zuk ezt a kijelentést: a közel 200 
milliárd forintból tető alá hozott 
Puskás-stadion árából négy-öt 
légitársaságot is el lehetett vol-
na indítani. Nyilván nem a régi 
Malév-méretben, de kisebb al-
kalmazotti állománnyal és repü-
lőflottával, akár fapadosként.

A Malév megmentésében 
szerepet játszhatott volna a kínai 
Hainan Airlines, amelynek tu-
lajdonosai a csődöt megelőzően 
rendszeresen tárgyaltak Magyar-
országon. Az akkor a Budapest–
Peking járatot üzemeltető társa-
ság azonban nem sietett a Malév 
megsegítésére, sőt annak meg-
szűnését követően a pekingi járat 
sem maradt meg sokáig. Ugyan-
ezt a Hainan Airlinest üdvözöl-
te január 24-én Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter 
nyolc év után a Csungking–Bu-
dapest járat megnyitóján mint 
stratégiai gazdasági partnert. A 
Hainan Airlines azóta bejelentet-
te, hogy február 7. és március 27. 
között felfüggeszti a járatot.  

Akad ugyan olyan vélemény 
is, hogy a fapados légitársaságok 
térnyerésével a volt maléveseken 
és néhány üzletemberen kívül 
mindenki jól járt, de ezt az állí-
tást pusztán a Liszt Ferenc repü-
lőtér utasszámának növekedésé-
vel tudják alátámasztani. 

Puskás Attila 
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�A Tomory Lajos Múzeum (és elődintézményei) a kezdetektől gyűjti a Ferihegyi repülőtérhez 
kapcsolódó légiforgalmi emlékeket. A legtöbb tárgy, dokumentum a Malévhez köthető, hiszen 
Lőrincen és Imrén szinte minden családnak volt valamilyen kapcsolata a nemzeti légitársasággal, 

legalább egy beszállókártya, repülőtéri fotó vagy műanyag fedélzeti kávéspohár erejéig. 

�„Reméljük, még találkozunk!” – így köszönt el a budapesti légi irányítástól az utolsó Malév-já-
rat pilótája, Valovics Tamás 2012. február 3-án, amikor az MAH745 járatszámú Boeing 787-es 
repülőgép üresen visszatért Helsinkiből. Akkor még abban reménykedtek a közel hét évtizeden 

át működő nemzeti légitársaság pilótái és munkatársai, hogy még ha más név alatt is, de hamarosan 
újra együtt dolgozhatnak egy magyar légitársaság kötelékében. Ez egyelőre hiú remény…

NEM ÉPÜL MEG A PARKOLÓHÁZ FERIHEGYEN
A Budapest Airport hatszintes parkolóházat szeretett volna emelni, aminek építési engedélyét előbb kiadta a Fővárosi Kormányhivatal, 
majd 2018 decemberében visszavonta. Ez utóbbi határozat emelkedett most jogerőre. 

A parkolóház ügyében Kunhalmi Ágnes, a XVIII. kerület országgyűlési képviselője kérdést intézett a miniszterelnökséghez, amelyre 
ezt a választ kapta: „A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2-es számú terminálja elé tervezett parkolóház megépítéséhez építési engedély 
szükséges, amelyhez a jogszabályok szerint kötelező beszerezni a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakhatósági állásfoglalását. Ezen 
szakhatósági állásfoglalás megállapította, hogy a tervezett beruházás – tekintettel arra, hogy vonzáskörzetében több hasonló profilú épít-
mény is található – nem indokolt, továbbá negatívan befolyásolná a jövőbeni tömegközlekedés fejlesztésének lehetőségét, ezért az építési 
engedély kiadásához szükséges szakhatósági hozzájárulás kiadását megtagadta.”

A Vitézy Dávid vezette új Budapest Fejlesztési Központ a Budapest Airport Zrt.-vel összhangban a 3-as terminál megépítésével együtt 
a parkolókapacitás bővítését is tervezi, de nem kívánja előnyben részesíteni a repülőtér közúti megközelítését a belvárost és a repülőteret 
összekötő közvetlen vasútvonallal szemben, amelyet pedig a repülőtér környékén, illetve a fel- és leszállás zaj- és környezetszennyezésével 
közvetlenül érintett lakosok egyértelműen elutasítanak. 

-puskás-

NYOLC ÉVE KÉNYSZERÍTETTÉK 
LESZÁLLÁSRA A MALÉVET

Egy kis történelem

Nyolc éve, 2012. február 3-án állt le a Magyar Légiközle-
kedési Vállalat, azaz a Malév. A vállalat elődjét 1946-ban 
hozták létre Maszovlet néven. Működését a Budaörsi repü-
lőtéren kezdte, majd átköltözött a Ferihegyi repülőtérre. Az 
új légikikötőt éppen hetven éve, 1950. május 7-én nyitották 
meg a polgári forgalom előtt. 1954. november 25-én a 
magyar állam megvásárolta a szovjet részt a vállalatból, így 
másnap megalakulhatott a Malév. 2007-ben orosz tulaj-
donba került a cég, ekkor már erősen veszteséges volt. 
2011-ben a magyar állam visszavásárolta, ám nem lehetett 
kisegíteni állami támogatással, és mivel 2012 februárjá-
ban a partnerek sem hiteleztek tovább, csődöt jelentett. A 
Malév Zrt.-t – elhúzódó felszámolás után – 2019. december 
3-án törölték a cégjegyzékből.
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A környezetünk a tét KÖZÉLET

Petrovai László szerint mindany-
nyiunk érdeke, hogy rendezett 
településen éljünk, gyermekeink 
tisztább környezetben nőjenek 
fel. Az alpolgármester felhívta a 
figyelmet arra, hogy van lehető-
ség a háztartásokban keletkező 
lom, hulladék leadására a Besen-
ce utcai és a Jegenye fasori hulla-
dékudvarban. 

– Éljünk vele, és tájékoztas-
suk erről ismerőseinket is! A fo-
kozott tájékoztatás mellett több 
térfigyelő kamera kihelyezését 
tervezzük a neuralgikus helyszí-
nekre. Ehhez kapcsolódik a Pilisi 
Parkerdő Zrt.-vel való együtt-
működés annak érdekében, 
hogy az erdőterületek szélén, a 
főutak mentén olyan körülmé-
nyeket teremtsünk, hogy az ott 
elhelyezett kamerák nagy távol-
ságokat láthassanak be – mondta 
el Petrovai László. 

A megelőzést szolgálja az is, 
hogy hamarosan feláll egy új 
önkormányzati rendészeti szerv, 
amelynek a működési keretei 
most körvonalazódnak. Felada-
tai között lesz az is, hogy több 
járőrözéssel akadályozza meg az 
illegális hulladékelhelyezést.

– A megelőzésen túl vizsgál-
juk a bírságolás felső határának 
megemelését. Olyan bírságokat 
kívánunk kiszabni a hulladékot 
illegális módon kihelyezőkre, 
hogy az elrettentő legyen az ezt 
tervezők számára. Még vizsgál-
juk a jogi lehetőségét, de a jö-
vőben szeretnénk nyilvánossá 
tenni azokat a felvételeket, ame-
lyeket a térfigyelő kamerák rög-
zítenek – hangsúlyozta Petrovai 
László.

Mindemellett szerveződnek 
olyan civil társaságok a kerület-
ben, amelyek tagjait ugyanúgy 

bántja a szemét látványa, mint 
az önkormányzatot. A civilek 
nemcsak a takarításban, hanem 
abban is tudnak segíteni, hogy 
hol vannak azok a helyszínek, 
ahol bántó rendszerességgel je-
lenik meg az illegális hulladék. 

A szelektív gyűjtők környé-
kére kihelyezett hulladékkal 
évek óta küzd az önkormány-
zat. A házi szelektív gyűjtés 
bevezetésével ezeknek a szige-
teknek a létjogosultsága egyre 
csökkent, azokat már az előző 
vezetés fokozatosan kezdte fel-
számolni. 

– Jelenleg két sziget megszün-
tetése van napirenden, de a még 
megmaradók környezetében 
a térfigyelő kamerák felvételei 
alapján tetten ért szennyezőket 
szigorúan bírságolni kívánjuk – 
mondta az alpolgármester.

B. Z.

MÉGIS, KINEK AZ ÉLETE?
Németh Lajos meteorológus 1975-től több mint harminc évig volt az Országos Meteo-
rológiai Szolgálat előrejelző munkatársa. Sokat tett a televíziós időjárás-jelentés meg-
honosításáért. Előrejelzéseivel találkozhattunk a Magyar Rádió és a Magyar Televízió 
műsoraiban, majd 1997-től nyugdíjba vonulásáig a Tv2-ben. 

FAÁTÜLTETÉS NAGY GONDOSSÁGGAL
Gömbjuharok vándorútja a vasútállomástól a parkig

A NYILVÁNOSSÁG EREJÉRE IS SZÁMÍTANAK
Szigorú fellépés az illegális 
szemetelőkkel szemben

Persze a fő kérdés az, vajon mi-
ért kellett ezt a pár kilométert 
megtennie két gömbjuharnak, 
amelyek már körülbelül harminc 
évvel ezelőtt gyökeret eresztettek 

az állomás szomszédságában, a 
betonút mentén? Ok nélkül nem 
vágott volna bele ilyen nagy és 
költséges munkába az önkor-
mányzat. Petrovai László alpol-

gármester a helyszínen, a költöz-
tetés alatt röviden össze is foglalta 
erre a kérdésre a válaszát:

– A Vasút utcában, közvetlenül 
az állomás mellett P+R parkoló 

épül, amelyet még az előző kerü-
leti vezetés terveztetett meg. Pró-
báltuk elérni, hogy minél több fát 
mentsenek meg, és ez a parkoló 
területét illetően jórészt sikerült 
is. Volt azonban egy fasor az út 
mentén, melynek számos egyede 
sérült volt. Éppen azért sérültek 
meg, mert túl közel voltak az 
úthoz, és az autók sebet ejtettek 

rajtuk. A parkoló megépítését és 
az utca forgalmi rendjét is akadá-
lyozták volna, tehát semmiképp 
nem tudtak volna megmaradni. 
A választások után megtekintet-
tük a folyamatban lévő projekt 
helyszínét, hogy eldöntsük, mit 
tehetünk a fákért. Szerencsére ta-
láltunk olyan egyedeket, amelyek 
még olyan egészségi állapotban 

voltak, hogy az átültetést kocká-
zat nélkül elvégezhetőnek láttuk. 
Az öt vizsgált fából végül kettőt 
ültethettünk át.

Ezek csaknem harmincéves 
gömbjuharok. Hogy miért ke-
rültek az Alacskai- lakótelepre? 
Erre már Kirrné Feicht Ágnes ke-
rületi főkertész adott választ:

– Olyan helyet kerestünk, 
amely közel van az eredeti hely-
színhez, és nincs közmű. Ezt a 
javaslatot természetesen megbe-
széltük a kerület vezetésével is. A 
fák eszmei értéke jóval nagyobb, 
mint amennyi energiába, illetve 
költségbe került az akció. 

Az áttelepítéssel tehát két fát 
sikerült megmenteni. Big John 
kanala másfél méter mélyre ha-
tolt a puha, átázott földbe a Vasút 
utcában, és gondosan, körültekin-
tően kiemelte a gömbjuharokat 
– amelyek koronáját előtte körbe 
legallyazták –, majd földlabdástul 
felrakta a modern gép platójára. 
A művelet több mint egy órát vett 
igénybe. A Főkert Zrt. idősfa-átül-
tető csoportjának vezetője, Pelyva 
László nagy precizitással irányítot-
ta a munkát, majd négytonnás ter-
hével elindult az Alacskára, hogy 
ugyanilyen gondossággal helyezze 
el a fákat a parkban – közvetlenül 
a Csörgőfa utca 5. szám mellett. 

(temesi)
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�Közös ügyünk, hogy megszűnjön a kerület utcáit, tereit ellepő hul-
ladék. Az önkormányzat ugyan összegyűjti azt, s a lehetőségeihez 
mérten ellenőrzi és bírságolja a szabálysértőket, de ez önmagában 

nem megoldás.

�Január utolsó napjaiban két idősebb fa költözött át Pestszentimre 
vasútállomástól az Alacskai úti lakótelepre. Big John, egy speciális 
amerikai gép segített ebben…

GYURICZA PÉTER 

– Tudjuk, hogy minden mindennel összefügg, de amikor 
klímakatasztrófáról beszélünk, akkor az időjárás önma-
gában mennyire tehető felelőssé érte?
– Az időjárási szélsőség már csak következmény. Kö-
vetkezménye annak, ami az elmúlt évtizedekben a Föld 
légkörével történik. De az igazsághoz hozzátartozik, 
hogy sok olyan mondat is elhangzik, és nem 
a klímakutatók szájából, amelyeknek 
egy céljuk van, hogy nagyot szól-
janak. A különböző médiumok 
harsogják, hogy ilyen még 
nem volt, például hogy ha-
talmas jéghegy szakadt le 
az Antarktiszról. Az vitat-
hatatlan és tagadhatatlan, 
hogy éghajlatváltozást 
élünk meg. Mindig volt 
felmelegedő vagy lehűlő 
szakasz, azonban 7,5 milli-
árd ember még soha nem élt a 
Földön, visszaélve a környezettel. 
Az is kijelenthető, hogy ami az elmúlt 
száz-százötven évben történt, az elsősorban 
az ember tevékenységének a következménye.
– Nem ekkora létszámra tervezték a Földet?
– Így van, és az erőforrásokat egyre inkább kizsák-
mányoljuk azért, hogy XXI. századi komfortban 
éljünk. 

HÁNY ÉV A VILÁG?
– Amikor a klímaváltozásról beszélünk,  tíz-húsz évre 
gondolunk előre?
– Sokkal inkább ötven–száz évre vagy annál is többre.
– De hát ötven évvel ezelőtt még mobiltelefon sem volt, 
honnan tudnánk, hogy ennyi idő múlva mi lesz egy eny-
nyire globális jelenséggel?!
– Pont ez a felelőssége az éghajlatkutatóknak vagy 
akár a politikusoknak is, hogy erről miként kom-
munikálnak. Mert bármit kijelenthetnek arról, hogy 

2100-ban milyen lesz az éghajlat itt, a Kárpát-me-
dence térségében.
– Milyen tudásunk lehet erről?
– Azt nagy valószínűséggel feltételezhetjük, hogy a kö-
vetkező időszakban tovább növekszik majd a népesség. 
De hogy milyen lesz az energiafelhasználás, milyen 
energiaforrások állnak rendelkezésre, tudunk-e pél-
dául a sós világóceánokból a szükséges mennyiségben 

édesvizet készíteni, ezek csak hipotézisek. 
Természetesen szerte a világon van-

nak klímamodellek, de ezeknek a 
beválása egyelőre sajnos meg-

lehetősen bizonytalan. Persze 
a XXI. század végére nap-
jainkban készített prognó-
zis helyességét 2100-ban 
már egyikünk se tudja 
személyesen ellenőrizni, 
maximum a mennyekből. 

Ezért, mint nyugdíjas, sok 
évtizedet megélt ember, nem 

nagyon szeretem az akkori idő-
szakra várható klímával kapcsola-

tos sokkoló mondatokat.

MIT TEHETÜNK?
– Ebben a helyzetben mit tehet az egyes ember?
– Elég sok előadást tartok a klímaváltozással kap-
csolatban. Iskolákba, könyvtárakba, intézményekbe 
járok, és amikor a kérdések jönnek, mindig felteszik 
azt, hogy akkor én mit tehetek… Márpedig ez azt 
jelenti, hogy még mindig nem tudatosult, hogy mit 
kell tenni. Mert triviális, hogy ha sötét van, akkor 
odanyúlok a villanykapcsolóhoz, és lőn világosság. 
Ráadásul azt képzeljük, hogy amit eddig a környe-
zetünkből kaptunk, az örökké tart. De ismétlem, a 
sokkolásra én már fel se kapom a fejem, mert annyi 
sokkhatás éri az embert, hogy egy klímasokkal több 
vagy kevesebb nem számít. Ez nem változtatja meg az 
életemet. Csakhogy ez nemcsak Németh Lajos élete, 
hanem minden emberé.
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Életmentők kaptak elismeréstSZABADIDŐ

A Sportkastélyban több százan 
ünnepeltek a január közepi hét-
végén, amikor az egyik középis-
kola szalagavatóját tartották. A 
szülők, nagyszülők, rokonok a 
nézőtérről figyelték a főszereplő-
ket, vagyis gyermekeiket, unoká-
ikat. Minden a forgatókönyvnek 

megfelelően zajlott a rendezvény 
végéig. Akkor az egyik nagy-
mama, aki a családjával együtt 
igyekezett az autójukhoz, rosszul 
lett. A veje hívta a mentőt, majd 
berohant az intézmény recep-
ciójához, ahol ketten ügyeltek 
a rendre. Tóth Lajos és Zsichla 

Ferenc, amint meghallotta, mi 
történt, kiszaladt a parkolóba, 
hogy újraélessze az időközben 
eszméletét vesztő idős asszonyt, 
de a beavatkozás kevésnek bizo-
nyult, a beteg nem adott életjelet. 
Ekkor Zsichla Ferenc visszaro-
hant az épületbe a defibrilláto-

rért, amelyet sikeresen vetettek 
be a mentő érkezéséig. Miután 
a mentősök a helyszínen stabili-
zálták a 76 éves asszony állapo-
tát, kórházba szállították.

– Reméljük, hogy hosszú 
életű lesz a néni – mondta a két 
életmentő recepciós, akik az 
önkormányzattól az „áldozatos, 
életmentő segítségnyújtásért” el-
ismerő oklevelet és pénzjutalmat 
kaptak, amelyeket Szaniszló Sán-
dor polgármester és munkáltató-
juk, a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. vezérigazgatója, 
Borbély Sándor adott át. 

– Köszönjük, hogy jó hely-
zetfelismerésüknek, lélekjelen-
létüknek, no meg a technikának 
köszönhetően életet mentettek 
– mondta Borbély Sándor. – 
Több kerületi intézményben is 
van már defibrillátor, de mint 
ez az eset is bizonyítja, érde-
mes még többet ellátni ezzel a 
fontos egészségügyi eszközzel. 
Az is fontos, hogy a különféle 
intézmények dolgozói elsőse-
gélynyújtó tanfolyamon vettek, 
illetve vesznek részt.

Abban biztosak lehetünk, 
hogy ez a január közepi sza-
lagavató emlékezetes marad a 
megmentett nagyinak és unoká-
jának…

Temesi László   

HUNOR A KERÜLET 
ELSŐ ÚJ LAKÓJA
Jól kezdődött az éve a pestszentlőrinci Paul családnak, 
ahova január 1-jén a déli harangszóra megérkezett Hu-
norka. A kisfiút az év végére várták, de ő még a legbizton-
ságosabb helyen, édesanyja méhében szilveszterezett…

Judit asszony a második gyermekét hozta világra 2020. január 1-jén 
12 óra 5 perckor a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban. December 29-
re volt kiírva, de még három napot kellett várni az új jövevényre. A 
két és fél éves Nimród az év első napján kapott egy öcsikét, a kerület 
pedig az első babát, akit aznap még kettő követett. A Paul család 
örömében az önkormányzat vezetése is osztozott, Szaniszló Sándor 
polgármester, megvárva, míg megerősödik kicsit az újszülött, ellá-
togatott a lőrinci vasútállomáshoz közeli lakásba. Nem üres kézzel 
érkezett, hanem egy babaápolási csomaggal, s hogy ne irigykedjen 
a nagyobb gyermek a kisöcs ajándékait látva, ő egy kisautót kapott. 

– Gratulálok a kerület első újszülöttjéhez, azt kívánom, hogy 
boldogságban és egészségben nőjön fel – mondta a polgármester 
a szülőknek. – Jó hír, hogy a születések számában az utóbbi évti-
zedben megfordult a csökkenési tendencia, és növekszik a gyerekek 
száma. Évente kilencszázan jönnek a világra kerületünkben. Az is 
külön öröm számunkra, hogy egy ilyen patinás, több mint száz éve 
Lőrincen élő családba érkezett meg Hunorka.

A polgármester arra utalt, hogy 
Gábor, a férj ükszülei, Schust Jakab és 
felesége, Pusztaszentlőrincen 1907-
ben alapították az első szikvízüzemet.

A már egy hónapos Hunor szü-
lei megköszönték a látogatást, és el-
mondták, hogy tizenegy éve élnek 
boldog házasságban, de egyelőre 
nem tervezik a harmadik gyereket. 

– Bár, ki tudja… – tették hozzá 
sejtelmesen búcsúzólag.

(temesi) 

MÁTÉ ZSUZSANNA A KONDOR 
ÚJ IGAZGATÓJA
Szeretné jobban bevonni a helyi közösségeket

ÉLETMENTÉS A SPORTKASTÉLY PARKOLÓJÁBAN
Segített a lélekjelenlét és a defibrillátor

A Havanna-lakótelep szívében 
emelkedő modern épületben 
az eddigi évtizedek alatt is igen 

élénk és színes kulturális élet 
folyt, de az új vezetőség a zász-
lajára tűzte: a kultúrát leginkább 

a közönség igényeihez kell köze-
líteni, törekedve azonban a sok-
színűségre és a színvonalra.

Máté Zsuzsanna határozott-
sága és dinamizmusa már az 
első pillanatban feltűnik, vilá-

gosan és szikáran fejti ki az el-
képzeléseit, úgy, ahogyan az az 
ember teszi, aki tudja, mit akar 
az új környezetben, új szerep-
körében.

– Közösségi ház a nevünk, 
így természetesen az egyik 
legfontosabb feladatomnak 
a közösségfejlesztést tartom, 
egy aktív közösség kialakítását 
munkatársaimmal együtt – szö-
gezi le –, hogy az itt élők otthon 
érezzék magukat nálunk, szíve-
sen és rendszeresen jöjjenek a 
rendezvényeinkre. 

De milyen rendezvényekre? 
Miben változik a profil az eddi-
giekhez képest? Ezekre az „egy-
szerű” kérdésekre azonnal jön a 
válasz:

– Megpróbálom például a 
kísérleti színházi előadásokat 
megismertetni, megszerettet-
ni a kerületi lakosokkal, vagy 
meghívni a nívósabb duma-
színházi produkciókat. Turzó 
Sándor lett a zenei művészeti 
vezetőnk, a M.É.Z. együttes ak-
tív tagja, aki sokat segíthet eb-
ben a munkában is. Rajta kívül 
Horváth Kristóf szintén sokat 
tehet azért, hogy fiatalos len-
dületével megszerettessen „fia-
talos” műfajokat, mint amilyen 
a slam vagy a hipp-hopp. Már-
cius közepétől rendhagyó iro-
dalomórákat szeretnénk tarta-
ni középiskolákban, és ehhez 
jó alany lehet Kristóf, hiszen 
nagyon ért a gyerekek nyelvén. 
Szeretnék egy mesefesztivált is 

létrehozni. S mint említettem, 
szeretném jobban bevonni a 
helyi közösségeket az intéz-
mény kulturális életébe.

Máté Zsuzsannának tehát sok 
terve van, de egyelőre ennyit 
árult el belőlük. A programok 
összeállításánál törekszik a kö-
zönség igényeinek kielégítésére, 
de azt is vallja: a magas kultúra 
határozza meg a tömegkultúra 
színvonalát.

Az új vezető nem most 
kezdett el kulturális területen 
tevékenykedni. Tanult könyv-
tári informatikát, digitálisar-
chívum-fejlesztést, kulturá-
lis mediációt, foglalkozott 
ifjúságpolitikával, legutóbb 
pedig könyvtárvezetőként és 
művelődésiház-igazgatóként 
dolgozott öt évig Halásztel-
ken. 

– Régen könyvtárosnak 
tartottam magam, nagyon 
szerettem azt a munkát is – 
mondja. 

Máté Zsuzsannától azt is 
megtudtuk, hogy Lőrincről járt 
ki naponta a kisvárosba, ahol 
sokrétű munkát végzett, és hogy 
a szülei a kerületben dolgoztak. 
Édesanyja fejlesztőpedagógus-
ként, míg édesapja a „Lakato-
son” általános iskolai nevelési 
tanácsadóként és pszichológus-
ként. 

Férjével, Tibor Tamás sport-
szakemberrel két gyermeket ne-
velnek.

Temesi László     

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A szalagavató a szokásoknak megfelelően vidám volt, mindenki 
jókedvűen térhetett haza a végén, csak egy vendég nem, egy 
nagymama, aki a Pestszentimrei Sportkastély parkolójában rosz-

szul lett. Szerencsére azonban két fiatalember éber volt, és hamar 
feltalálta magát…

�Új vezetője van a Kondor Béla Közösségi Háznak, Máté Zsuzsanna, aki nagy lendülettel vetette 
bele magát az év elejétől szervezői és vezetői elképzeléseinek a megvalósításába. Számos friss 
ötlete, terve közül említést érdemel, hogy szeretné meghonosítani a színházi (jellegű) előadáso-

kat és még intenzívebben bevonni a helyi közösségeket az intézmény mindennapi életébe.
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– Zavarja-e a kamerák jelenléte? 
Érez-e javulást a kameráknak 
köszönhetően a közrendben? 
– ezeket a kérdéseket tettük fel 

bekamerázott területen élő em-
bereknek, akik olyan kérdésekre 
is válaszoltak, amelyeket fel sem 
tettünk…

A Havanna-lakótelep park-
rendezésének haszonélvezői a 
csoportosan tereferélő nyug-
díjasok is, akik olykor tréfásan 

fogalmaztak a komolyabb té-
mákban is:

– Tudja, bennünket ezen a 
környéken humán térfigyelők-
nek neveznek – mesélte moso-
lyogva egy hölgy. – Egyébként 
az igazi telepített kamerák 
haszna érzékelhető. Korábban 
ritkábban láttunk gyermekeket 
sétáltató anyukákat, a játszó-
tereken ugráló apróságokat, és 

a kamera jelenléte megóvja a 
zöldterületeket is.

– A tisztességes embereket 
miért zavarná a térfigyelő rend-
szer? Féljenek azok, akik rossz 
szándékkal jönnek. A térfigye-
lő kamerák hatására elállnak 
a bűnös szándéktól, rosszabb 
esetben kameramentes területet 
keresnek – tette hozzá egy má-
sik asszony.

E „terepmunka” tapasz-
talatát megosztottam Kovács 
Tamás Istvánnal, a polgármes-
teri hivatal közterület-felügye-
leti csoportjának vezetőjével. 
A XVIII. kerületben nem rég-
óta szolgál, ám a szomszédos 
kerületekben végzett munkája 
során mindennapos kapcsolata 
volt a térfigyelő kamerákkal. 

– A kerületi térfigyelés a 
rendőrség és az önkormányzat 
együttműködésében történik. 
A közterület-felügyelet mun-
katársai is monitoron figye-
lik az eseményeket. Többször 
megtörtént, hogy kisebb-na-
gyobb súlyú szabálysértésnél, 
közlekedési balesetnél, váratlan 
rosszullétnél, garázda viselke-
désnél, bűnelkövetés gyanújá-
nál az ügyeletes rendőrjárőrök 
a mi közterületi munkatársa-
ink kíséretében a helyszínre 
érkezve intézkedhettek. 

A csoportvezető hozzátet-
te, meg szokták kérdezni tőle, 
hogy a térfigyelő kamerák se-
gítségével sikerül-e az elköve-
tőket kézre keríteni. 

– Tudomásom van olyan 
esetről, amikor egy parko-
ló autót csúnyán meghúztak, 
a kétségbeesett tulajdonos a 
rendőrség segítségét kérte, és a 
kamera felvételei alapján meg-
találták az elkövetőt. A police.
hu jó néhány olyan esetről szá-
mol be, amikor azonosították 
az elkövetőket. Jómagam is 
innen merítek, hozzátéve, ha-
sonló esetek bárhol megtör-
ténhetnek. A IX. kerületben 
egy nyakláncot letépő tettest, 
aki a szomszédos kerületbe 
menekült, mindkét kerület 
rendőreinek közreműködésé-
vel fogtak el.

Kamerák segítsége kellett 
a több kerületben közterüle-
ten alvó embereket kifosztó 
tettesek elfogásához is. Mind-
emellett kiemelem a kamerák 
prevenciós, azaz bűnmegelő-
zési képességét is – mondta a 
csoportvezető.    

Gönczöl András

A térfigyelő kamerák és a biztonság BIZTONSÁG

– Mi ellen véd a biztonsági kamera?
– A köztéri kamera sok minden 
ellen véd, de önmagában nem aka-
dályoz meg semmit. Ugyanakkor 
prevenciós szerepe lehet bizonyos 
emberek magatartásában. Ha vala-
ki meglátja a kamerát, nem biztos, 
hogy ki meri tenni az illegális hul-
ladékot. Persze nem lehet minden 
fa mellé kamerát tenni. A kame-
rának fontos szerepe van, de nem 
mindenható. 
– A köztudatban ma a köztéri ka-
mera az utcákon és tereken látható 
berendezést jelenti.
– A kamerák döntően a lakótele-
peken vannak elhelyezve. Például 
az Alacskán a lakótelep végpont-
jain lettek elhelyezve. Próbálunk a 
lakótelepen belül is fejleszteni, ha 
gépjárműfeltörés vagy autólopási 
kísérlet történik, azt látjuk.
– Hány kamera van a kerületben?
– Több mint száz.
– Az önkormányzatnak a meglévő 
kamerák javítása, cseréje mellett 
szándékában áll újabb kamerák 

telepítése is és ezeknél elsősorban 
környezetvédelmi szempontokat 
vesznek figyelembe?
– Azokat is. A kerületben húsz év-
vel ezelőtt a Lakatos és a Havanna 
lakótelepen szereltek fel először ka-
merákat. Tudjuk, hogy a technikai 
eszközök milyen gyorsan változ-
nak, fejlődnek. A kamerával is ez 
a helyzet. Korábban például csak 
gyenge képminőségű képet tudtak 
éjszaka rögzíteni, vagyis a világ fej-
lődével lépést kell tartanunk, tehát 
folyamatosan cserélni kell a régi ka-
merákat. De a cserét indokolhatja 
egy nagyobb vihar is. És arra is volt 
példa, hogy egy autós szándékosan 
nekiment a kamerát tartó oszlop-
nak, mondván őt ne figyelje senki. 
A kamera persze rögzítette az ese-
tet, így az akció egymillió forintjába 
került a meggondolatlan autósnak.
– Az emberek megszokták a kame-
rák jelenlétét?
– Nem jellemző, hogy kifogást 
emelnének miatta. Ma már együtt 
élünk ezzel. Sőt ha egy bűncselek-

ményt így sikerül felgöngyölíteni, 
akkor a sértett kifejezetten örül, 
hogy volt felvétel a bűncselek-
ményről. 
– Az önkormányzat mennyit költ 
idén erre a területre?
– Az elmúlt évek tendenciáját fi-
gyelve nagyjából tíz millió forintot 
igényel a karbantartás, a felújítás és 
az új eszközök kihelyezése. Az so-
kat segít, ha ebben a témában pá-
lyázatot írnak ki, mert akkor csak 
az üzemeltetési és karbantartási 
költségek terhelik az önkormány-
zatot. És mivel folyamatosan nő a 
kamerák száma, a kiadás is nő.
– Hol szeretnék még, hogy legyen 
kamera?
– Most elsősorban a környezetvé-
delmi területekről érkezik igény. 
Az illegális szemétlerakás miatt az 
emberek nem annyira a saját tulaj-
don védelméért, hanem a közösség 
tulajdonáért küzdenek, ami dicsé-
retes, mert az ilyen kiállás a közös-
ségtudatosságot is erősíti.  

Gy. P.

Folytatás az 1. oldalról

BETEG ÉS VESZÉLYES FÁK
 Szinte az összes fát megtámadta a fagyöngy, amely szép, de kártékony. 

– A fagyöngy egy élősködő, ami, ha túlzottan elszaporodik – ahogy e fák esetében is –, megfojtja 
a gazdanövényt – folytatta Petrovai László. – Miatta még törékenyebbek lesznek a gallyak, az ágak, 
s még veszélyesebbé válik a faegyed. Évek óta szó volt a fasor veszélyes egyedeinek kivágásáról, de 
az előző kerületi vezetés soha nem merte felvállalni ezt a népszerűtlen feladatot, különösen nem a 
választások közeledtével… 

A környezetvédelem területéért is felelős alpolgármester hozzátette:
– A környezetvédelem, a zöld gondolat nem azt jelenti, hogy minden határon és logikán túl védjük 

akár a védhetetlent is, hanem azt, hogy olyan környezet kialakítására törekszünk, amellyel a zöldfe-
lületet megőrizzük, megújítjuk, sőt a lehetőség szerint növeljük is, hosszú távon fenntartható módon, 
biztonságosan.

A LAKOSSÁG IS DÖNTHET AZ ÚJ FÁKRÓL
A Kondor Béla sétány fáinak jó része tehát menthetetlen, de amelyet meg lehet menteni, azért min-
dent meg is tesznek – ezt ígéri a kerület vezetése. Kőrös Péter alpolgármester, a Havanna-lakótelep 
képviselője szintén azon van, hogy minél fájdalommentesebben oldják meg ezt a nem könnyű fela-
datot.

– Azon vagyunk, hogy a Kondor Béla sétány megújuljon és a két fasort visszapótoljuk – mondta. 
– Ehhez a lakosok segítségét is kérjük, mert ők döntik el szavazással, hogy a kertészeti szakembere-
ink által javasolt négyféle fatípus közül melyiket, illetve melyeket ültessük el. Erről a közeljövőben 
lehet majd szavazni a Kondor Béla Közösségi Házban. Egyébként a kivágott fák több esetben új életre 
fognak kelni. Az arra alkalmasakból padok és játszóeszközök készülnek, s visszakerülnek a Havan-
na-lakótelepre.

TERET FIGYELNEK, 
BIZTONSÁGRA ÜGYELNEK

A KAMERA NEM 
MINDENHATÓ

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Ferencz István alpolgármestert a biztonsági kamerákról kérdeztük. 
Elmondta, hogy a vagyonbiztonság mellett mind nagyobb az igény 
arra, hogy a kamerák a környezetünket is védjék. 

�A lakosság alapvető elvárása sok más mellett a megfelelő közbizton-
ság. Kerületünkben is fontosnak tartjuk a közlekedésbiztonságot, a 
környezetvédelmet, a közrendet, nem is szólva a bűnmegelőzésről. 

Mindez javítja a mindennapi közérzetet s ezáltal az életminőséget. Ezt 
szolgálják a térfigyelő kamerák.

Óvjuk, védjük a fákat!

A Kondor Béla sétány környékén több évtizede álló elöregedett panelházak jelentős részét 
felújították, megfiatalították. A fákat csak korlátozottan lehet megfiatalítani, inkább védeni, óvni, 
gyógyítani kell. Ez egyúttal kötelességünk is.  
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„Zsebpénz” a volt képviselőnek?KÖZÉLET

A BÖK a helyi önkormányzatok 
MSZP-s tisztségviselőit, képvise-
lőit és szakértőit, továbbá azokat 
az önkormányzati képviselőket 
tömöríti, akik a közösség mun-
kájába be kívánnak kapcsolódni. 
A közösség részt vesz az MSZP 
önkormányzati politikájának és 
programjának kialakításában és 
megvalósításában.

Lukoczki Károly, a szer-
vezet elnöke kiemelte, hogy 
a BÖK munkája egyrészt 
politikai, a baloldali pártok 
közötti szövetség megtartá-
sáról szól, másrészt a szakmai 
feladatok is kiemelt szerepet 
kapnak.

– Be kell mutatnunk a fővá-
ros működését, és szerepet vál-
lalnunk olyan társadalmilag is 
fontos kérdésekben, mint például 
a környezetvédelem. Az önkor-
mányzati rendszer egyik feladata 
a szakmai kérdések képviselete, 
és hangsúlyosnak kell lennie, 
hogy a fékek és ellensúlyok rend-
szerében fontos, politikailag is el-
fogadott tényező legyen. 

A főváros és a XVIII. kerü-
let közötti kifejezetten jó össz-
hangról beszélt Szaniszló Sándor 
polgármester. Kiemelte, hogy 
küzdelmes öt év vár a budapesti 
városvezetésre, hogy a fővárosiak 
megkapják azt, amire szavaztak, 
és amire jogosan várnak. Kunhal-
mi Ágnes, a kerület országgyűlési 
képviselője hozzátette, hogy a fő-
városi szocialista önkormányzati 
képviselők és polgármesterek fel-
adata betölteni a híd szerepét az 
MSZP és a többi koalíciós part-
ner között.

A modern zöldpolitika ki-
emelt szerepéről beszélt Dorosz 
Dávid főpolgármester-helyettes 
(Párbeszéd Magyarországért).

– A klímaválság nemcsak 
arról szól, hogy néhány fokkal 

melegebb lesz nyáron, hanem 
arról is, hogy olyan méretű 
ökológiai katasztrófa felé tart a 
világ, azon belül Magyarország, 
ami alapvetően megváltoztat-
ja az elmúlt százötven-kétszáz 
évben felépített civilizációs be-
rendezkedést. Amikor klíma-
vészhelyzetről beszélünk, akkor 
olyan tudományos konszenzust 
kell említenünk, mely szerint 
kevesebb mint tíz évünk van a 
változtatásra. Ma már a politi-
kában sem lehet megkerülni a 
zöldügyet, a klímahelyzetet. A 
klímaváltozás hatásait napról 
napra érzik az emberek, s azt 
várják, hogy egy politikai erő 
foglalkozzon ezzel, és valódi 
tetteket hajtson végre.

P. A.
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Torma Beáta 2014 és 2019 kö-
zött volt a Fidesz-Kdnp képvi-
selője a kerületi önkormányzat 
képviselő-testületében. 

Munkájáról sok mindent 
nem tudnak elmondani a kör-
zetében élők, és ez nem is lehet 
véletlen, hiszen a jegyzőköny-
vek tanúsága szerint mandá-
tumának 5 éve alatt mindösz-
sze egyetlen felszólalása volt 
a képviselő-testületben, az i 
akkor, amikor az alakuló ülé-
sen Torma kapta a megtisztelő 
feladatot, hogy ismertesse a 
mandátumvizsgáló bizottság 
döntését. 

Talán nem meglepő, ha 
ilyen teljesítménnyel, saját 
pártja, a Fidesz sem látott ben-
ne hosszú távon fantáziát, hi-
szen a 2019-es önkormányzati 
választásra már másik jelöltet 
indítottak Torma Beáta körze-
tében. 

A képviselőasszony, az el-
múlt ciklusban a már ismert és 

„elismert” teljesítménye után 
összesen 17 millió forintot vitt 
haza. 

Fentiek tükrében érthe-
tetlennek tűnik, hogy mi 
szüksége volt a korábbi vá-
rosvezetésnek arra, hogy a 
Lakatos korábbi képviselőjét 
még egy – utolsó pillanatban, 
jogszerűtlenül kötött – rejtett 
szerződéssel is kistafírozza. 
Előkerült ugyanis egy tanács-
adói szerződés, amelyet Torma 
Beáta kötött a Városrehabilitá-
ció18 nevű céggel. 

A szerződés szerint havi 
330 ezer forint járt a fide-
szes képviselőnek. A megbí-
zás különlegessége azonban 
mégsem ez, hanem az, hogy 
a szerződést 2019. október 
8-án írták alá, öt nappal az 
önkormányzati választások 
előtt. A dokumentumban 
egyébként Torma megbízá-
sa október 15-től érvényes. 
Jól láthatóan körülbástyázott 

„túlélőcsomagról” van tehát 
szó, amelynek ügyetlenül tit-
kolt célja, hogy ha már a kép-
viselő 5 év semmittevés után 
kikerül a testületből, legalább 
a havi megélhetése biztosított 
legyen. 

Nem tudni, hogy a kerület 
előző vezetéséből kinek az em-
bere Torma Beáta, de az nyil-

vánvalónak tűnik, hogy volt 
annyira fontos a sorsa, hogy 
még egy jogszerűtlenséget is 
vállaltak érte, hiszen október 
8-án Torma még képviselő 
volt. Mint képviselő pedig az 
egyik tagja a céget felügyelő 
testületnek. Így tehát összefér-
hetetlenség is fennállt a szer-
ződés aláírásakor. 

A Városrehabilitáció18 de-
cember közepén felmondta a 
jó erkölcsbe ütköző szerző-
dést, tájékoztatta a fenntartót 
és  vizsgálatot folytat a szerző-
dés létrejöttének körülményeit 
tisztázandó.  

Rejtett szerződések, titkolt kifizetés
„Fizetéskiegészítés” a fideszes képviselőnek

�Miközben a kerületi ellenzékhez köthető internetes fakenews-gyá-
rak ontják magukból a félinformációkat a képviselői tiszteletdíjakkal 
kapcsolatban, épp most pottyant ki egy csontváz a Városrehabilitá-

ció18 nevű önkormányzati cég szekrényéből. A most előkerült szerződés 
nemcsak erkölcsi, de jogi kérdéseket is felvet. 

A FŐVÁROSI BALOLDAL VOLT A KERÜLET VENDÉGE
�A fővárosi baloldali önkormányzati képviselők együttműködéséről, politikai és társadalmi felada-

tairól, valamint a mindennapjainkat komolyan érintő kérdésekről – többek között a klímavéde-
lemről és a fővárosi tömegközlekedésről – tárgyaltak a Baloldali Önkormányzati Közösség (BÖK) 

tagjai a január 23-i XVIII. kerületi tanácskozásukon.
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Egy örökké tiszta hang KULTÚRA

„A DALLAMOK BEÉPÜLNEK A LELKEMBE”
Sebestyén Márta – ami a szívén, az a száján 

TEMESI LÁSZLÓ 

– Mikor volt élete első komolyabb 
fellépése?
– Több mint négy évtizede, tizen-
hét évesen a Muzsikás együttessel 
volt, majd Sebő Ferenc zenésszel, 
a magyarországi táncházmozga-
lom megalapítójával, akivel több-
ször jártam erdélyi gyűjtő kör-
úton. Különösen az első időkben 
volt rám nagy hatással a gyűjtés, 
főleg az erdélyi zenei kincsestár, 
amire rábukkantunk. Ezeken az 
izgalmas és lélekemelő barango-
lásainkon egyszer azt kérdezte tő-
lünk egy idős paraszt ember, hogy 
nincs jobb dolguk, mint Buda-
pestről idejönni? Hát lehet-e an-
nál jobb dolog, mint ismerkedni 

a magyar zene gyökereivel? – kér-
deztük vissza. 

PARASZTEM BE-
REK TŐL TANULT 
ÉNEKELNI

– Hogyan lehetett annak idején 
magyarországi magyarként Romá-
niában kutatni? Nem volt gyanús 
a román hatóságoknak ez a furcsa 
tevékenysége?
– Dehogynem! Ennek ellenére 
Erdélyben mindig nyitott kapuk 
és nyitott szívek fogadtak. Szállást 
kaptunk, énekeltünk, beszélget-
tünk, és óriási élményekkel gaz-
dagodtunk. Pedig vendéglátóink 
abban az időben a szabadságukat 

kockáztatták azzal, hogy szóba 
álltak velünk, mert a hatóságok 
úgy vélték, biztosan adatokat 
szolgáltatnak ki, azokat gyűjtöm. 
Én ezektől a parasztemberektől 
tanultam meg igazán énekelni, 
bár apai őseim is földművesek 
voltak, és amikor kisgyerekként 
egész nyaramat a nagyszüleimnél 
töltöttem Csempeszkopácsban, 
mindennap pikuláltam az egyik 
fáról. Az ottani rokonaim, isme-
rőseim kedvenc dalait játszottam, 
amiket tőlük tanultam. Terus 
néni volt a kántor, néha korre-
petált, és néha megkért, hogy a 
templomban énekeljek, úgyhogy 
elmondhatom magamról, egy 
időben még kántorkodtam is… 
Érzelmekben, élményekben igen 

gazdag gyerekkorom volt – per-
sze nem panaszkodhatom a ké-
sőbbi időkre sem. Számomra a 
népdal a „minden”, ami nem tűri 
a hazugságot. 

SOK MINDENEN 
ÁTLENDÍTI A 
NÉPDAL

– Ön minden mozdulatában, mon-
datában, nyilatkozatában termé-
szetesnek és őszintének tűnik…
 – Az biztos, hogy eléggé szabad 
szájú vagyok, ami a szívemen, az a 
számon. Sokat segít ebben a zene, 
sok mindenen átlendített a népdal 
az életben.
– S el is repítette egy Oscar-díjas 
alkotásig…
– Az angol beteg című filmben 
csendül fel a hangom, amire, ha le-
het, még jobban felfigyeltek, mint 
addig bármikor. Még a spanyol és 
az angol királyi család, valamint 
a japán császár is gratulált nekem 
személyes találkozásunkkor. Ez 
utóbbinak például egy fogadáson 
énekeltem, majd amikor megtud-
ta, hogy Bartók-, Kodály-gyűjté-
sek voltak, kezet fogott velem, ami 
abban a kultúrkörben szokatlan, 
de amatőr zenészként, csellósként 
ennyire tisztelte a két zeneszerzőt.

TESSÉK HISZTIZNI, 
SZENVEDNI!
– Ami szintén nem szokványos: 
egyszer még neves kolléganője is 
megdicsérte.

– A pályám kezdetén Koncz 
Zsuzsa, amikor meghallott az 
István, a király című rockope-
rában énekelni, állítólag így 
kiáltott fel: „Ennek a lánynak 
gyöngyök peregnek a torká-
ból.” Amikor pedig lemezre 
– elsőre! – felénekeltem Szö-
rényi és Bródy dalát, a stúdi-
óban ülő Szörényi Levente és 
Bródy János annyira meglepő-
dött, hogy mosolyogva ekképp 
feddtek meg: „Mártika, ezt így 
nem veszik komolyan! Tessék 
hisztizni, szenvedni, izzadni, 
ahogy mások szokták, akkor 
lesz az igazi!”

KODÁLY IS 
MEGDICSÉRTE
– Izzadt, amikor Kodálynak éne-
kelt kisgyermekként?
– Bizonyára, bár nagyon ki-
csi voltam még. Anyukám, 
Farkas Ilona Kodály Zoltán 
növendéke volt, majd a diplo-
ma megszerzése után zenepe-
dagógusként dolgozott egész 
életében. Édesapám pedig hét 
nyelven beszélő közgazdász 
volt, aki járta a világot, és 
minden útjáról egy folklemez-
zel lepett meg, így nem csoda, 
ha már korai időszakomtól 
a zene bűvöletében éltem, és 
azóta sem szűnt meg iránta 
a rajongásom. Sorsszerűnek 
tartom tehát, hogy népdalé-
nekes lettem, hogy már ötéve-
sen, zeneóvodásként, Kodály 
Zoltánnak énekelhettem a 
nyolcvanadik születésnapján. 
Az óvó nénim arra kért, hogy 
minden magyar gyerek nevé-
ben köszönjem meg a nagy ze-
neszerzőnek, hogy ennyi szép 
dalt írt. Megtettem. Kodály 
megdicsért, majd azt mondta 
meghatottan: „Ha mindenki 
ilyen szépen énekel, mint te, 
akkor érdemes volt megírnom 
ezt a dalt.” Méltató szavai azó-
ta is muníciót jelentenek szá-
momra a művészi munkám-
hoz.

ISKOLAI 
NÉPDALVERSENYT 
NYERT 
– Egyébként kisgyermekként más is 
érdekelte az éneklésen kívül?
– Meg fog lepődni, a művészi 
torna és a képzőművészet is, 
mégis inkább a népdaléneklés 
mellett tartottam ki, amit persze 
nem bántam meg. Már hetedi-
kes koromban iskolai népdal-
versenyt nyertem, és a jutalmam 
mi más is lehetett, mint egy 
népdalválogatás-lemez, amely 
olyan nagy hatást tett rám, hogy 
a számokat hangról hangra meg-
tanultam, az öregasszonyt „öreg-
asszonyul”, a kislányt „kislányul”.
– A népzene iránti kíváncsiság 
végig jellemzi a pályáját, és – ol-
vastam valahol – bárhol is járt a 
világban, mindenütt képes volt 
hamar azon a nyelven és abban a 
stílusban dalra fakadni… 
– Büszke vagyok rá, hogy szin-
te az összes európai nyelven 
daloltam már, de a legbensősé-
gesebben talán bolgárul tudok. 
Nagyon meg tudnak érinteni a 
más népek dalai, akkor is, ha 
nem értem a szöveget. A dalla-
moknak olyan erejük van, hogy 
teljesen a hatalmukba keríte-
nek, beépülnek a csontjaimba, a 
lelkembe, a szívembe.
– Táncolni is szeret?
– Fiatalkoromban mindig bé-
nának éreztem magam, annyira 
nem tudtam táncolni, de szeren-
csére rátaláltam a táncházakra. 
Franciaországban egyszer jamai-
cai lagziba csöppentem, és olyan 
vígan jártam a szatmári táncot 
reggae zenére, hogy öröm lehe-
tett nézni… 
– Meddig lehet magas színvonalon 
űzni a népdaléneklést?
– Remélem, még sokáig, nincs 
időhöz kötve. Régen sokat sze-
repeltem a Vujicsics zenekarral, 
most már a tehetséges gyermeke-
ikkel, a Söndörgőkkel is szerepe-
lek. Mondtam is nekik viccesen, 
hogy én még az unokáitokkal is 
együtt fogok énekelni!   

Sebestyén Márta 1957. 
augusztus 19-én született 
Budapesten. Munkásságát 
számos díjjal ismerték el 
idehaza és külföldön. Íme, 
néhány a hazaiak közül: 
Liszt Ferenc-díj (1991), 
Kossuth-díj (1999), Magyar 
Örökségi-díj (2000), Prima 
Primissa díj (2003), a Magyar 
Köztársasági Érdemrend 
középkeresztje (2005), a Ma-
gyar Kultúra Követe (2007).
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�Koncz Zsuzsa ezt mondta egyszer Sebestyén Mártáról: gyöngyök 
peregnek a torkából. Ezekről a „gyöngyökről” az évtizedek alatt, 
különösen Az angol beteg című film Oscar-díja óta, az egész világ 

meggyőződhetett. A világhírű énekesnő a Magyar Kultúra Napja alkal-
mából a Pestszentimrei Közösségi Házban lépett fel.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Aki ellátogat a polgármeste-
ri hivatal Üllői út 400. alat-
ti tanácstermébe egy olyan 
szombat délelőttön, amikor 
a Nyugdíjas Akadémia előa-
dására készülnek a hallgatók, 
már a lépcsőn láthatja: párat-
lanul népszerű rendezvényről 
van szó.

Az akadémia ötlete Jászbe-
rényi József, a Milton Fried-
man Egyetem (akkoriban még 
Zsigmond Király Főiskola) in-
tézetvezető tanárának fejéből 
pattant ki.

– Külföldi tanulmányútról 
hazatérve fedeztem fel, hogy a 

szeniorképzés még gyerekci-
pőben jár idehaza – idézte fel a 
kezdeteket. – Házaltam az ötlet-
tel. Nem ment rögtön, de végül 
támogatókra találtam.

Az Óbudáról induló kezde-
ményezés szinte azonnal meg-
honosodott Pestszentlőrincen 
is, majd – gyakorlatilag már a 
második szemeszterre – rend-
kívül sikeres rendezvénysoro-
zattá nőtte ki magát. Nem cso-
da: olyan korosztály számára 
kínál önművelési, önfejlesztési 
lehetőséget, amelynek tag-
jai nyitottak erre, és elegendő 
idővel is rendelkeznek, hogy 
bekapcsolódjanak a progra-
mokba.

– Az akadémia folytatja 
a munkát. Szaniszló Sándor 
polgármester úrral szemé-
lyesen beszéltem erről, és ő 
biztosított arról, hogy a sza-
badegyetemet az önkormány-
zat örömmel és lelkesen támo-
gatja – tájékoztatta a lapunkat 
Jászberényi József.

– A szépkorúakat kívánjuk 
bátorítani, hogy törekedjenek 
az élethosszig tartó tanulásra. 
Megszólítani és hasznos tudás-
sal felruházni az idősebb kor-
osztályt és ezzel is arra ösztö-
nözni, hogy egészséges, aktív, 
produktív életet éljenek a XVIII. 
kerület közösségében  – mondta 
Somody László alpolgármester.

Az akadémián február 1-jén 
kezdődött meg a 16. szemesz-
ter. Az ismeretterjesztő előadá-
sokat – amelyekből további hat 
lesz ebben a félévben – most is 
minden második szombaton 9 
órakor lehet meghallgatni a vá-
rosháza üléstermében. Jászbe-
rényi József szerint a leginkább 
várt téma a szabadegyetem 
előadói közé visszatérő Udvar-
völgyi Zsolt Iszlám és tudomány 
című előadása, de lesz szó biz-
tonságpolitikáról, televíziózás-
ról, konfliktuskezelésről, illetve 
-megelőzésről is. Az előadások 
mellett újra számos tanfolyam 
indul, amelyekről a bp18.hu ol-
dalon lehet tájékozódni.

ÉS DÜBÖRÖG TOVÁBB…
Az iszlám kultúra érdekli a Nyugdíjas Akadémia hallgatóit 

A szemeszter előadásai

Február 15. Dr. Udvarvölgyi Zsolt: Iszlám és tudomány

Március 7. Szegvári Katalin: A televíziózás átalakulása az elmúlt 
évtizedekben

Március 21. Dr. Lux Judit: Mediáció a családban

Április 4. Dr. Kis-Benedek József: Biztonságpolitika 2020 tavaszán

Április 18. Máté Erika: Arctorna, szemjóga és egyéb keleti mozgás-
formák az idősek szolgálatában

Május 9. Dr. Jászberényi József: Caravaggio festészete – avagy 
mit üzen a múlt a mának?

�A legsikeresebb kerületi rendezvénysorozatok egyike az ötven felettieknek hirdetett szabadegye-
tem, a Nyugdíjas Akadémia. Február 1-jén startolt a tavaszi szemeszter, amely sok érdekességet 
tartogat.
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Hajdani farsangok A HELY, AHOL ÉLÜNK

AZT ÍRTA AZ ÚJSÁG…

PESTSZENT LŐRINCI 
LAPOK, 1918. FEBRUÁR 17.

Farsangi estély. A Szemeretelepi 
Polgárok Testülete helyiségében 
folyó hó 9-én Jakobi Antal ope-
rai énektanár jól sikerült farsan-
gi estélyt rendezett, amely kedé-
lyes órákat szerzett az összegyűlt 
társaságnak. 

Az estélyt Jakobi Antalné 
szép eredményű jótékony célú 
gyűjtéssel kapcsolta egybe.

KISPEST-SZENTLŐRINC, 
1923. JANUÁR 13. 

Vidám csevegések
Féltékeny Ön, hölgyem? Sajná-
lattal kell megállapítanom, hogy 
az utóbbi időben Kispesten és 
Szentlőrincen igen sokan bete-
gedtek meg féltékenységi tüne-
tek között. A baj járványszerűen 
lépett fel, és ez ideig legalább 
nőket emészt. A közelgő farsang 
minden bizonnyal bő táplálék-

kal szolgál a járványt terjesztő 
bacilusoknak. A betegség való-
színűleg gyenge lefolyású lesz, 
tekintetbe véve a farsang rövid-
ségét és a férjek egyre apadó er-
szényét.

PESTSZENTLŐRINC 
ÚJSÁG, 1936. JANUÁR 4.
Táncestély. A 920-as Szent-
lőrinc Cserkész Csapat január 
hó 11-én, szombaton délután 

½ 4 órakor a Kat. Kultúrházban 
(Kiss István utca 6. szám) gyer-
mekelőadást, este ½ 8 órakor 
műsoros farsangi táncestélyt 
rendez, melyre lapunk útján is 
szeretettel hívja meg az érdeklő-
dőket a rendezőség. Belépődíj a 
délutáni előadásra felnőtteknek 
50 fillér, gyermekeknek 20 fillér. 
A műsoros táncestélyre jegyek 
előre válthatók a csapat tagjai-
nál. Tánc reggelig.

SZABAD LŐRINC, 1948. 
JANUÁR 25.

A nagy érdeklődéssel kísért 
48-as jubileumi bál minden vo-
natkozásban beváltotta a hozzá 
fűzött reményeket. Ez a farsangi 
mulatság túltett minden eddigin. 
A magyar ruhás megnyitó párok 
káprázatos felvonulása külön 
meglepetés volt, s amikor dr. Ká-
rolyi József vármegyei főjegyző 
megadta az engedélyt a táncra, 
láthatta csak a közönség, hogy a 
lőrinci ifjúság igenis teli életű a 
vigadásban, munkában, tanulás-
ban egyaránt. A megnyitó párok 
díszpalotása annyira közénk va-
lóvá tette ezt a társasági ünne-

pet, hogy azt kellett éreznünk, 
a demokrácia adta lehetőségek 
nyújtanak ma már mindent, ami 
szép és kedves. Nem láttunk se-
lyemcsodákat, cicoma-dámákat 
és frakkos urakat, ellenben a 
szolidaritás szellemének lehet-
tünk tanúi, amikor együtt tán-
colt a szövőnővel az igazgató, a 
virágoslánnyal a tanár s a segéd-
munkással a tanácsnok felesége. 
A 48-as Ifjúsági Bizottság ren-
dezőgárdája elismerést érdemel 
a szép színpadi dekorációért s 
magáért a példás rendezésért is. 
A jól sikerült bál tiszta bevételét, 
2424,37 forintot a Lánchíd újjá-
építése javára fordítják.

� A farsangi időszak vízkereszttől hamvazószerdáig tart. A vízkereszt napja január 6-a, de a ham-
vazószerda minden évben más dátumra esik, csak az a biztos, hogy egy szerdai nap. Utána 
indul a nagyböjt időszaka, amikor Jézus halálára emlékezve nem szerveznek mulatságokat. 

Megsárgult helyi újságokat lapoztunk fel kíváncsian arra, hogy mit írtak e jeles napokról. A szövege-
ket korabeli farsangok fotóival színesítjük.
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José Martí kubai költőre emlékeztek MOZAIK

A Képességfejlesztő Központ 
lokálpatrióta vezetőségének cél-
ja az, hogy jelentős részben a 
XVIII. kerületi gyermekek fel-
zárkóztatását segítse. Az intéz-
mény a befogadóképességének 
– mintegy kétszáz gyermekkel 
tud foglalkozni a jól képzett 
szakembergárda – egyharmadát 
erre szánja.

– Nagyon szeretném, ha 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata élne a felkí-
nált lehetőséggel és megkeres-
né az intézményünket, hogy 
megbeszéljük, hogyan tudunk 
együttműködni a kerületi 
gyerekek felzárkóztatásában – 
mondta Boldizsár Sándor ve-
zérigazgató. 

Az intézet több mint hatvan 
férőhelyet tudna biztosítani – 
akár kedvezményes áron – azok-
nak a XVIII. kerületi gyerekek-
nek, akiknek az iskolaérettség 
eléréséhez fejlődésre van még 
szükségük.

– A létszám feltöltése folya-
matos, és ugyan egy kis ideig 
még tudunk várni, de fékezni 
nem akarjuk a feltöltést. Ugyan-
akkor nem szeretném, ha nem 
tudnánk segíteni a problémák-
kal küzdő kerületi gyerekeknek 
– tette hozzá a tulajdonos-igaz-
gató.

A tapasztalatok szerint szá-
mos tanköteles korú gyermek 
nem felel meg az iskolaérettség 
követelményeinek. Ha a szakem-

berek által sok esetben korrigál-
ható problémákat figyelmen kí-
vül hagyja a szülő, és azokat nem 
orvosolják időben, komolyan 
fennáll annak a veszélye, hogy 
az érintett gyermek jelentős fej-
lődési hátrányt szenved egykorú 
társaival szemben.

A gyerekek kegyetlenek tud-
nak lenni azzal a társukkal, aki 
valamilyen téren hiányossággal 
küszködik, legyen az beszédhi-
ba, az olvasási vagy az íráskész-
ségben fellépő rendellenesség. 
Gúnyolódás céltáblája lehet, és 
akár ki is közösíthetik.

Nagyon sok gyerek és szü-
lő szenved ettől a jövőképtől, 
és ezen egyáltalán nem segít az 
az elképzelés, hogy az általános 

iskolák indítsanak úgynevezett 
nulladik évfolyamot, mondván, 
az segít felzárkóztatni a még nem 
teljesen iskolaérett gyerekeket a 
„valódi elsősökhöz”.  Egy átla-
gos általános iskola ugyanis nem 
rendelkezik sem képzett gyógy-
pedagógusokkal, sem pedig az 
ezekre a gyerekekre fókuszáló 
szakmai tantervvel. Arról nem 
is beszélve, hogy a felzárkóztató 
vagy előkészítő osztályba sorolt 
hatéves gyerekeket szintén fe-
nyegeti a megbélyegzés, kiközö-
sítés veszélye „normális osztály-
ba” járó társaik részéről.

– A fejlesztőközpont éppen 
ennek a megelőzésére hivatott. 
Nem beszélve arról, hogy az is-
kolaérettség eléréséhez nem elég 

az a négy-öt hónap, amikor a 
szülő iskolát keresve szembesül 
azzal, hogy gyermeke még nem 
mehet iskolába. Ilyenkor sür-
geti az idő, és nem tudja, kihez 
forduljon. A célunk az, hogy ne 
majdnem hatévesen derüljön ki, 
hogy baj van, hanem már há-
roméves kortól kezdődjön meg a 
gyerek képességeinek fejlesztése, 
mert ebben az esetben beszél-
hetünk valódi felzárkóztatásról 
– fogalmazott Boldizsár Sándor.

Az ORMOS Intézet modern 
és gyermekbarát környezetet kí-
náló fejlesztőközpontjában egyé-
ni- és kiscsoportos rendszerben 
foglalkoznak a gyerekekkel. A 
készségek fejlesztéséhez a leg-
modernebb technikai eszközök 
állnak rendelkezésre. A tabletek, 
digitális táblák mellett ugyanak-
kor hagyományos fejlesztőesz-
közök is segítik a gyerekeket. 

Dr. Szegheő Péter orvosigaz-
gató elmondta, hogy a központ 

kétszáz gyermek fejlesztésével 
tud foglalkozni.

– Gyógypedagógusaink 45 
perces fejlesztő foglalkozásokat 
tartanak a szülőkkel előzete-
sen egyeztetett beosztás szerint, 
amelyekre szeretettel várjuk a 
gyermekeket. 

(X)

ÚJRA KUBAI NAPOK A HAVANNÁN?
Dallal és virággal José Martí szobránál

AZ IDŐBEN FELISMERT HIÁNYOSSÁGOKAT MEG LEHET SZÜNTETNI
A XVIII. kerületi gyerekeknek és szüleiknek is szeretne segíteni az ORMOS Intézet 

Hatvan évvel ezelőtt vette fel 
Kubával a diplomáciai kapcso-
latot Magyarország, és ötven 
éve kötött a két ország átfo-
gó gazdasági együttműködési 
megállapodást. E két évforduló 
és José Martí kubai költő szü-
letésnapja alkalmat kínált arra, 
hogy a kerület, ahol a kubai 
fővárosról elnevezett lakótelep 
található, erősítse az együttmű-
ködést a két ország és az itt élő 
kubaiak között. 

A január 28-i koszorúzáskor 
Alicia Elvira Corredera Mora-
les a legegyetemesebb kubai 
szellemnek nevezte José Mar-
tí költőt, aki 167 évvel ezelőtt 
született. A Kubai Köztársa-
ság nagykövete megköszönte 

a részvételt a XVIII. kerületi 
önkormányzat vezetőinek, a 
társadalmi szervezeteknek és 
mindazoknak a magyaroknak 
és kubaiaknak, akik a közös ün-
neplésre eljöttek.

A nagykövet asszony el-
mondta, hogy kevés népnek 
van olyan lelki útmutatója, mint 
José Martí, aki képes volt példát 
adni a kubaiaknak. Martí a jobb 
világ ért, az emberi fejlődésért 
folytatott küzdelem szimbólu-
ma, aki mindig időszerű és egye-
temes érvényű. 

Szaniszló Sándor polgármes-
ter a Havanna-lakótelepre utal-
va említette az együttműködés 
legszebb példájaként a XVIII. 
kerületet, s örömét fejezte ki, 

hogy Kuba legnagyobb költőjé-
nek születésnapja módot ad arra 
is, hogy felhívják a figyelmet a 
magyar–kubai kapcsolatok fon-
tosságára. 

– Kuba legnagyobb költőjétől 
mi is tanulhatunk. Számunkra a 
legfontosabb tanulság az, hogy 
a nemzet nem a széthúzást, ha-
nem az összetartozást jelenti. Mi 
itt a XVIII. kerületben e szerint 
kívánunk a közéletben tevékeny-
kedni – hangsúlyozta Szaniszló 
Sándor.

Kérdésünkre a polgármes-
ter hozzátette: a nyolcvanas 
években rendszeresen voltak 
kubai napok a Havanna-la-
kótelepen, amit most folytat-
ni lehetne. Ha erre fogékony 
lesz a kubai fél is, akkor az év 
második felében elképzelhető 
egy hasonló fesztivál megren-
dezése.

Az eseményen a Vörösmarty 
iskola kórusa a Guantaname-

ra című világhírű dal egészen 
különleges változatát adta elő 
spanyol nyelven, felkeltve ezzel 
a Havanna-lakótelep délelőtti 
járókelőinek érdeklődését, majd 
magyarul is énekeltek.

-bodzay-

JOSÉ MARTÍ: VERS XXXIX 
(Rózsa nő, fehér virággal) 

Rózsa nő, fehér virággal, 

azt nevelem télen-nyáron, 

mind tied, igaz barátom, 

nyújtsd kezed, nyújtsd 
tiszta 

vággyal. 

S neked, aki durva lábbal 

élő szívemre tapódol, 

kertemben nem bogáncs 
bókol: 

rózsa nő, fehér virággal. 

(Fordítota: Kormos István)

ORMOS Intézet Képes-
ségfejlesztő Központ

1184 Budapest, Henger-
sor u. 73.

Telefon: 06-20-555-1710, 
e-mail: ormoskfk@ormo-
sintezet.hu

Az oktatás önköltséges. 
A különféle foglalkozások 
díjairól és a jelentkezés 
módjáról bővebb infor-
máció az ORMOS Intézet 
honlapján: https://ormo-
sintezet.hu/kepessegfej-
leszto_kozpont/.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Februárban megkezdődnek a foglalkozások az ORMOS Intézet Képességfejlesztő Központjában. 
A múlt évben megépített, a legkorszerűbb eszközökkel felszerelt új létesítmény olyan szakértők 
és gyógypedagógusok csoportját alkalmazza, akik kiemelkedően magas színvonalú fejlesztéssel 

tudják felzárkóztatni az arra rászoruló gyermekeket.

�A Kubai Nagykövetség és a XVIII. kerü-
leti önkormányzat vezetői itt élő kubaiak 
jelenlétében január 28-án megkoszorúz-

ták a Havanna-lakótelepen José Martí költő 
szobrát.

BAKOS ISTVÁNNÉ 
Életének 77. évében örökre eltávozott Bakos Istvánné 
Ica, a Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola kiváló 
pedagógusa. Diáknemzedékek szeretett és tisztelt taní-
tója, kerületszerte elismert szakember volt. 

Bakos Istvánné 1964-ben végzett a Budapesti Taní-
tóképző Intézetben. Utána egy évig a Kapocs Utcai Ál-
talános Iskolában tanított, majd 1965-től az Ady Endre 
Általános Iskolában, ahol 2003-as nyugdíjba vonulásá-
ig dolgozott.

Kiemelkedő szakmai tudását folyamatosan gyarapí-
totta. 1986-ban magyar nyelv és irodalom szakos tanári 
diplomát szerzett, emellett számos továbbképzésen vett 
részt, kerületi bemutató tanításokat tartott.

Csaknem negyven évet töltött gyerekek között, őszin-
te, tiszta szívű, tiszta látású emberekké nevelve őket. 

Ötleteivel, szervezőkészségével, derűs személyisé-
gével példát mutatott a kollégáinak, akik becsülték és 
szerették. Az iskolával, a munkatársaival a nyugdíjas évei alatt sem szakította meg a kapcsolatot. Elhi-
vatottsága a családjára is hatott: fia és menye szintén a kerületben tanít.

Munkaközösség- és kisdobosvezetőként, igazgatóhelyettesként és megbízott igazgatóként egyaránt 
megállta a helyét. Évekig vezette a kerületi napközis tábort is. Kiváló munkája elismeréseként több 
kitüntetésben részesült, s 2015-ben átvehette az aranydiplomáját.              

„AZ IGAZNAK EMLÉKEZETE ÁLDOTT…” 
(PÉLDABESZÉDEK KÖNYVE 10,7)

Szomorú szívvel tájékoztatjuk kerületünk közösségét, hogy Nagytiszteletű Orbán Kálmán – Pro 
Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre díjas egykori pestszentimrei református lelkipásztor, a Buda-
pest-Déli Egyházmegye korábbi főjegyzője, a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola 
alapítója – 2020. január 22-én késő este elhunyt. Hálával emlékezünk életére, a templom falain 
messze túlnyúló, mindvégig hűséges és eredményes szolgálatára.

A gyülekezet közössége nevében, tisztelettel:
Hajdú Bálint Kadosa lelkipásztor, Pécsy Gábor gondnok
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Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; 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 Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. 
Szabó Balázs 06-20-264-7752   

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

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

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

n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. 
Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. 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 mun-
karhodium@gmail.com e-mail címre küldve.

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

EGÉSZSÉG
n Házhoz megyek! Fogsor készítését, fogsor javítását vállalom garanciával, 

30 év tapasztalattal. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

 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

Csontváry utca 23. fszt. 288. 151126/16/A/288

Csontváry utca 23. fszt. 289 151126/16/A/289 49 m2 üzlet

Csontváry utca 23. fszt. 290. 151126/16/A/290 

Garay utca 11/b fszt.4. 149832/0/A/4     63 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 52. fszt.299. 151159/7/A/299 9 m2 üzlet

Goroszló utca 14. fszt. 4. 150228/63/B/46 14 m2 üzlet

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5 140507/0/A/8 44 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 m22 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. 12. 152074/0/A/17 16 m2 garázs

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

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati do-
kumentáció megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 

Ft, mely összeg teljesíthető átutalással, a Projekt18 
Kft. (a továbbiakban: Társaság) K&H Zrt.-nél vezetett 
10401024-00030751-00000002 sz. számlaszámára 

vagy készpénzben befizethető a Társaság 1181 Buda-
pest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába. A dokumen-

táció átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 7.) 
személyesen vagy meghatalmazott útján az átutalási/
befizetési bizonylat bemutatásával. A pályázat leadá-
sára ugyanitt van lehetőség. A pályázati ajánlatot zárt 

borítékban szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461, 
+36 (70) 513-9455 (Kovács Renáta)

A lista tájékoztató jellegű. További tájékoztatásért kérem, érdek-
lődjön 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. február. 24.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2020. február 27. 

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 VILLANYSZERELŐ: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 
végzettség előnyt jelent.

n ÉPÜLET VAGY BÚTORASZTALOS 

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

n FESTŐ

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. 

n SZERVER-ÜZEMELTETŐ: A munkakör célja: A Társaság IT 
kiszolgálókörnyezetének és a kiszolgálókörnyezetben futó rendszerek 
és alkalmazások teljeskörű, magas szintű üzemeltetése, a folyamatos 
rendelkezésre állás biztosítása. Betartja az informatikai biztonsági 
előírásokat, utasításokat és biztosítja a megfelelő technikai feltételeket. 
Javaslatot tesz az informatikai biztonság illetve az informatikai folyamatok 
hatékonyságának növelésére. A munkakör betöltésének feltételei: közép-
fokú állami és szakirányú informatikai végzettség. Feladatok: A Társaság 
központi infrastruktúrájának hibamentes üzemeltetése, konfigurálása és 
a folyamatos rendelkezésre állás biztosítása: fizikai szerverek, stora-
ge-ok, Windows szerverek, monitoring rendszer, mentési és archiválási 
rendszer, MS SQL adatbáziskezelő, MS Exchange, HyperV virtualizáció, 
Remote desktop Server, Csoportszintű jogosultsági/hozzáférési rendszer 
karbantartása; A Társaság által üzemeltetett informatikai rendszerekkel 
kapcsolatos fellépő problémák, incidensek mielőbbi kezelése, hibajavítás; 
Felügyeleti rendszer üzemeltetése, riasztások kezelése, hibaelhárítás; 
Hibajegyek nyomon követése, kezelése, megoldása a mindenkori SLA 
szintnek megfelelően illetve visszajelzések adása az IT ügyfélszolgálati 
csoportnak illetve bejelentőnek; Felhasználók napi szintű munkájának 
támogatása; Informatikai szolgáltatások és üzleti rendszerek adminiszt-
rátori (üzemeltetési) szintű leírásainak elkészítése, folyamatos aktuali-
zálása (változáskövetés); Részvétel Informatikai projektekben; Részvétel 
Informatikai oktatási anyagok előkészítésében; Rendszeres és alkalom-
szerű jelentések készítése; Részvétel az éves informatikai eszközöket 
érintő leltározási feladatok ellátásában; Informatikai rendszerekkel 
kapcsolatos nyilvántartások vezetése, átadás-átvételek dokumentálása; 
Feladatok dokumentálása, vezetése. Elvárt készségek és magatartási 
jellemzők: Microsoft technológiai ismeretek, Széleskörű szerver-storage 
hardver ismeret , Átfogó hálózati ismeretek, Rendszerszemlélet, Önálló 
problémamegoldás, Precizitás és pontosság, Kommunikációs képesség 
, Magasfokú dokumentálási képesség, Megoldáscentrikusság, együtt-
működési készség, csapatszellem, Megbízható, igényes, felelősségteljes 
munkavégzés. 

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

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. 

A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

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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FELHÍVÁS 
 

Kárpát-medencei versmondó verseny

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre Önkormányzata, a Stefánia-palota – Honvéd Kulturá-
lis Központ, valamint a XVIII. kerületi Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium Kárpát-me-
dencei szintű szavalóversenyt hirdet.
A verseny témája: hazafias költészet a magyar irodalomban
Nevezni 5–13. évfolyamos diákoknak lehet egy szabadon vá-
lasztott verssel a megadott témában.
A versenyzők négy kategóriában mérik össze a tudásukat.  
(I. kategória: 5–6. évfolyam, II. kategória: 7–8. évfolyam,  
III. kategória: 9–10. évfolyam, IV. kategória: 11–13. évfolyam).
Kérjük, hogy a választott mű hossza ne legyen hosszabb öt 
percnél.
Jelentkezni iskolánként, évfolyamonként maximum egy-egy 
versenyzővel lehet.
Időpont: 2020. március 10. (kedd) 9.30 (gyülekezés 8.30-tól)
Helyszín: Stefánia-palota – Honvéd Kulturális Központ  
(1143 Budapest, Stefánia út 34–36.)
Jelentkezési határidő: 2020. március 2.
Jelentkezés:
Levélben: Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Is-
kola és Gimnázium (1181 Budapest, Vörösmarty u. 64.)
E-mailben: iskolatitkar@vmzene.hu
A szakmai zsűri színművészekből és pedagógusokból áll.  
A verseny kb. 14 óráig tart, ünnepélyes eredményhirdetéssel, 
díjkiosztással zárul.

FELHÍVÁS
Kedves Kerületi Nyugdíjas  

Pedagógusok!

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala várja azon 
nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik ebben az évben 
jubileumi díszoklevélre jogosultak, vagyis 50, 60, 65, 70 évvel 
ezelőtt szerezték meg pedagógus-oklevelüket, és legalább 30 
éven át pedagógusi pályán dolgoztak.
Az igény jelzésén kívül a következő dokumentumokat kell be-
nyújtani: 
- arany oklevél (50 év) esetén: rövid szakmai önéletrajz, a főis-
kolai diploma másolata
- gyémánt (60 év), vas (65 év), rubin (70) oklevél esetén:  
a korábbi díszoklevél másolata
Jelentkezési határidő: 2020. február 28. 
További információ és jelentkezés: 
Szabó-Németh Melinda
XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal 
1184 Budapest, Üllői út 400. II. emelet 215. 
Telefon: 296-1392, e-mail: nemeth.melinda@bp18.hu

PROGRAMOK
KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 8–9. 9.30: Magyar Gyermek- 
és Ifjúsági Góbajnokság 
Február 9. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 11. 17.30: A gondolat hősei – 
Pais István filozófiatörténész, ny. egye-
temi docens előadás-sorozata. Téma: 
René Descartes racionális tendenciájú 
bölcselete, a „gondolkodom, tehát 
vagyok” elve és az ontikus istenérv.
Február 13. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
Február 15. 17 óra: A Ferm együttes 
kiállításának megnyitója
Február 16. 10 óra: Csoki-koncert – 
játék és muzsika 60 percben
Február 16. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 20. 14 óra: A NYÉVE köz-
gyűlése
Február 23. 8.30: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
Február 23. 15 óra: Nyugdíjas tánc-
klub farsangi mulatsággal
Hétfőn 17.30-kor, szerdán 9 órakor 
szeniorörömtánc Katával. Kedden 
16.30-kor antigravitációs jóga gyerme-
keknek, 17.30-kor felnőtteknek. Ked-
den 16.30-kor gerinctorna. Február 
végétől péntekenként 18 órakor zumba 
Panda Nikivel. Szombatonként 9 órakor 
kerámia és tűzzománc nyitott műhely, 
15 órakor kézműves kuckó.
Az Aulagalériában február 20-ig látha-
tó a Reflexiók – la Biennale di Venezia 
2019 című tárlat.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 10. 14 óra: A Tomory Lajos Múze-
um Baráti Körének összejövetele
Február 12. 17 óra: Izgő-mozgó klub
Február 19. 16.30: KézműveSzerda. Téma: 
farsang
Február 20. 17 óra: Ne haljunk bele a 
főzésbe – Sonnleitner Károly életmód-ta-
nácsadó előadása
Február 21. 17 óra: Szer, amely megváltoz-
tat – drogprevenciós előadás szülőknek
A Galéria 18 kiállítóteremben februárban 
Csillag LőZsu és Csillag László közös 
kiállítása látható.
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.

PESTSZENTIMREI KÖNYVTÁR

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

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 7. 15 óra: Operett- és nótadélután 
Pethő-Tóth Brigittával és Gencsev Gáborral. 
A belépés díjtalan!
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.
Február 14. 9.30: Baba-mama farsang. 
Részvételi díj: 1000 Ft/gyermek, testvér-
kedvezménnyel 1600 Ft/2 gyermek.
Február 14. 18 óra: Bálint-napi salsaparti 
tánctanítással, nem csak pároknak. A 
belépés díjtalan!
Február 15. 9 óra: Gyógyító relaxáció 
felnőtteknek. Részvételi díj: 1000 Ft.
Február 15. 10 óra: Gongmeditáció és 
hangfürdő. Részvételi díj: 2000 Ft.
Február 21. 18 óra: Apaakadémia – Nem 
volt apám! Mégis jó apa lettem! – Léder 
László pszichológus könyvbemutatóval 
egybekötött előadása. Belépőjegy: 1000 Ft.
Február 22. 10 óra: Csakrameditáció. 
Részvételi díj: 1500 Ft.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről, valamint programjainkról és 
azok részvételi díjáról az elérhetőségeinken 
lehet tájékozódni. 

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Február 8–9. 8 óra: Global grappling 
bajnokság
Február 22. 18 óra: PLER KC–Szigetszent-
miklós férfi kézilabda bajnoki mérkőzés
Február 23. 12 óra: Ritmikus gimnasztika 
verseny a Grácia Fair SE szervezésében

POLGÁROK HÁZA

Üllői út 517.
Február 23. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Éjjel a parton – amerikai–auszt-
rál romantikus film. A főbb szerepekben 
Richard Gere és Diane Lane. A belépés 
ingyenes!

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 6. 16 óra: A T. Szabó Magda 
festőművész alkotásaiból nyíló kiállítás 
ünnepélyes megnyitója
Február 16. 11 óra: Jancsi és Juliska – a 
Batyu Színház bábelőadása. Belépőjegy: 
990 Ft/fő.
Február 16. 15 óra: Bolha a fülbe – a 
Budapesti Bulvárszínház előadása. A főbb 
szerepekben Harsányi Gábor, Beleznay 
Endre, Oszter Alexandra. Belépőjegy: 2700 
Ft; diák, nyugdíjas: 2000 Ft.
Február 22. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft/fő.
Február 22. 19 óra: Magyar táncház felnőt-
teknek. Belépőjegy: 500 Ft/fő.
Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről az elérhetőségeinken lehet 
tájékozódni. 
Az itt található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre az 
elérhetőségeinken való előzetes egyeztetés 
alapján.
Nyitvatartás: hétköznap 9 és 19 óra között, 
hétvégén a rendezvényeinkhez igazodva.

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
Február 19. 11 óra: Mama, nézd! In-
gyenes családi program tárlatvezetéssel 
a villában. A részvétel regisztrációhoz 
kötött, jelentkezni a múzeum elérhető-
ségein lehet.
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-gyűj-
teménye látható.
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig 

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Február 7-től új kiállítás: 25 év – Német 
közösségek a XVIII. kerületben 
Programjainkra regisztrálni a muzeum@
muzeum18ker.hu e-mail címen lehet.
Nyitvatartás: kedden 12–18 óráig, szer-
dán 10–16 óráig, csütörtökön, pénteken 
és szombaton 12–18 óráig

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
Nyitvatartás: kedden 12–18 óráig, 
szerdán 10–16 óráig, csütörtökön, 
pénteken és
szombaton 12–18 óráig
Kérjük, mielőtt meglátogatja a Múzeum-
sarok és a Pavilongaléria kiállítóhelyet, a 
honlapunkon tájékozódjon azok aktuális 
nyitvatartásáról. 

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 

Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-

történeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) II. emeletén látható. Részletek a 
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, Pestszentlőrinc 
teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók – 
Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első 
világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, 
a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepeken 
– Az Állami lakóteleptől a Havannáig

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán fo-
lyamatosan lehet sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi élettartam 
és a vállalkozó kedv határáig. A csopor-
tokat 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 honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

JANCSI ÉS JULISKA  
A RÓZSÁBAN 
János, a favágó reggeltől napestig 
járta az erdőt, és vágta a fákat rendre, 
hogy mindig jusson tüzelő a városi 
embereknek. Csak dolgozott napestig, 
de magának alig jutott valami. Szegény 
ember volt ez a János, de becsülettel 
nevelte, tanította két gyermekét, akikkel 
magára maradt. S a két gyermek, Jancsi 
és Juliska sokat segített az apukájának.
Az ismert mesét pálcás és kesztyűbá-
bokkal, valamint élő színészi játékkal 
adja elő a Batyu Színház. A 40–45 
perces előadást óvodás és kisiskolás 
korú gyermekeknek ajánlják.
Időpont és helyszín: február 16. (va-
sárnap) 11 óra, Rózsa Művelődési Ház 

ITT A FARSANG,  
ÁLL A BÁL…
Hogy a habverő fog-e csárdást járni, az 
még a jövő zenéje, ám az biztos, hogy idén 
is változatosan farsangolhatnak a kerületi-
ek, a babáktól a nyugdíjasokig.
A PIK Házban február 14-én 9.30-tól 
baba-mama klubos farsang lesz jelmez-
versennyel, és a Lőrinci Könyvtár szokásos 
KézműveSzerdáját is a farsang jegyében 
tartják 19-én 16.30-tól. Mindkét programra 
szeretettel várják a kerületi családo-
kat. Február 23-án 15 órától pedig az 

idősebbek szórakozhatnak a Kondor Béla 
Közösségi Ház nyugdíjas táncklubjának 
farsangi mulatságán.

BABÁVAL A 
MÚZEUMBA
A Tomory Lajos Múzeum munkatársai 
szeretettel várják azokat a szülőket, egy-
évesnél kisebb gyermekükkel együtt, akik 
szeretnének egy beszélgetéssel, játékkal 
összekötött, családias hangulatú délelőttöt 
a Herrich-Kiss villában tölteni. A kifejezetten 
felnőtteknek szóló tárlatvezetés ideje 
alatt olyan légkört szeretnénk teremteni, 
ahol senkit sem feszélyez az esetleges 
babasírás.
Első ilyen alkalmunkon Kondor Béla 
művészetébe nyerhetnek betekintést a ven-
dégek. Utánajárunk, milyen élményekkel 
gazdagodott a művész a lőrinci gyermeké-
vei alatt, hányféle hangszeren játszott, és 
mit rejtenek bonyolult repülőszerkezetei.
Időpont és helyszín: február 19. (szerda) 11 
óra, Herrich-Kiss villa 
A belépés ingyenes, de a kiállítótér 
korlátozott befogadóképessége miatt 
előzetes jelentkezés szükséges a múzeum 
elérhetőségein.

AZ APASÁGRÓL
Az apaság egy férfi számára az egyik 
legszebb, legjelentősebb és legfelelősség-
teljesebb feladat. Minden édesapának jó 
szívvel ajánlható a most útjára induló, négy 
részből álló Apaakadémia, amelynek első – 
Nem volt apám! Mégis jó apa lettem! című 
– előadásán Léder László pszichológus 
az apaság témájában írt saját könyvét is 
bemutatja.
Időpont és helyszín: február 21. (péntek) 18 
óra, PIK Ház 
Az előadáson való részvétel díja 1000 Ft, 
az Apaakadémia négyalkalmas bérlete 
3000 Ft.

HURRIKÁN  
ÉS SZERELEM
Adrienne Willis (Diane Lane), a megcsalt 
feleség és a végsőkig kihasznált anya 
az egyik barátja óceánparti szállójába 
utazik hétvégére. Férje zaklatása és a 
kamaszlányával folytatott örökös viták elől 
félrevonulva azt reméli, végre nyugalmat lel, 
és átgondolhatja a problémáit. A szállóban 
szállt meg Paul Flanner sebész (Richard 
Gere) is. A lelkiismeretével vívódó férfi 
egyetlen éjszakát töltene itt, ám a hirtelen 
érkező hurrikán elzárja a szállót a külvilág-
tól. A két nyugtalan lelket egymás karjaiba 
sodorja a tomboló időjárás, és varázslatos 
hétvégét töltenek együtt, amely után életük 
örökre megváltozik.
A Madách Filmklub műsorán: Éjjel a parton 
– amerikai–ausztrál romantikus film.
Időpont és helyszín: február 23. (vasárnap) 
16 óra, Polgárok Háza. A belépés ingyenes, 
mindenkit szeretettel várunk!

A Téry Ödön Túraklub februári kirándulásai
Február 9. (vasárnap) Szigethalmi 
Vadaspark – szigethalmi erdő. Találkozó 
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) – Julianus-kilátó – Templom-völgy – 
Nagymaros. Találkozó 8.45-kor a Nyugati 
pályaudvaron, indulás 9.07-kor. Túratáv: 
7 km (közepes), költség: 2300 Ft. A túrát 
vezeti: Verseginé Márta.
Február 23. (vasárnap) Jászberény – 
állatkert. Találkozó 8.15-kor a Stadion 
autóbusz-pályaudvaron. Indulás 8.45-kor, 
jegyváltás Jászberény, Elektrolux megállóig. 
Túratáv: 6 km (könnyű), költség: utazás 
3000 Ft, csoportos belépő 1100 Ft. A túrát 
vezeti: Szabóné Ancsa.

Februárra ajánljuk PROGRAMAJÁNLÓ
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A magyar kultúra lovagjaKULTÚRA

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Hosszan győzködtek, rááll-
tam, és ma már nagyon örülök, 
hogy így döntöttem – mondta 
Vörös Árpád, aki egy kormány-
zati program keretében utazott 

a tanév elején a Hunyad megyei 
Csernakeresztúrra, hogy ott 
néptáncra, a népi kultúra megé-
lésére tanítsa az iskoláskorú 
gyerekeket. – Fura feladat ez, és 
az itteni fiatalok néha rá is cso-
dálkoznak arra, hogy színpadon 

csinálják ugyanazt, amit egyéb-
ként a mindennapokban belülről 
élnek meg. 

ÉRDEMES VOLT 
BELEVÁGNI
Tehát nem hétköznapi a tán-
cos, koreográfus, tanár feladata: 
el kell vezetnie odáig az ifjakat, 
hogy ráébredjenek: saját kultú-
rájuk, amely mindennapjaik ré-
sze, a teljes magyar kultúra egy 
értékes eleme, ezért érdemes tu-
datosan megélni, ápolni és má-
soknak is megmutatni azt.

– Ahogy említettem, nehe-
zen hagytam ott a kollégáimat, 
az iskolát, de ami itt várt, azért 
érdemes volt belevágni – folytat-
ta Vörös Árpád. – Ezen az alig 
több mint ezerfős településen egy 
jelentős bukovinai székely kö-
zösség él. Az ő zenéjük, táncaik, 
szokásaik, az ő kultúrájuk már 
régóta érdekel engem, hosszú 
ideje igyekszem tanulni tőlük és 
róluk, és szeretném majd az is-
mereteimet tovább is adni. Sokan 
ösztökéltek, hogy pályázzak erre 
a feladatkörre, és örülök, hogy 
hallgattam rájuk, mert fantasz-
tikus világba kerültem. Tanítok, 
táncházakat tartunk helyben és 
Déván, dolgozunk keményen. 

Rengeteg tapasztalat, tudás és 
persze rengeteg új ismeretség. 
Hálás vagyok, hogy itt lehetek.

LOVAG EGY KIS 
FALUBAN
A dolgos hétköznapok során kap-
ta a hírt Vörös Árpád, hogy felter-
jesztették a Kultúra Lovagja címre. 

– Egészen különös élmény ez. 
Egy kis közösségben dolgozom, 
hónapok óta ugyanazokkal az 
emberekkel találkozom, bizo-
nyos értelemben elvonultan, el-
zártan élek – avatott be. – Innen 
kellett visszautaznom Budapest-
re egy olyan kitüntetést átven-
ni, amit a magyar és az egyete-
mes kultúráért tett szolgálatért 
adnak. Azon túl, hogy hálás 
vagyok az eddigi munkám elis-
meréséért, tulajdonképpen még 
mindig nem tudtam hova tenni 
ezt az egészet. De talán nem is 
kell ilyesmivel foglalkozni, dol-
gozom tovább, ahogyan eddig.

Vörös Árpád azt tervezi, 
hogy amikor újabb fél év után 
hazatér, tanulmányban, video-
anyagokban összegzi a szakma 
számára az általa szerzett isme-
reteket, de azt szeretné, hogy a 
szélesebb közönség is találkoz-
zon a bukovinai székelyek egé-
szen különös kultúrájával. Célja 
az is, hogy a Tébláb és a Cser-
nakeresztúri Hagyományőrző 
Egyesület táncosai tapasztalatot 
cserélhessenek egymással.

Latinovits a Kondorban 
Kerületszerte rendezvényekkel ünnepelték meg a Ma-
gyar Kultúra Napját január 22-én, valamint az azt meg-
előző és követő napokban. A Kondor Béla Közösségi 
Házban Latinovits Zoltán alakját idézték fel.

A Magyar Kultúra Napja arra hivatott, hogy felmutassuk és to-
vábbadjuk a múltunkat, jelenünket képviselő tárgyi és szellemi ér-
tékeket. A Kondor Béla Közösségi Házban tartott Latinovits-em-
lékesten Holl Zsuzsa és Molnár Csaba színművész, valamint 
Hrutka Róbert zenész, zeneszerző ezen az estén közelebb hozta 
a nézőkhöz az egész életén át küszködő, harcoló és gyötrődő mű-
vész alakját. 

Ezt elsősorban az írásain keresztül tették, felhasználva a színész-
király Ködszurkáló és Verset mondok című kötetét, az édesanyjá-
hoz írt leveleit, valamint néhány hozzá közel álló ember – Ruttkai 
Éva, Dajka Margit és Cserhalmi György – visszaemlékezéseit.  

Az előadás előtt Szaniszló Sándor köszöntötte a nagyszámú 
közönséget. A Magyar Kultúra Napjáról – amelynek január 22-i 
időpontja megegyezik a Himnusz keletkezésének 197 évvel ez-
előtti napjával – a polgármester elmondta, hogy a Himnusz olyan 
ajándéka a magyar népnek, amely a Biblia után már hosszú ideje 
a legfontosabb összekötő kapocs közöttünk.
– A magyar kultúra több, mint egy vers, az minden, amit az el-
múlt ezer év során őseink összegyűjtöttek, amire vigyáztak, amit 
megalkottak. Ide tartoznak a verseink, a néphagyományaink, a 
szokásaink, de a Sziget Fesztivál, a Hősök tere és az Andrássy út is. 
Minden, amivel a magyarságunkat be tudjuk azonosítani – emelte 
ki Szaniszló Sándor.

Az irodalmi est nagy sikert aratott a visszaemlékezéseket ér-
zékletesen előadó szí-
nészeknek, valamint 
Hrutka Róbert gitár-
játékának és énekének 
köszönhetően. Az est 
legfelemelőbb perceit 
a színészpár, Latino-
vits Zoltán és Ruttkai 
Éva megismerkedésé-
nek története jelentet-
te Holl Zsuzsa előadá-
sában. 

B. Z.

BAGDY EMŐKE A HITRŐL ÉS A LELKI TAKARÍTÁSRÓL
„Életem nagy szerencséje, hogy ismerhettem Kondor Bélát”

ABLAK AZ EGYETEMESRE 
A Kultúra Lovagja lett Vörös Árpád táncművész, tánctanár

TEMESI LÁSZLÓ 

Bagdy Emőke első decemberi 
előadására pillanatok alatt el-
fogytak a jegyek, így egy újabb 
időpontot is meg kellett hirdet-
ni. A PIK színházterme mind-
kétszer megtelt. A második al-
kalom után kedvesen, fiatalosan, 
mosolyogva állta a kérdéseinket, 
mintha nem is közelítene már a 
nyolcadik X-hez, és mintha nem 
is beszélt volna előtte két órán 
keresztül.

MINDIG KAPUNK 
ERŐT
– Bámulatos energiával bír, pedig 
rendszeresen rendel és járja az 
országot az előadásaival. Hogyan 
tud ilyen energikus maradni az 
est végére is?
– Apai ágon lelkészdinasztiából 
származom, hívő vagyok, és szü-
leimtől kaptam azt a hitet, hogy 
rendeltetésünk van a világon, s ha 
felismerjük, mi a küldetésünk, ki-
ért és miért élünk, akkor van cél, 
amihez mindig kapunk erőt.
– Az emberek jobb közérzetéért, 
mentális egészségéért él, dolgozik 

évtizedek óta. Hogyan indult el 
ezen a hosszú „segítőúton”?
– Habár Tiszafüreden születtem, 
itt, a szomszédban, Pesterzsé-
beten cseperedtem fel, iskolás 
időszakom is ideköt. Igaz, a csa-
lád sokat vándorolt az ország-
ban – talán innen is az erő –, 
az érettségit például Miskolcon 
tettem le. Ifjúkoromban még azt 
reméltem, hogy az irodalom, a 
latin, a művészetek világa lesz a 
hivatásbeli élettársam. Másként 
történt, a sorsszerű véletlenek 
olyan szolgálati területre sodor-
tak, ahol, messze túl a tudomá-
nyos élvezeteken, másokat segít-
hetek, taníthatok, gyógyíthatok. 
Természetesen az irodalom és a 
művészetek szeretete mindmáig 
megmaradt.

A RÍMFARAGÓ 
PSZICHOLÓGUS
– Annyira, hogy rendszeresen 
elemzi a nagy művészek életét és 
munkásságát, sőt rímfaragóként 
is számon tartják. 
– Szenvedélyes versfogyasztó-
ként költemények százait memo-
rizáltam, szívesen idézek belőlük 

a mai napig az előadásaimon. 
Bennem tovább zsongó zsige-
ri-emocionális érintésekként 
hatottak és hatnak rám máig 
a versek. Nagyapám, a hazafi-
as költeményeiért egykor sokat 
szenvedő költő, már hatévesen 
verseltetett, rímekkel és időmér-
tékekkel játszottunk, véremmé 
vált a költészet, a hasonlatokkal, 
szimbólumokkal beszélő nyelv. 
Ez az érzelmi nyelvezet elindított 
egy úton, amely az irodalom és 
a művészetek világába vezetett. 
Még rímfaragó ügyességem is 
kifejlődött. Barátaimat köszönt-
gető fűzfapoéta vagyok, és nagy 
élvezettel írok a kollégáimnak 
laudációkat. 
– Az érzelmi nyelv világa hogyan 
egyeztethető össze a pszichológiá-
ra jellemző fegyelmezett gondol-
kodással, szakmai igényességgel?
– Jól kiegészítik egymást. A hob-
bim és a hivatásom szeretetének 
ötvözését részletesen kifejtettem 
nemrég megjelent Pszichológi-
ai rejtelmek a művészetekben és 
életünkben című könyvemben, 
amelyben foglalkozom többek 
között a pestszentlőrinci kötődésű 
Kondor Béla személyiségével is. 

SZÁRNYALÁSOK  
ÉS ZUHANÁSOK

– Erről szintén nemrég tartott 
előadást A repülés szimbolikája 
Kondor Béla művészetében cím-
mel a Tomory Lajos Múzeumban. 
Itt nem kevesebbre vállalkozott, 
mint hogy a jeles festő-grafikus, 
költő repülés iránti vonzalmáról, 
illetve a képein megjelenő „szár-
nyalásokról”, azok szimbolikájá-
ról beszél.
– Most sem mondhatok mást, 
mint akkor: életem nagy szeren-
cséjének tartom, hogy még sze-
mélyesen ismerhettem ezt a nagy 
művészt, aki igen introvertált 
volt. Később mint pszichológus 
foglalkoztam a képeivel, amelye-
ken visszatérő motívum a repülés 
és a zuhanás, a felfelé szárnyalás, 
majd az alászállás. A szárny szin-
te valamennyi rajzán, festményén 
megtalálható, hol nyíltan, hol el-
rejtve. Mindnyájan törekvők va-
gyunk, akik szeretnénk előrébb, 
feljebb, magasabbra jutni. Ilyen 
volt Kondor Béla is. Ha valaki 
gyorsan jut fel, gyorsan is zuhan-
hat vissza. Ő felrepült a csúcsra, 
de önpusztító módon élt, cigizett, 

ivott, s igaz, nem öngyilkos lett, 
de szívroham vittel el fiatalon. 
Értelmetlen korai halál! Zseniális 
ember volt, aki feláldozta a testét 
ahhoz, hogy minél magasabbra 
jusson, majd a megsemmisülés 
felé hullott alá.
 – Őriz tőle személyes tárgyat is?
– Igen, egy szép képet. Engem 

érzelmileg foglalkoztatott Kon-
dor személyisége és művészete. 
A vele való találkozás és a művei 
szellemi élvezetet nyújtottak szá-
momra. 
– Mikor hallhatjuk, láthatjuk leg-
közelebb kerületünkben?
– Ha hívnak, bármikor szívesen 
jövök.

Névjegy

Vörös Árpád 1966-ban született Szekszárdon. Amikor a 
középiskolában elkezdett néptáncolni, még nem voltak komoly 
tervei a műfajjal. Mélyépítő üzemmérnökként diplomázott. A 
nyolcvanas évek budapesti táncházmozgalmába bekapcsolód-
va került egyre közelebb valódi hivatásához, a tánctanításhoz. 
Közben matematika-fizika tanári diplomát is szerzett, így került 
Pestszentlőrincre. 1990-ben a Bókay iskola igazgatójának tá-
mogatásával indította el a néptáncoktatást, s közben a táncmű-
vészeti főiskolán is diplomát szerzett. Az egyre aktívabb táncos 
közösségből jött létre a kilencvenes években a Tébláb iskola.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Egy Hunyad megyei kis faluban dolgozik – ahogy ő mondja: szolgál – 
fél éve Vörös Árpád, a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola alapítója, ve-
zető tanára. Azt mondja, a Magyar Kultúra Napja alkalmából kapott 

Kultúra Lovagja cím onnan különös ablakot nyitott a nagyvilágra.

�Prof. Dr. Bagdy Emőke az utóbbi időben háromszor is járt a kerületünkben, hogy elmondja gon-
dolatait hitről, emberi kapcsolatokról, fejlődésünk főbb állomásairól és a nagy művészről, Kondor 
Béláról. „Lelki takarítónak” tartja magát, s annyi lelket hódított már meg az évtizedek alatt, hogy 

bármerre tart előadást az országban, a telt ház garantált. A Pestszentimrei Közösségi Házban két-
szer is az volt az év végén. 
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Korcsoportok: óvodások (3–6 
éves), alsó tagozatosok (7–10 
éves), felső tagozatosok (11–15 
éves) 
A rajzoknak a biztonságos, sza-
bályos közlekedést kell bemu-
tatniuk, és kizárólag A0 (841 x 
1189 mm) vagy A1 (594 x 841 
mm) méretűek lehetnek.
Az alkotásokat 2-3 fős csopor-
toknak kell elkészíteniük. Az 
idén egyéni alkotásokat nem 
díjazunk.
Alkalmazható technikák: 
grafit, színes ceruza, zsírkréta, 
linó, tus, tempera, diópác, szén
Beküldési cím:     BRFK-Fővá-
rosi Balesetmegelőzési Bizottság
1149 Budapest, Hungária krt. 
149. vagy 1581 Budapest, Pf. 27.
Beküldési határidő: 2020. már-
cius 18.
A pályamunkák hátoldalán sze-
repeljenek az alkotók adatai: név, 

életkor, lakcím, óvoda/iskola neve, 
címe, e-mail címe, telefonszáma (fi-
gyelemmel az adatkezelési szabályok 
betartására). A pályaműveket nem 
őrizzük meg, és nem küldjük vissza. 
A BRFK-FBB szakmai zsűrije a leg-
jobb rajzok alkotócsoportjait – kate-
góriánként 4-4 művet – díjazásban 
részesíti. A helyezést elérő csoportok 
tagjainak meghívót küldünk.
A díjátadás várható ideje: 2020. 
április 1. (szerda) 14 óra
A díjátadás helye: BRFK Közle-
kedésrendészeti Főosztály (szín-
házterem) 1149 Budapest, Hun-
gária krt. 149.
További felvilágosítás: Veresné Ba-
csó Szilvia r. őrnagy, főelőadó; tele-
fon: 273-4000/63-172 mellék, e-ma-
il: veresneb@budapest.police.hu

Versenykiírás
Általános iskolások közleke-
désbiztonsági bábversenye

A BRFK-Fővárosi Balesetmeg-
előzési Bizottság a gyermekbal-
esetek megelőzése érdekében 
bábversenyt hirdet. A versenyre 
olyan budapesti alsó tagozatos 
bábcsoportok jelentkezését vár-
juk, amelyek közlekedéssel kap-
csolatos történetet, mesét adnak 
elő saját készítésű bábokkal.

A verseny célja a gyermekek 
közbiztonságának javítása. A 
bábelőadásokon mind az előadó 
gyerekek, mind a nézők játékos 
formában ismerkedhetnek meg a 
gyalogos közlekedés szabályaival.
Időpont:  2020. április 2. 9–12 
óra között
Helyszín: a BRFK Közlekedésren-
dészeti Főosztály színházterme 
1149 Budapest, Hungária krt. 149.

A bábversenyre jelentkező 
csoportok létszámától függően 
változhat az időpont és a helyszín.
Bábelőadás időtartama: 4-5 perc

Értékelési szempontok: 
-  színpadkép, kellékek, a bábok 

kidolgozottsága
-  az előadás tartalma, a darab 

felépítése színművészeti szem-
pontok alapján

-  a KRESZ szabályainak érvé-
nyesülése a műben

-  egyéb szempontok (nyelvezet, 
szövegismeret, előadásmód)

Díjazás: az I., II. és III. helyezett 
csoport kap díjat
A verseny során kizárólag a báb-
produkciókat tudjuk értékelni. A 
csoportok használhatnak tartó-
vázas bábokat (botos, pálcás, sík-
bábokat), belenyúlós (ujj-, kéz-, 
kesztyűs, fejbábokat), valamint 
felső mozgatású (marionett) bá-
bokat. A kellékeket minden cso-
portnak magával kell hoznia.

A részvételi szándékot március 
2-ig szíveskedjenek jelezni, a je-
lentkezési lapot pedig március 20-
ig kérjük megküldeni a versenyzők 
és a kísérők számának feltüntetésé-
vel a BRFK-Fővárosi Balesetmeg-
előzési Bizottságnak a veresneb@
budapest.police.hu  e-mail címre.

További felvilágosítás és jelent-
kezési lap: Veresné Bacsó Szilvia 
r. őrnagy, főelőadó; telefon: 273-
4000/63-172 mellék, e-mail: ve-
resneb@budapest.police.hu

Versenykiírás
Óvodások közlekedésbiztonsá-
gi bábversenye
A BRFK-Fővárosi Balesetmegelő-
zési Bizottság a gyermekbalesetek 
megelőzése érdekében bábversenyt 
hirdet. A versenyre olyan budapes-
ti óvodás csoportok jelentkezését 
várjuk, amelyek közlekedéssel kap-
csolatos történetet, mesét adnak 
elő saját készítésű bábokkal.
Időpont:  2020. április 2. 9–12 
óra között
Helyszín: a BRFK Köz le ke-
dés rendészeti Főosztály szín-
házterme 1149 Budapest, Hun-
gária krt. 149.
A bábversenyre jelentkező cso-
portok létszámától függően vál-
tozhat az időpont és a helyszín.
Bábelőadás időtartama: 4-5 perc
Értékelési szempontok: 
-  színpadkép, kellékek, a bábok 

kidolgozottsága
-  az előadás tartalma, a darab 

felépítése színművészeti szem-
pontok alapján

-  a KRESZ szabályainak érvé-
nyesülése a műben

-  egyéb szempontok (nyelvezet, 
szövegismeret, előadásmód)

Díjazás: az I., II. és III. helyezett 
csoport kap díjat
A verseny során kizárólag a 
bábprodukciókat tudjuk érté-

kelni. A csoportok használhat-
nak tartóvázas bábokat (botos, 
pálcás, síkbábokat), belenyúlós 
(ujj-, kéz-, kesztyűs, fejbábo-
kat), valamint felső mozgatású 
(marionett) bábokat. A kelléke-
ket minden csoportnak magá-
val kell hoznia.

A részvételi szándékot márci-
us 2-ig szíveskedjenek jelezni, a 
jelentkezési lapot pedig március 
20-ig kérjük megküldeni a ver-
senyzők és a kísérők számának 
feltüntetésével a BRFK-Fővárosi 
Balesetmegelőzési Bizottságnak 
a veresneb@budapest.police.hu 
e-mail címre.

További felvilágosítás és je-
lentkezési lap: Veresné Bacsó 
Szilvia r. őrnagy, főelőadó; te-
lefon: 273-4000/63-172 mellék, 
e-mail: veresneb@budapest.
police.hu

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Egy sikeres karrier elindulásához 
elég, ha valaki kiváló versenyző-
ket néz a tévében? Úgy tűnik, oly-

kor igen. Számadó Máté mind-
össze hétéves volt, amikor érezte: 
beleszeretett a sportágba.

– Apával együtt néztem a 
tévében a versenyeket már há-

roméves koromtól. Apa soha 
nem motorozott, de nagyon 
szerette nézni a versenyeket, 
és vele én is – árulta el a fiú. 
– Hétéves koromban talál-

kozhattam először Talmácsi 
Gáborral és csapatával, akkor 
PV-n ki is próbálhattam a mo-
torozást, és teljesen magával 
ragadott.

SIKERES 2019
A motorsport élvezetes és látvá-
nyos, ugyanakkor roppant költ-
ségigényes. Máté, aki a Gloriett 
Sportiskolai Általános Iskola 8. osz-
tályos tanulója, vagyis mindössze 
14 éves, máris komoly sikerekkel 
dicsekedhet: magyar bajnok, 2019-
ben az Alpok-Adria Bajnokságon 
SSP 300-as osztályban Európa-ku-
pát nyert, ráadásul tavaly a Magyar 
Motorsport Szövetség döntése 
alapján Az év utánpótlás-verseny-
zője is lett. Tehetségben nincs 
hiány, a kérdés az, hogyan lehet 
mindezt anyagilag bírni.

– A szüleim örömmel támo-
gatnak, de a motorsport valóban 
nagyon költséges, egy bizonyos 
szint fölött már nem lehet a csa-
ládi kasszából finanszírozni – ma-
gyarázta Máté.  – Szeretnék a profi 

világig eljutni, ahol ez a sok mun-
ka és anyagi áldozat megtérülhet.

A HARMADIK 
LEGNAGYOBB
Addig persze fel kell mászni né-
hány lépcsőfokon. A legközelebbi 
terv: kijutni a világbajnoki me-
zőnybe. De hogyan lehetséges ez, 

ha az embernek ugyancsak tehetsé-
ges, ráadásul tehetős versenytársak-
kal kell összemérnie az erejét?

– Olaszországból kaptam aján-
latokat. Mindhárom komoly, de a 
legerősebb a Kawasakié. Ha ennél 
a klubnál versenyezhetnék, akkor a 
Superbike-bajnokságba kerülnék, 
ami a MotoGP után a legfontosabb 
bajnokság. Ez nagyon komoly le-
hetőséget jelentene számomra.

Mindez persze attól függ, 
lesz-e elég pénz.

– Máténak nem az a dolga, 
hogy az anyagiakkal foglalkoz-
zon, és nem is szeretnénk, ha ez 
elvonná a figyelmét a verseny-
zésről – mondta Számadó József, 
a versenyző édesapja. – Megtesz-
szük, amit tudunk, támogatók 
után is kutatunk, és reméljük, 
hogy sikerrel járunk. Talán nem 
kivagyiság, ha megemlítem, 
hogy Máté Európa-kupa-győzel-
me ebben a sportágban minden 
idők harmadik legnagyobb ma-
gyar sikere. Szerintünk érdemes 
küzdeni azért, hogy lehetősége 
legyen hasonlókra.

A leggyorsabb iskolás MOZAIK

Az ügytípusok egyszerűsödése 
mellett Budapest Főváros Kor-
mányhivatala életében is szer-
vezeti változásokkal indult az 
új esztendő. 2020. január 9-től  
dr. Sára Botond látja el a kor-
mánymegbízotti feladatokat az 

ország legnagyobb hivatalának 
élén. Sára Botond a hivatalt kö-
zel hat éven át vezető dr. György 
Istvánt váltotta, aki a Miniszter-
elnökség területi közigazgatásért 
felelős államtitkáraként folytatja 
munkáját.

A XVIII. KERÜLETI 
HIVATAL 
Budapest Főváros Kormányhivata-
lának XVIII. kerületi Hivatala felké-
szült a januárban életbe lépett válto-
zásokra és az ügyfelek fogadására. 

Hodruszky Csaba hivatal-
vezető fontosnak tartja, hogy a 
XVIII. kerületi hivatal tovább-
ra is a megszokott színvonalon, 
ügyfélbarát módon szolgáltas-
son a helyi lakosságnak. Mint 
elmondta, az Üllői út 445. szám 
alatti kormányablak éves szinten 
mintegy 110 ezer embert fogad. 
A 2019-es statisztikák alapján ez 
azt jelenti, hogy a kerület min-
den lakosa legalább évente egy-

szer valamilyen ügyben felkeres-
te az Üllői úti kormányablakot. 

Az egyablakos ügyintézésnek 
köszönhetően minden állampolgár 
gyorsabban, egy helyen intézheti 
a különféle ügyeit. Jelenleg több 
ezer ügy intézhető a kormányabla-
kokban, amelyek között a személyi 
okmányokkal kapcsolatosak a legy-
gyakoribbak. A hatékony ügyinté-
zést segíti, hogy már egy új mobil-
telefonos alkalmazáson keresztül is 
figyelemmel kísérhető a kormány-
ablakok ügyfélforgalma, így a ke-
vésbé terhelt ügyfélszolgálatokon 
akár sorban sem kell állni. Termé-
szetesen továbbra is lehetőség van 
időpontfoglalásra online módon 
vagy a 1818-as telefonszámon. 

Hodruszky Csaba hangsú-
lyozta, hogy a kerületi hivatal 
egyéb szolgáltatási területeken is 
kimagasló eredményeket ért el, 
hiszen a tavalyi évben mintegy 
3000 ügyfél részesült álláskeresé-
si járadékban vagy nyugdíj előtti 
álláskeresési segélyben. Mintegy 
21 ezer fő kereste fel 2019-ben az 
ügyfélszolgálatot. A hivatalvezető 
azt is fontos eredményként emlí-
tette, hogy a múlt évben minden 
nyilvántartott álláskereső része-
sült munkaerőpiaci szolgáltatás-
ban. A képzési támogatást kapó 
ügyfelek száma az előző évhez 
képest megduplázódott, így 193 
fő szerzett szakmai képesítést, il-
letve nyelvvizsgát.

LŐRINCRŐL OLASZORSZÁGBA?
Külföldre hívják Számadó Máté gyorsasági motoros versenyzőt

KORMÁNYHIVATAL – AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN
Szervezeti változások Budapest Főváros Kormányhivatalában

ÍGY KÖZLEKEDTEK TI!
Gyermekrajz-pályázati felhívás

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A 2020-as év számos pozitív változást hoz a kormányhivatali ügyinté-
zésben: mintegy hétszáz, az állampolgárokat, illetve a vállalkozásokat 
érintő ügyintézés egyszerűsödik és válik gyorsabbá. 

�Az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottság pályázati felhívása 
alapján a BRFK-Fővárosi Balesetmegelőzési Bizottság a gyermekbal-
esetek megelőzése érdekében rajzpályázatot hirdet fővárosi óvodá-

soknak, valamint alsó és felső tagozatos iskolásoknak.

�Gyorsasági motorsportban az olasz bajnokság a legerősebbek között van. Innen kapott ajánlatot 
Számadó Máté, aki a 2019-es esztendőt Európa-kupa-győzelemmel zárta. A Gloriett iskola tanu-
lója tehát nemzetközi porondra léphet.
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Új buszokat adtak át BudapestenKÖZLEKEDÉS

Ugyanakkor minden eshetőség-
re föl kell készülni. „A legfonto-
sabb, hogy ne engedjük elbaga-
tellizálni a dolgot. Baj nincs, de 
lehet” – mondta péntek reggeli 
rádióinterjújában Orbán Viktor 
miniszterelnök. 

Az Egészségügyi Világszer-
vezet múlt csütörtöki genfi ta-
nácsülésén kihirdette a globális 
egészségügyi vészhelyzetet. A 
magyar kormány már koráb-
ban operatív törzset állított föl 
Müller Cecília országos tisz-
tifőorvossal, Pintér Sándor bel-
ügyminiszterrel és Kásler Miklós 
EMMI-miniszterrel. A Liszt Fe-

renc repülőtér fokozott bizton-
sági intézkedéseket léptetett élet-
be, és más beléptetési pontokon 
is korszerű eszközökkel szűrik ki 
a lázasan érkezőket. 

Az Egészségügyi Világszer-
vezet január végi adatai szerint 
már csaknem tízezer embert 
fertőzött meg a koronavírus, 
elenyésző kivételtől eltekintve 
Vuhanban és a környékén, s ed-
dig 212-en haltak meg. A góc-
pontot, a Hupej tartománybeli 
12 milliós várost, Kína hatodik 
legnépesebb települését karan-
ténba zárták, de jó néhány ví-
rusgazda – anélkül, hogy tudott 

volna a fertőzéséről – még az 
intézkedés előtt útra kelt, hiszen 
a februárban esedékes holdújé-
vet, a kínaiak egyik legnagyobb 
ünnepét hagyományosan ki-
sebbfajta belső népvándorlás 
előzi meg és kíséri a csaknem 
másfél milliárd lakosú ország-
ban. Ez lehet a magyarázata 
annak, hogy már Pekingben is 
több mint száz fertőzött sze-
mélyt kezelnek. 

Visszatérve Budapestre: a ke-
rület piacai közül most aligha-
nem a Sárkány Centerre irányul 
a legnagyobb figyelem, hiszen 
ott szép számmal dolgoznak kí-
naiak. Nagy Péter értékesítési ve-
zető úgy tudja, mostanában nem 
érkeztek Kínából, viszont nem 
kevesen utaztak haza a holdújévi 
ünnepségekre. Őket a napokban 

várják vissza, és természetesen 
minden szükséges egészség-
ügyi óvintézkedést megtesznek 
a fogadásukra. Valószínűbb 
azonban, hogy a hazalátogatók 
kénytelenek lesznek meghosz-
szabbítani a szabadságukat, mert 
mind több légitársaság dönt úgy, 
hogy átmenetileg szünetelteti kí-
nai járatait.

A budapesti kínai nagykö-
vetség a HVG értesülése szerint 
arra kérte a Magyarországon 
tartózkodó kínai állampolgáro-
kat, hogy azok, akik december 
vége óta jártak Hupej tarto-
mányban, vagy érintkeztek ott 
járt emberekkel, esetleg Ma-
gyarországra érkezésük után 
betegség tüneteit észlelték ma-
gukon, haladéktalanul jelent-
kezzenek a követségen.

Ezekben a hetekben különben 
évről évre nem kevesen lesznek 
influenzásak, most is már több 
kórházban látogatási tilalmat 
rendeltek el. Ami az egészségügyi 
maszkokat illeti, egyes kerüle-
ti gyógyszertárakban csütörtök 
este még kapható volt maszk, a 
Thököly úti gyógyszertárban el-
fogyott, de péntek reggelre kap-
tak egy kisebb adagot. Dr. Sélley 

Csaba gyógyszertárvezető közöl-
te, hogy a napokban jelentős té-
telt várnak, így e tekintetben nem 
lesz ok aggodalomra.  

A Nemzeti Népegészségügyi 
Központ két ingyenesen hívható 
telefonszámot helyezett üzembe, 
amelyeken a nap 24 órájában szak-
emberek válaszolnak a kérdésekre: 
06-80-277-455 és 06-80 277-456.

Kerekes András

ÍGÉRETES LÉPÉS A ZÖLD VÁROSÉRT
Forgalomba állt az első 16 korszerű busz 

KORONAVÍRUS KÍNÁBAN

BODZAY ZOLTÁN 

Budapesten évről évre nő a kö-
zösségi közlekedésben részt ve-
vők száma, és a felmérések sze-
rint a szolgáltatás színvonalával 
való elégedettség is határozott 
javulást mutat. Ennek érdekében 
a BKV Zrt. folyamatosan keresi 
az új megoldásokat, lehetősége-
ket, hogy az utasok XXI. századi 
körülmények között és bizton-
ságban juthassanak el reggelente 
a munkahelyükre, az iskolájuk-
ba, délután pedig haza.

MÉG NEM 
ELEKTROMOS
Folyamatosan érkeznek a vado-
natúj Mercedes-Benz Conecto 
Next Generation autóbuszok 

a BKV Dél-pesti Autóbuszga-
rázsába. Karácsony Gergely, Bu-
dapest főpolgármestere január 
20-án ünnepélyes keretek között 
adta át itt az első 16 forgalomba 
álló buszt. 

A főpolgármester a beszé-
dében elmondta, hogy ma még 
nem tart ott a technológia, hogy 
a napi több száz kilométert futó 
járatokat elektromos járművek-
kel oldják meg, de örülne, ha 
néhány év múlva Budapesten 
csak elektromos buszok közle-
kednének. 

ZÖLD IRÁNYOK
– Az ide vezető úton mégis fon-
tos lépés a mai, hiszen a meg-
kezdett fejlesztések és az új zöld 
irányok megjelenése ígéretes 

jövőt mutat. Szándékunk egyér-
telmű. Közösségi közlekedést 
akarunk fejleszteni, levegőmi-
nőséget javítani, zöldebb várost 
teremteni – hangsúlyozta Kará-
csony Gergely.

A főpolgármester hozzátette: 
zöld város csak jó közösségi közle-
kedés megteremtésével lehetséges, 
amihez pedig jó buszok kellenek. 
A Fővárosi Önkormányzat fontos 
célja, hogy folytassa a járműpark 
korszerűsítését. A jelenlegi bőví-
tést még az előző városvezetés ha-
tározta el, ezért Karácsony Gergely 
megköszönte Tarlós Istvánnak és 
a munkatársainak a beszerzés és 
a lebonyolítás elkezdését. Utalt 
arra, hogy a közösségi közlekedés 
fontosabb ügy annál, mint hogy a 
politika meggátoljon egy jó kezde-
ményezést. 

EZ CSAK A KEZDET
A BKV Zrt. vezérigazgatója, 
Bolla Tibor elmondta, hogy a 
társaság mintegy 2200 járművet 
üzemeltet a fővárosban, s ennek 
csaknem a fele, ezer az autóbusz. 
Az átlagéletkoruk 15 év, ezért 
mindig öröm, ha ezen a téren új-
donságról számolhatnak be.

– A most átadott 16 busz csak 
a kezdete a BKV-járműpark meg-
újításának. Ezeket a buszokat a 
legkorszerűbb motorokkal és klí-
maberendezésekkel látták el, és 
húsz évnél idősebb társaikat vált-
ják fel – tette hozzá Bolla Tibor.

ÚJRATERVEZÉS
A közösségi közlekedés fejleszté-
sét, a járműállomány folyamatos 
megújítását szem előtt tartva a 
BKV 2018 végén kezdeményezte 
húsz új szóló és húsz új csuklós 
autóbusz beszerzését. Az autó-
buszokra szóló uniós nyílt köz-

beszerzési eljárást az Inter Trac-
tion Electrics Kft. nyerte meg a 
Mercedes-Benz Conecto Next 
Generation típusú autóbuszok-
kal. Az első negyven jármű vé-
telárát a BKV Zrt. a saját beruhá-
zási terve alapján finanszírozta.

A Conecto Next Generation 
típus egy korábbi széria teljesen 
újratervezett változata, amely 
mindössze másfél éve érhető el a 
piacon. A leszállított autóbuszok a 
típushoz elérhető legerősebb mo-
torral vannak felszerelve, amelyek 
az érvényben lévő legmagasabb, 
Euro 6d-Temp környezetvédelmi 
besorolással rendelkeznek.

EMELKEDIK  
A SZÍNVONAL
Az új buszok nemcsak fiatalítják 
Budapest buszállományát, hanem 
javítják a flotta szén-dioxid-kibo-
csátási mutatóit, így a főváros le-
vegőjének minőségét is. 

A járművekbe a legnagyobb 
választható teljesítményű klímabe-
rendezést szereltek, ami várhatóan 
a legnagyobb kánikula idején is 
kellemes hőmérsékletet biztosít az 
utastérben. A nagyméretű eltolha-
tó ablakok a tavaszi és őszi átmene-
ti időszakokban segítik a szellőzést. 
A szóló járművek 108, a csuklósok 
152 személy szállítására képesek.

Kérdésünkre válaszolva 
Karácsony Gergely elmondta, 
hogy a további 24 jármű folya-
matosan érkezik a Méta utcai 
telephelyre. Az új autóbuszok 
az 1999-ben és 2001-ben 
gyártott Ikarus 412-eseket 
váltják, és Budapest déli tér-
ségében, tehát többek között 
Pestszentlőrinc-Pestszentim-
rén állnak forgalomba. Így a 
Dél-Pesthez kötődő járatokon 
és a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtérre közlekedő 200E 
buszon utazók jelentős színvo-
nal-emelkedésre számíthatnak. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Magyarországon nincs koronavírussal 
fertőzött beteg – legalábbis lapzártánk 
idején még ez volt a helyzet. Remélhető-

leg ez a későbbiekben is érvényes marad. 

�Új generációs Mercedes-Benz Conecto buszokat adott át január-
ban a főpolgármester a BKV Zrt. Dél-pesti Autóbuszgarázsában, a 
Méta utcában.

FO
TÓ

: M
TI


