
KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY

Ez itt Béla. Béla kidobálja az au-
tójából a szemetet egy erdőben, 
amikor senki sem látja. Béla egy 
hülye. Ne légy olyan, mint Béla! 
Ne dobáld ki a szemetet a ko-
csiból! Valahogy így festene egy 
mém szövege a közösségi hálón, 
ha az a városon belüli illegális 
szemetelésről szólna. A Szemét-
szedő Szuperhősök elnevezésű 
Facebook-csoport tagjai úgy 
döntöttek, nem viccelődnek, 
inkább cselekszenek. Felhívá-

sukra jókora tömeg gyűlt össze 
megtisztítani a Péterhalmi-erdő 
egy részét.

NEM DOLGUNK, DE 
ITT VAGYUNK
– Tudom, hogy nem a mi fel-
adatunk, tudom, hogy jobb 
dolgunk is lehetne szombat 
dél előtt, de egyszerűen nem 
tudtuk már nézni, ami a sze-
münk előtt volt – mondta Rom-
hányi Hajnalka, a Szemétszedő 
Szuperhősök csoport alapítója. 

A csoport a közösségi hálón 
jött létre, de azonnal megéledt, 
és nevéhez méltóan a XVIII. 
kerület illegális szeméttel elbo-
rított területeinek megtisztítá-
sát tűzte ki célul.

– Volt már akciónk koráb-
ban is, de ilyen szép számban 
még nem vettek részt egyetlen 
eseményünkön sem – árulta 
el Romhányi Hajnalka febru-
ár 8-án, amikor a Szuperhősök 
sok-sok kerületi lakossal kiegé-
szülve a Péterhalmi-erdő egy ré-
szének megtisztításába kezdtek.

IDEHORDTÁK, 
ELVISSZÜK
– Látom, mindig a fiatalok a leg-
találékonyabbak – mondtam egy 
kislánynak, aki mit sem törődve 
a tüskékkel, a bokrok mélyéről 
hozott ki egy halom szemetet.
– Én pont befértem – felelte.

Családok érkeztek alsós korú gye-
rekekkel, a szülők eligazították a fia-
talokat, azok pedig már szaladtak is, 
hogy védőkesztyűt húzva szedjék ösz-
sze a Királyhágó és a Flór Ferenc utca 
mellől azt, amit mások szétdobáltak.

– Felháborító, hogy idegen 
emberek, akik áthaladnak ezen a 
területen, kidobálják a szemetü-
ket – mondta Somody László al-
polgármester, aki maga is zsákot, 
kesztyűt ragadott. – Az volna az 
igazi, ha a szemetelőkre a törvény 
szigorával tudnánk lesújtani, de 
amíg ez nem lehetséges, így igyek-
szünk megszabadulni a szeméttől.

CSINÁLJÁTOK, 
TÁMOGATJUK
Az önkormányzat és a civilek vi-
szonyáról beszélt Ferencz István 
alpolgármester is, aki az érintett 
körzet képviselője.

– Az ilyen civil kezdeményezé-
sek segítik az önkormányzat, illetve 
a Városgazda munkáját – mondta. 

– Tisztában vagyunk azzal, hogy 
nem a helyiek szemetelnek, ezért 
nagy köszönettel fogadjuk, hogy 
mégis itt élő emberek igyekeznek 
enyhíteni a problémán. Ezért segí-
tünk mindenben, amiben tudunk.

Az önkormányzat biztosí-
totta a kesztyűket, a zsákokat, 
szervezte, hogy a teherautók a 
sorok végéről begyűjtsék az ösz-
szeszedett szemetet, és két helyi 
vállalkozás is támogatta a kez-
deményezést: egy pékség friss 
pékáruval és forró teával várta a 
résztvevőket, egy biobolt pedig 
vásárlási kedvezményt kínált.

Tekintettel az esemény fon-
tosságára, a szemétszedőkhöz 
csatlakozott Petrovai László al-
polgármester és Kunhalmi Ágnes 
országgyűlési képviselő is.
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�VÁRUNK, AMÍG VALAKI MEGOLDJA? CSELEKSZÜNK? EGY CIVILEKBŐL ÁLLÓ CSOPORT AZ UTÓBBIT 
VÁLASZTOTTA: A SZEMÉTGYŰJTŐ SZUPERHŐSÖK A PÉTERHALMI-ERDŐ EGY RÉSZÉNEK MEGTISZTÍ-
TÁSÁRA HÍVTÁK A KERÜLETIEKET FEBRUÁR 8-ÁN, ÉS SOKAN CSATLAKOZTAK HOZZÁJUK. AZ ÖNKOR-

MÁNYZAT TÁMOGATTA A KEZDEMÉNYEZÉST.

MÉRLEGEN

A KERÜLETBEN POLITIKAI BOTRÁNYOKTÓL 
mentesen történt az átadás-átvétel, megala-
kult az új képviselő-testület, így az októ-
beri önkormányzati választás után azonnal 
megkezdhette a munkát. Szaniszló Sándor 
polgármester konkrét eredményekről és a 
következő hónapok feladatairól nyilatkozott.

HÉTKÖZNAPI PROTOKOLL

AZ ELMÚLT ÉVTIZEDEKBEN a protokoll kevéssé válto-
zott, ezzel szemben a viselkedéskultúra lényegesen 
más lett. A viselkedésünk, a beszédünk, az öltöz-
ködésünk gyorsabban változik. Görög Ibolya mind-
két világot jól ismeri. A protokollszakértő 1987-től 
1999-ig valamennyi miniszterelnök protokollfőnöke 
volt, így a politikusok viselkedését is tapasztalatból 
tudja megítélni. Előadásain telt ház várja.

A GYEREKEK ÉS A NET

A BRFK ÁLTAL RENDEZETT PROGRAMON a 
fiatalok három különböző helyszínen váltották 
egymást, és az egyórás beszélgetések során 
saját internetes tapasztalataikat is elmondhat-
ták. Ma már szinte minden iskolás rendelkezik 
olyan okostelefonnal, amivel a nap minden 
percében rákapcsolódhat a világhálóra, és így 
bárki számára elérhető az online térben.

GAZDAGODIK A KERÜLET

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE a 
januári rendkívüli ülésén többek között Zala 
Tibor képzőművész hozzáférhető hagyatéká-
nak átvételéről döntött. Az alkotások a Tomory 
Lajos Múzeum képzőművészeti gyűjteményét 
gazdagítják. „Mindig is a helyi művészeti élet 
nagyjai között tartottuk őt számon” nyilatkozza 
Heilauf Zsuzsanna, a múzeum vezetője.

HALÁSZ JUDIT-KONCERT

– RÉGÓTA ÉNEKELEK A GYEREKEKNEK – 1973-ban 
jelent meg az első lemezem –, azóta volt időm 
tapasztalatot szerezni, hogyan kell hozzájuk szólni 
a színpadról. Másként kell szólni a három-négy 
évesekhez, másként az iskolásokhoz. Ez is egy 
szakma, más, mint a színházi előadás, meg kel-
lett tanulnom ennek a műfajnak is a csínját-bínját. 
– nyilatkozta a Városképnek Halász Judit. 
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A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtökén 17–19 óra között az 
MSZP székházban (Üllői u. 337.). 
Minden hónap második csütörtökén 
16–18 óra között az Ady E. u. 
83/B alatti képviselői irodában. 
Bejelentkezés a 205-3045-ös te le-
fonszámon hétköznapokon 14–18 
óra között.

Képviselői fogadóórák
SZANISZLÓ SÁNDOR
polgármester
MSZP, polgarmester@bp18.hu
minden hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés 
a 296-1320 vagy a 296-1330 telefonszámon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÁDÁR TIBOR
Fidesz–KDNP
kadar.tibor@fidesz.hu. Minden hónap első 
péntekjén 17–18.30 között a Vörösmarty 
iskolában, minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eközben… Orbán Viktor évet értékelt
– Mi mindig többet adunk a világnak, mint amennyit kapunk tőle. Mutassuk meg, hogy aki a magyaroknak vermet ás, maga esik bele.
– Felszámoltuk az ingyenélést, egyesítettük a nemzetet.
– Ne üljünk fel olyan vonatra, amiről nem tudjuk, hova megy.
– Nem ülünk fel semmiféle liberális népmesének, ami a szép globális világrendről szól, a magunk módján, a magunk szabályai szerint élünk.
– Megtanultuk azt is, hogy Európa nem Brüsszelben van. Korábban azt hittük, hogy Európa a mi jövőnk, ma már tudjuk, hogy mi vagyunk 
Európa jövője.
– A liberális brüsszeli euroblabla nyelven nem lehet elmesélni, mi történik Magyarországon.
– A liberális nem más, mint a diplomás kommunista.
– Már próbálgatják a közös szerelést is. Az eredmény még felemás, egészen avantgárd kombinációkat láthatunk. Alul kisnyilas gatya, fölül vörös 
mellény, rajta szivárványszínű kitűző.
– A Jóisten mindannyiunkat saját képmására teremtett, tehát származásra és bőrszínre tekintet nélkül egyenlőek vagyunk. És a kereszténység 
úgy tanítja, hogy azt kell cselekednünk a másik emberrel, amit akarunk, hogy velünk cselekedjenek.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY

Talán ha nem ilyen hirtelen tör-
tént volna… Az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma január 31-
én éjjel tette közzé honapján az 
új Nemzeti Alaptantervet (NAT), 
amelyet szeptembertől felmenő 
rendszerben kíván bevezetni. 
Az, hogy mindez péntek este, 
ráadásul szélesebb körű előzetes 
szakmai egyeztetés nélkül történt 
meg, ellenzéki körökben azon-
nal kiverte a biztosítékot. A java 
azonban csak ezután következett: 
a magyar irodalom és a történe-
lem oktatására vonatkozó szö-
vegrészek felháborodást váltottak 
ki, olyan szakmai szervezetek, 
mint a Történelemtanárok Egyle-
te, a Magyartanárok Egyesülete, 
a Magyar Pedagógiai Társaság, 
a Pedagógusok Demokratikus 
Szakszervezete (PDSZ) mellett a 
Szépírók Társasága, a Fiatal Írók 
Szövetsége, valamint oktatási in-
tézmények és magánszemélyek is 
a NAT visszavonását követelték. 
A Magyar Tudományos Akadé-
mia felajánlotta, hogy együttmű-
ködik az átdolgozásában.

MI A BAJ AZ 
IRODALOMMAL?
A NAT nem kotta a tanár szá-
mára, de minden második év 

végén meghatározza az oktatás 
irányultságát, szellemiségét, az 
egyes tantárgyak ismeretanya-
gának minimumát és a tanulók 
által elérendő teljesítmény-
szintet. Erre épül a kerettan-
terv, arra az iskolai tanterv és 
a tanár által kidolgozott tan-
menet, tehát egyáltalán nem 
mindegy, mi kerül bele. 

Bár a NAT természetesen 
valamennyi tantárgy elsajátí-
tandó ismeretanyagát kijelöli, 
a legnagyobb vitát tehát a tör-
ténelemmel és az irodalom-
mal kapcsolatos célkitűzések 
váltották ki. A NAT szemlé-
letváltozást fogalmaz meg a 
korábbiakhoz képest – ezt az 
alaptanterv védelmében Taka-
ró Mihály irodalomtörténész 
így értelmezte egy interjújá-
ban: „Az új alaptanterv meg-
próbál elfogulatlanul, illetve 
kiegyensúlyozottan tekinteni 
a régió XX. századi magyar 
irodalmára. Ezért kerültek 
bele erdélyi vagy felvidéki 
írók munkái, amelyek 1948 
után kimaradtak az irodalmi 
kánonból” – mondta. A régió 
a Kárpát-medencét jelenti, 
az új szemlélet lényege pedig 
az, hogy a magyar irodalmat 
nemcsak a Trianon utáni or-
szág, hanem a teljes nyelvterü-
let összefüggésében vizsgálja.

Ennek jogosságával nem is 
vitatkozik senki, azzal azonban 
igen, hogy miért kerültek bele 
egyes szerzők a tananyagba, 
és miért maradtak ki mások. 
A markánsabban foglalkozó 
ellenzők nem választják el pél-
dául Wass Albert munkásságát 
a politikai szerepvállalásától, és 
úgy vélik, nincs helye az írónak 
a tananyagban. Erről lehet vi-
tatkozni, arról azonban nem-
igen, hogy miért nem szerepel 
az alaptantervben az egyetlen 
Nobel-díjas magyar író, Kertész 
Imre, és miért nem az olyan szá-
mos nyelvre fordított, díjakkal 
elismert és népszerű szerzők, 
mint például Esterházy Péter.

Időközben többen felszólal-
tak, szakmai szervezetek kiáll-
tak az új NAT mellett, vannak 
tehát érvek a mérleg mindkét 
serpenyőjében. Hajnal Gab-
riella, a NAT megújításáért 
felelős miniszteri biztos pedig 
február elején az Egyenes be-
széd című televíziós műsorban 
azt nyilatkozta, hogy a NAT-ra 
épülő kerettantervekben már 
benne lesz Kertész is, Ottlik 
Géza is, továbbá az ugyancsak 
hiányolt Illyés Gyula és Né-
meth László is. Persze mindez 
nem válasz az eredeti kérdésre, 
vagyis hogy ezek a szerzők mi-
ért maradtak ki.

TÚL SOK  
AZ ADAT?

A NAT bevezetéséről közös saj-
tótájékoztatót tartott Kunhalmi 
Ágnes, a XVIII. kerület ország-
gyű lési képviselője, az MSZP 
oktatáspolitikusa és Hiller Ist-
ván, az Országgyűlés alelnöke, 
korábbi oktatási és kulturális 
miniszter. Kunhalmi Ágnes 
tanár- és gyermekellenesnek 
nevezte a NAT-ot, mondván, 
megtanulhatatlan és megtanít-
hatatlan mennyiségű lexikális 
tananyagot tartalmaz. Hiller 
István véleménye szerint az új 
NAT ötven évvel ezelőtti peda-
gógiai módszerre alapul. Lexi-
kális alapú, azt akarja, hogy mi-
nél több adat, esemény legyen 
a gyermek fejében, s képtelen 
arra, hogy elsajátíttassa a vá-
lasztás lehetőségét és a kritikus 
hozzáállást. Hiller hozzátette: 
az információk közötti válasz-
tás képességét kellene tanítani 
manapság, amikor az internet 
vagy a Facebook legalább annyi 
tudást ad a fiataloknak, mint 
amennyit a tankönyvekbe bele 
lehet sűríteni.

Hogy mit kellene tanítani a 
közoktatásban, arról hosszan 
lehetne vitatkozni. De ahhoz 
előbb vita kell. Ebben az egy-
ben mindenki egyetért. 

KI BENT, KI KINT?
Mi a baj az új Nemzeti Alaptanterv koncepciójával?
�Szakmai döntést szeretne minden megszólaló, mégis politikai ügy lett a Nemzeti Alaptan-

terv bevezetése. A legfőbb gond az, hogy kidolgozását nem előzte meg igazán széles körű 
véleményezés. Lássuk, hol tartunk most a vitában…

Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő a NAT-ról:

„A mindenkori Nemzeti Alaptantervnek a gyermekek 
egyéni tanulási szükségleteit és nem egy párt ideológiai 
elvárásait kell szolgálnia! Ezt a NAT-ot vissza kell vonni, 
mert nem szolgálja a magyar fiatalok jövőjét, képességeik 
fejlesztését, a tehetséggondozást, az esélyek növelését.”
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Beszédes tény, hogy a Bu-
dapest Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér forgal-
ma miatt keletkező, és az 
Erzsébet- és Bélatelepen, 
valamint Ferihegyen élőket 
rendkívül zavaró zaj csök-
kentésének kérdése nem 
először kerül napirendre. 
E tény ugyanis már magá-
ban arról árulkodik, hogy a 
problémát nem sikerült ed-
dig megoldani.

PROBLÉMA VAN 
BŐVEN
– Az elmúlt években gyakran 
került elő ez a probléma, de 
érdemi eredmény, megállapo-
dás nem született az ügyben, 
csak kommunikációs trükkö-
zés – vélekedett Somody László 
alpolgármester. – Úgy gondo-
lom, az a fajta cinizmus, amit 
Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszter ta-
núsított egy bizottsági ülésen, 
megengedhetetlen. Erzsébet- 
és Bélatelep, valamint Feri-

hegy, Szemeretelep képviselője 
vagyok, itt élek, tehát nagyon 
jól ismerem ezt a környéket, 
és pontosan tudom, milyen az, 
amikor naponta több száz gép 
húz el fölöttünk.

Az alpolgármester hozzá te-
szi, mindez csak a problémának 
egy része, pontosabban a jég-
hegy csúcsa.

– Ezt a kerületrészt terheli 
még a Gyömrői út, valamint 
a ceglédi vasútvonal zaja is, a 
repülőtér a ráadás – magya-
rázta.

KÖZÖS AZ ÜGY
Somody László fontosnak tar-
totta hangsúlyozni, hogy mindez 
nem csupán a kerületrész gondja.

– Az infrastruktúra folyama-
tosan fejlődik, a reptér forgalma 
évről évre növekszik. Ami ma 
csak a mi területünkön égető 
probléma, holnap az lehet bár-
hol. Lépni kell tehát – mondta 
határozottan.

Mint elmondta, használható 
megoldásnak tűnik a Zajtanács 
nevű testület munkába állítása, 
amely végre következetes lobbi-
val léphetne fel a kerületiek ér-
dekében.

– Két dolgot szeretnénk rö-
vid távon elérni – tájékoztatott 
Somody. – Az egyik, hogy a re-
pülőtérüzemeltetésében érdekelt 
cégek, elsősorban a Budapest 

Airport és a HungaroControll 
társadalmi szerepvállalása na-
gyobb legyen, vagyis hogy több 
időt, figyelmet, és főleg pénzt 
szánjanak a kerületben élők 
életminőségének javítására. A 
másik, hogy az éjszakai pihenést 
ne zavarják a repülőgépek. A 
nyugalom, a pihenés mindenki-
nek jár, erről nincs értelme alku-
dozni.

MULTIK KONTRA 
KERÜLETIEK
A legfőbb érv, ami óvatosságra 
inthetné az önkormányzatot a 
tárgyalások során, hogy az em-
lített cégek a kerület legnagyobb 
adófizetői. Erre a felvetésre az 
alpolgármester nagyon határo-
zottan válaszol:

– Nekem nincs min gondol-
kodnom, én a területen élők, tá-
gabban pedig a kerületiek érde-
keit szolgálom, annál semmi nem 
lehet előbbre való. Egyébként 
pedig a helyzet szerintem rend-
kívül egyszerű. Gondoljunk bele 
abba, hogy mire hivatkozunk, ha 
gazdasági érdekeket emlegetünk: 
a legnagyobb zajszennyezőknek 
számító diszkont légitársaságok 
külföldi tulajdonúak, a reptér 
üzemeltetése külföldi érdekelt-
ség, a reptér környéki logisztikai 
bázisok külföldi kézen vannak. 
Soroljam még? Nemzetközi ér-
dekek állnak szemben a helyi 
emberekéivel. Ennyire egyszerű. 
Szóval én nem vagyok hajlandó 
úgynevezett gazdasági érdekeket 
figyelembe venni.

MÁR KEZDHET IS
A Zajtanács néhány egyeztető 
megbeszéléssel gyakorlatilag már 
meg is kezdte a munkáját. Öt ál-
landó tagja lesz. A tagok között 
megtalálható egy civil szervezet 
képviselője, valamint légiforgal-
mi szakemberek és kerületi tiszt-
ségviselők – Somody László és 
Petrovai László alpolgármester –, 
elnök nincs, mindenki azonos te-
kintéllyel vesz részt a munkában.

– A február 27-i képvise-
lő-testületi ülésig a munkater-
vét is kidolgozza a testület, így 
reményeim szerint onnantól az 
önkormányzat felhatalmazásá-
val és támogatásával dolgozhat – 
foglalta össze az alpolgármester.

Újra van Zajtanács a kerületben KÖZÉLET

A Nemzeti Versenyképességi Ta-
nács február 4-i ülésén az egyik 
napirendi pont az iparűzési adó 
megreformálása volt. Varga Mi-
hály pénzügyminiszter az ülést 
követő tájékoztatóján ismertet-
te az elképzeléseket, amelyeket 
a kormány elé kívánnak vinni, 
és legkésőbb 2021-ben hatályba 
akarnak léptetni. 

A tervek szerint az értékcsök-
kenési leírás is adóalap-csökkentő 
tétel lenne, illetve a kutatás-fej-
lesztési költségek ötszörösét is el 
lehetne ismerni az adóalapban. Ez 
az iparűzési adóban bevételkiesést 
okozna, aminek mértékét a részle-
tek ismerete hiányában szakértők 
10–15 százalékra becsülik. 

A 2018-as évről szóló zárszám-
adási törvény szerint 711 milliárd 
forint volt az önkormányzatok 
iparűzési adóbevétele, Varga Mi-

hály a tájékoztatóján már 827 
milliárdos bevételről beszélt. Ha 
utóbbit vesszük alapul, akkor 82–
125 milliárd forint közötti összeg-
gel rövidülhetnek meg az önkor-
mányzatok. Másfelől nézve pedig 
ekkora tétel maradna a cégeknél.

Nem véletlenül kifogásolták 
önkormányzati vezetők a terveze-
tet, különösen azon településeken, 
amelyek költségvetésének jelentős 
részét az iparűzési adó fedezi. Ka-
rácsony Gergely főpolgármester 
szerint az iparűzési adó tervezett 
átalakításával a kormány a nagy-
városok kárára már megint a mul-
tik zsebét akarja kitömni. 

– Ezzel a lépéssel ugyanis újabb 
mintegy 40 milliárddal rövidítenék 
meg Budapestet és más nagyváro-
sokat, miközben a nyertesei azok a 
multik lennének, amelyek az elmúlt 
tíz évben több mint 350 milliárdnyi 

kedvezményt kaptak már az Or-
bán-kormánytól – nyilatkozta egy 
helyütt a főpolgármester, miközben 
máshol ezt mondta: „Nem tudok 
udvariasabban fogalmazni: pisz-
tolyt tartanak a homlokunkhoz.” 

A Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége (TÖOSZ) ál-
láspontja szerint a háromezernél 
több magyarországi település ti-
zedét, mintegy háromszáz önkor-
mányzatot érintene érzékenyen az 
iparűzési adó alapjának megvál-
toztatása. A többi település ugyan-
is nem vet ki iparűzési adót, vagy 
annak nincs meghatározó szerepe 
a helyi költségvetésben.

A mintegy háromszáz önkor-
mányzat között egyaránt vannak 
ellenzéki és kormánypárti irá-
nyításúak. A módosítás hatására 
szűkülni fog a települések moz-
gástere. A kötelező kiadásokra 
továbbra is jut pénz az iparűzési 
adóból, de a szabad felhasználásra 
az eddiginél kisebb összeg áll majd 
rendelkezésre.

B. Z.

SOMODY LÁSZLÓ A REPTÉRI ZAJTERHELÉS CSÖKKENTÉSÉRŐL
 „Kerületiek érdekeit szolgálom, annál semmi nem lehet előbbre való”

KIT TÜZEL FEL 
AZ IPARŰZÉSI ADÓ?

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Heves közéleti vitát váltott ki az elmúlt 
hetekben az iparűzési adó alapjának 
tervezett módosítása, amely érzékenyen 

érintené az önkormányzatok egy részét.

�A legsürgősebb feladatok között tartja számon Somody László al-
polgármester a repülőtér által okozott zajszennyezés azonnali csök-
kentését. Úgy véli, mivel a légikikötő forgalma folyamatosan nő, a 

probléma rövid időn belül nem csak az erzsébet-bélatelepieké lehet, tehát 
a sikeres lobbi közös ügy.

Miniszteri cinizmus

A következőket Palko-
vics László innovációs 
és technológiai mi-
niszter mondta el egy 
országgyűl ési bizottsági 
ülésen: “Eltöltöttem ott 
egy estét a közlekedési 
államtitkárunknál, aki ott 
lakik, a XVIII. kerületben, 
pont alatta. Nyilván, ha 
egy repülőgép elmegy az 
ember fölött, az nem na-
gyon pozitív dolog, de úgy 
tűnik, hogy ez mintha nem 
lenne ekkora probléma.”

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET
PESTSZENTLÓRINC-PESTSZENTIMRE 

ÖKORMÁNYZATA

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

KÖZMEGHALLGATÁST
hívok össze

2020. február 27. (csütörtök) 17:00 órára.

A közmeghallgatás helye: Polgármesteri Hivatal 
(1184 Budapest, Üllői út 400., I. emeleti tanácsterem)

Fő téma: A 2020. évi városfejlesztési tervek a költségvetés tükrében

Kérem, hogy előzetes közérdekű kérdéseiket, javaslataikat írásban juttassák el 
2020. február 25-ig a Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtőládába 

vagy a kozmeghallgatas@bp18.hu elektronikus levélcímre.

Budapest, 2020. február 10.
Szaniszló Sándor

polgármester
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Lendületes munkakezdésKÖZÉLET

SZÁZ NAP MÉRLEGE
Mindenkit képviselve szeretnének sikereket elérni 

GYURICZA PÉTER 

– Mit mutat a száz nap mérlege?
– Egyértelmű, és ezt a lakosság 
is visszaigazolja, hogy a munka 
nem akadt meg egy napra sem, a 
polgármesteri hivatal működik, 
gördülékeny volt az átadás-át-
vétel, és az első napoktól kezdve 
hatékonyan dolgozhatunk.

MINÉL TÖBBEN 
SPORTOL HAS SA-
NAK

– Miben érezhetjük a változást, 
azt, hogy más szemléletű vezetés 
áll a kerület élén?
– A kezdetektől azt mondtuk, 
hogy ami jó és eredményes, azt 
meg kell tartani. Ami viszont 
nem jó – különösen, ha az 
adott dologról a lakosság sem 
pozitívan nyilatkozott –, azon 
változtatunk. Hadd említsek 
néhány példát abból, amit meg-
tartottunk. A kerület hagyomá-
nyosan sportszerető, és éppen 
a legutóbbi rendkívüli testületi 
ülésen szavaztuk meg az összes 
sportfejlesztési pályázatot. Töb-
bek között négy tornaterem fog 
megújulni, az Eötvös, a Kondor, 
a Kassa és a Vörösmarty iskola 
tornaterme. Ez 180 millió forint-
ba kerül, aminek 30 százaléka 
önkormányzati támogatás. Meg-
szavaztuk, hogy Pestszentimrén 

létesüljön még két futballpálya. 
Az önkormányzat támogatta, 
hogy a Thököly út mellett lévő 
teniszcentrum is megújuljon. 
Tehát mindent megteszünk 
azért, hogy a lehető legtöbb gye-
rek sportolhasson. Azt mondtuk 
a kampány során, hogy ki fog-
juk alakítani annak a feltételeit, 
hogy minden kerületi gyermek 
legalább egy sportágat választ-
hasson, amelybe ingyen kapcso-
lódhat be. 

A ZÖLDTERÜLETEK IS
Van viszont változás a korábbi 
szemlélethez képest abban, hogy 
a zöldterületeket jobban védjük. 
Abban a szerencsés helyzetben 
vagyunk, hogy a budapesti kerü-
letek között itt van a legnagyobb 
zöldfelület, és ennek a Péterhal-
mi-erdő a szíve. Néhány héttel 
ezelőtt a Pilisi Parkerdő vezető-
ivel megállapodtunk, hogy meg-
szűnnek a nagy méretű tarvágá-
sok, amelyek jogosan irritálták 
az erdőbarátokat, a lakosságot. 
Megegyeztünk, hogy parkerdő- 
koncepciót fogunk kidolgozni, 
aminek az a lényege, hogy telje-
sen megszűnik a gazdasági célú 
fakitermelés, az erdő infrastruk-
túráját pedig közösen fogjuk ja-
vítani a kezelő állami céggel. Azt 
is kértük, járuljanak hozzá, hogy 
a Péterhalmi-erdő vonalában 
mobil kamerarendszert szerel-

jünk fel, ami az illegális szeme-
teléstől védené az erdőt.
– A Városképben is bemutattuk, 
milyen áldatlan állapotok van-
nak a szelektív hulladékgyűjtők 
környékén.
– Éppen ezért döntést hoztunk 
a hulladékgyűjtő szigetek meg-
szüntetéséről. Sajnos jellemző, 
hogy a megszüntetett gyűjtőszi-
getek helyére még mindig lerak-
ják a szemetet. Tervezzük, hogy 
ezeket a helyeket is bekame-
rázzuk és megvizsgáljuk annak 
jogi lehetőségét, hogy ha valaki 
illegálisan szemetet rak le, nyil-
vánosságra hozzuk a felvétele-
ket a közösségi oldalakon, mert 
ez az állapot nem tolerálható. A 
lakosság több mint 90 százaléka 
egyetértene ezzel.

MEGHALLVA A 
CIVILEK KÉRÉSÉT
– Az önkormányzat úgy döntött, 
hogy folytatja, illetve befejezi az 
előző vezetés által megkezdett be-
ruházásokat.
– Van  nyolc-tíz korábban meg-
hirdetett fejlesztés, ezeknek a 
nagy része azonban többéves 
késedelemben volt, és olyan is 
akadt, amit el se kezdtek. Eze-
ket befejezzük, és határidőn 
belül át fogjuk adni. A legfon-
tosabb a Lőrinci Sportcsarnok, 
ahol legalább egymilliárd fo-
rinttal alábecsülték a költséget. 

Ennek a fedezetétét elő kell 
teremtenünk. Folyamatban 
lévő fejlesztés a Kondor Béla 
sétány, ahol parkolók lesznek, 
és ide tartzik a Kastélydombi és 
a Gulner iskola tantermekkel 
való bővítése. 

Vannak olyan fejlesztések is, 
amelyek elkészültek. Például a 
földutak aszfaltozási program-
jában részt vevő helyszíneknek a 
felét átadtuk. Az a célunk, hogy 
két éven belül az összes kerüle-
ti út megújuljon. Hét kilométer 
útszakasz vár még aszfaltozásra. 
Mindezek mellett a pestszent-
lőrinci vasútállomáson 80 férő-
helyes P+R parkolót adtunk át. 
Az autósok birtokba is vették, 
szinte mindig tele van. És né-
hány hónapon belül át fogunk 
adni a pestszentimrei vasútállo-
másnál újabb 132 parkolóhelyet. 
Ez is azt a célt szolgálja, hogy 
környezetkímélő módon, a vas-
utat igénybe véve utazzanak az 
emberek a belvárosba.
– Az önkormányzat tavaly meg-
hallotta néhány civil javaslatát, 
hogy legyen karácsonyfa a Béke 
téren. Ugyanez vonatkozik a Pé-
terhalmi-erdő közös kitakarításá-
ra is, amit szintén civilek kezde-
ményeztek. 
– És az önkormányzat melléjük 
állt, sőt részt is vettünk ezek-
ben a nemes akciókban. A ka-
rácsonyfa-díszítés nagy élmény 
volt, mert korábban nem volt 

még olyan, hogy közösségként 
díszítsünk fel egy fenyőfát. Jelez-
ték, hogy ezt szeretnék a jövőben 
is, de van ilyen igény Pestszent-
imréről is, meg a Kossuth téren 
is lesz egy-egy ilyen fa, úgyhogy 
úgy tűnik, három kerületi kará-
csonyfa is lesz majd a következő 
adventi szezonban. 

KÖZVETLEN 
KAPCSOLATBAN  
A LAKOSSÁGGAL

– A korábbiakhoz képest újsze-
rű a polgármester megjelenése a 
nyilvánosság előtt. Az internetes 
jelenlétnek köszönhetően sokkal 
több ügyről, intézkedésről értesül-
hetünk közvetlenül.
– Ez nagyon tudatos. Néhány 
nappal a váltás után a választó-
ink tömegesen kérdezték, hogy 
hol van a lakásfelújítás, vagy hol 
van a CT, amit megígértünk. 
Fontos, hogy a választók tudják, 
mikor miben hol tartunk. Ezért 
hetente videóban számolok be 
az adott heti tevékenységről. És 
mindig elmondom, hogy mit 
tettünk egy hét alatt, illetve mi 
van folyamatban. 
– Milyen visszajelzéseket kap ez-
zel kapcsolatban?
– Egyértelműen pozitívakat, de 
ami talán ennél is fontosabb: sok 
új javaslat érkezik, olyan ügyekre 
is felhívják a figyelmet, amelyek 

eddig nem voltak a látóterünk-
ben. Szóval kifejezetten inspiráló 
a sok közvetlen jelzés.
– Úgy látom, hogy az alpolgár-
mesterek is rendkívül aktívak a 
közösségi médiában.
– Mi arra adtunk kezet egymás-
nak, hogy aktív lakossági kap-
csolatokon keresztül fogjuk ezt a 
munkát végezni. Itt élünk mind-
annyian a kerületben, itt járunk 
boltba, a gyermekeinket itt visz-
szük iskolába, óvodába, tehát 
mindennap megvan a lehetőség, 
hogy találkozzunk az emberek-
kel, el tudják mondani a vélemé-
nyüket. Mi meg feljegyezzük, ha 
jó ötleteket hallunk.
– Nemcsak a közösségi médiában 
más az önkormányzat vezetőinek 
megjelenése, de sok eseményen is 
jelen vannak. Milyen visszajelzé-
seket kapott ezzel kapcsolatban a 
száz nap alatt?
– Elmondtuk és azóta is el-
mondjuk, hogy én a kerületben 
mindenki polgármestere szeret-
nék lenni, és az önkormányzat 
mindenkinek az érdekeit képvi-
seli. Azt tapasztalom, hogy van 
egyfajta türelem azok részéről 
is, akik nem ránk szavaztak, 
viszont látják, hogy tudatos ke-
rületfejlesztési elképzelésekkel 
álltunk elő, és azokat szeretnénk 
következetesen megvalósítani. 
Nem akarunk ideológiai viták-
ba keveredni a jobb- és baloldal 
mentén, mi azt mondjuk, hogy 
az önkormányzatot azért válasz-
tották meg, hogy fejlessze a ke-
rületet, hogy az minél élhetőbb 
legyen.
– Tehát ügyei lesznek az önkor-
mányzatnak, nem botrányai?
– Úgy van, mi ügyekben akar-
juk a lakosságot képviselni, és 
így szeretnénk sikereket elérni. 
Cselekvő magatartásra szer-
ződtünk, nem pedig arra, hogy 
sehova nem vezető vitákat foly-
tassunk.

�Szaniszló Sándort, Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármesterét arra kértük, hogy vonja meg az önkormányzat elmúlt száz 
napjának mérlegét. A kerületben politikai botrányoktól mentesen történt az átadás-átvétel, megalakult az új képviselő-testü-
let, így az októberi önkormányzati választás után azonnal megkezdhette a munkát. 
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Hétköznapi protokoll KULTÚRA

Nem lehetett pontosan kezdeni 
Görög Ibolya előadását február 
7-én a PIK-ben, mert akkora 
volt az érdeklődés, hogy idő kel-
lett ahhoz, hogy mindenki he-
lyet találjon a nagyteremben. A 
protokoll „nagyasszonyát” a kö-
zösségi ház vezetője, Lipcseyné 
Horváth Ágnes köszöntötte, aki a 
következő hetek programjaira is 
felhívta a figyelmet. 

Az előadó Görög Ibolya pil-
lanatok alatt meghódította a kö-
zönséget. Hétköznapi protokoll 
címmel meghirdetett előadásá-
ban ugyanis szakszerű válaszo-
kat kaphattunk többek között 
az olyan kérdésekre, mint hogy 

miért is kell viselkedni, és mi-
képpen. Szó esett a köszönések-
ről, a megszólítások fajtáiról, a 
tegezés-magázás eseteiről, a kéz-
csókról, a zsebre dugott kézről és 
természetesen az öltözködésről és 
a különféle kínos helyzetekről is.

A siker titkát azonban nem a 
kérdésekre adott szakszerű vála-
szokban kell keresni – bár alap-
nak ezek is elengedhetetlenek –, 
hanem az előadó személyiségé-
ben és előadásmódjában. Görög 
Ibolya másfél órán keresztül úgy 
mondott el fontos dolgokat a 
mindennapi viselkedésünkről és 
kapcsolatainkról, hogy egy percig 
sem unatkoztunk, annak ellené-

re, hogy a sűrűn elhangzó rossz 
példákból időnként magunkra 
is ismerhettünk, mindvégig jól 
szórakoztunk. Azt kell mondani, 
hogy dőlt a nevetéstől a PIK. 

Ha valaki az előadóterem 
előteréből hallgatta a kiszűrő-
dő hangokat, azt feltételezhette, 
hogy egy stand upos fellépéséről 
maradt le. Ami azt illeti, Görög 
Ibolya humora jobb, mint a leg-
több stand uposé, ezért, ha hoz-
záadjuk az elhangzottak értékes 
mondanivalóját is, akkor duplán 
megérte a jegy árát az előadás.

Aki pedig a protokoll nem is 
olyan száraz szakmai tudnivaló-
ira mélyrehatóbban is kíváncsi 
volt, a program végén az előadó 
könyveiből is válogathatott, 
amelyeket a szerzővel dedikál-
tathatott.

-bodzay-

FARMER ÉS NYAKKENDŐ
Protokollról egy kávé mellett 

NEM HÉTKÖZNAPI ELŐADÁS A PIK-BEN

GYURICZA PÉTER 

– Mennyire elegánsak a mai po-
litikusaink? A Fidesz 1990-ban 
farmerral kezdte.
– Érdekes volt ez a metamorfó-
zis, mert a farmer akkor az em-
beri szabadság szimbólumaként 
jelent meg. Vagy emlékezzünk 
Pető Iván bokáig érő ballonka-
bátjára és a bőrszíjas díszre a 
nyakkendő helyett.
– Meg az MDF-es szemüvegtartóra.
– Igen, az is volt. A kihajtott fe-
hér gallér pedig a mozgalom öl-
tözéke volt. 1990-ben még min-
den szabad volt, és a politikusok 
a saját bőrükön tapasztalták 
meg, hogy ha kiállnak beszélni, 
akkor az emberek először meg-
nézik őket. És ha nem konzer-
vatív, semleges ruha van rajtuk, 
abban a percben a verbális üze-
netük vész el.
– Ha egy nyugat-európai ember a 
korábbi évtizedekben Magyaror-

szágra jött, az volt a benyomása, 
hogy itt minden szürke, az embe-
rek öltözéke is. Még mindig szür-
kék vagyunk?
– Nem hiszem.  Nem vagyunk 
franciásan elegánsan színesek, 
de az átlagemberek is kezdik 
megtalálni azt, hogy mi áll ne-
kik jól. A politikusoknak viszont 
azért kell „szürkének” lenniük, 
hogy a mondandó legyen a fon-
tosabb. Deutsch Tamás szava-
ira nem emlékszem, mert lóg a 
haja, ápolatlan a megjelenése, 
borzasztó. Amikor kimondom a 
nevét, nem az idéződik fel, amit 
mondott, hanem az, hogy nézett 
ki. Szájer József pedig valamit el-
rejt a nagy szakálla mögött.
– Melyik férfi politikus nyerné 
meg az eleganciaversenyt?
– A legelegánsabb politikus ma 
Magyarországon Lázár János. 
Úgy tud felöltözni, hogy nem 
azt látom rajta, hogy drága az 
öltönye, hanem hogy jól sza-

bott. Az más kérdés, hogy ez-
zel is azt hangsúlyozza, hogy 
mindenki annyit ér, amennyije 
van. De mostanában elkezdtek 
a politikusok nyakkendő nélkül 
járni. Pedig az hozzátartozik a 
megjelenéshez. Figyelje meg, 
hogy Hiller István, aki szerintem 
tudós alkat, korábban mindig 
nyakkendőben volt. Az utóbbi 
időben nem, és látom rajta, hogy 
emiatt feszeng, oda-odakap a 
kezével, szinte hiányzik neki. 
Egyébként meggyőződésem, 
hogy egy férfi nyakkendőben 
más szavakat mond.
– Kinek vannak komoly hiányos-
ságai?
– Kimagaslóan jól öltözöttet 
nem nagyon tudok mondani. 
Eléggé leharcoltak a férfijaink.
– És a hölgyek? 
– A nők közül nagyon jó Szél 
Bernadett és Szabó Tímea. Tet-
szik az egyéniségük. 
– Kunhalmi Ágnes?

– Benne van egy keménység, 
amihez kemény színeket hasz-
nál, tehát fehér arc, fekete haj, és 
ehhez jól megtalálja a ruhákat. 

PROTOKOLL  
AZ ÉLETE
– Úgy szokták hívni, hogy a pro-
tokoll nagyasszonya.
– Hát, ez engem öregít, de kö-
szönöm szépen. Sokszor, amikor 
ott állok négyszáz ember előtt, 
egyszerűen fogalmam sincs, ez 
hogy lehet. Ugyanúgy élek, mint 
éltem régebben. És azt látom, 
hogy villámgyorsan elkelnek a 
könyveim, és meghívnak előad-
ni. Az, hogy ennyire népszerű-
vé váltam, engem lepett meg a 
legjobban. Szerintem azt érzik 
rajtam, hogy tényleg őszintén 
akarok segíteni, és emiatt ragadt 
rám ez az elnevezés.
– A rendszerváltáskor már a Par-
lamentben volt protokollos.

– Már 1987-től.
– Hány miniszterelnöknek adott 
tanácsot? 
– Lázár György alatt már ott vol-
tam, aztán jött Grósz Károly, Né-
meth Miklós, Antall József, Bo-
ross Péter, Horn Gyula és Orbán 
Viktor is kilenc hónapig. Tehát 
tizenkét év alatt hét miniszterel-
nök, nagy volt a fluktuáció…
– Aztán a protokollos területen 
jött a fluktuáció. Miért nem volt 
önre szükség egyik napról a má-
sikra?
– Magam sem tudom, ugyanis 
egyik miniszterelnök se kívánt 
tőlem párthűséget, csak lojali-
tást és szaktudást. A ’98-as vál-
tás után is jártak hozzám ezt-azt 
megkérdezni, és nem éreztem 
előszelét a változásnak. Egy-
szer éppen szabadságon voltam, 
amikor szóltak, hogy utána már 
ne is menjek be. Persze bán-
tott a dolog. Később rájöttem, 
honnan fújt a szél. 1999 janu-

árjában alakult meg az Ország-
imázs Központ. Ekkor került be 
először a hivatalba a pártpoli-
tikai kommunikáció, a hivatal 
alkatrészeként. Volt egy belső 
szabály, hogy minden proto-
kollszámlát – vacsora, virág, 
bármi – nekem, a protokollfő-
nöknek, látnom kell. Mindent 
rajtam keresztül lehetett meg-
rendelni. És ez az Országimázs 
Központnak nyilván nem kon-
veniált. Szerintem ez volt az 
oka. De végül is jót tettek ve-
lem, mert már abban az évben 
elkezdtem előadásokat tartani, s 
könyveket is írtam, ami nagyon 
boldoggá tesz, teljesen kerek az 
életem.

MINDENNAPI 
MACERÁINK
– Miért lehet ekkora igény önre, 
és mire kíváncsiak az emberek?
– Minden ember tudja, hogy 
egymással viselkedni kell. Min-
den kultúra, minden népcso-
port kialakítja azt a kommu-
nikációs rendszert, ahogy ott 
„közlekedni kell”. És amikor az 
emberek úgy látják, hogy ez a 
„rend” hiányzik, mert ez nem 
köszönt, az nem adta át a he-
lyét, bizonytalan, hogy adja oda 
a hálapénzt, hogy mondja meg 
ezt vagy azt a tanárnőnek… Te-
hát felmerül egy sor olyan sza-
bály kérdése, ami anyáinknál, 
nagyanyáinknál még evidens 
volt, csak elkoptak, de most 
rájöttek, hogy mégis kellenek, 
mert kulturáltan kell együtt él-
nünk, és ehhez kellenek ezek a 
kis szabályok.
– Tehát nem a politikai pletykák-
ra kíváncsiak, hanem a hétköz-
napi emberi magatartásra?
– Egyértelmű, sőt kimondottan 
vigyázok arra, hogy ne rúgjak 
bele politikusba. Vagy ha igen, 
akkor ebbe is meg abba is, így 
egyensúlyban vagyunk. Inkább 
foglalkozom a hétköznapi meg-
jelenéssel, a testbeszéddel, azzal, 
hogyan kell kísérni valakit, az 
ajtón hogy menjünk be, hogyan 
kell enni. Pláne az Európai Uni-
óban ezeknek a szabályoknak 
megint van értékük, hiszen tud-
ni kell együtt élni. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Hétköznapi protokoll címmel hétközna-
pinak nem mondható előadást tartott a 
Pestszentimrei Közösségi Házban Görög 

Ibolya protokollszakértő.

�Azt vallja, hogy az elmúlt évtizedekben a protokoll kevéssé változott, ezzel szemben a viselkedéskultúra lényegesen más 
lett. Ha két nagykövet nem fog kezet, az ma is jele a háborús állapotnak, vagy ha egy politikus az asztalon keresztül fog 
kezet, azzal megalázza a másikat, vagyis az írott és íratlan protokolláris szabályok időtállóbbak. A viselkedésünk, a be-

szédünk, az öltözködésünk gyorsabban változik. Gondoljunk csak a tegeződés térnyerésére például a közösségi médiában. 
Görög Ibolya protokollszakértő mindkét világot jól ismeri. Sorra jelentek meg népszerű könyvei, és előadásain is telt ház várja. 
Ezúttal a Városkép kérdéseire válaszolt.
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Röviden 

A villamossínekre dőlt egy 
fa a Szarvas csárda tér és a 
Thököly út között a február 
eleji heves vihar következ-
tében. Az 50-es egy ideig 
nem tudott közlekedni, az 
utasokat buszokkal szállí-
tották. Az orkánerejű szél a 
Brassó utcai iskola udvarán 
is kicsavart egy fát, a szinte 
félig kidőlt fa a Nagyenyed ut-
cai buszmegálló fölött lógott. 
Szerencsére személyi sérülés 
egyik esetben sem történt.

Megbillentette a Balaton víz-
tükrét a Ciara vihar: február 
10-én 82 centiméter volt 
a kilengés a tó nyugati és 
keleti partja között, legutóbb 
1962-ben volt ilyesmire 
példa. A ciklon a nyugati 
országrészben pusztított 
leginkább, de a legnagyobb 
széllökést óránkénti 111 
kilométeres sebességgel a 
Kékestetőn mérték – közölte 
Juhász Árpád geológus az 
M1 tévécsatornán.

A kormánynak világos 
válasza van az elmúlt 
hónapokban társadalmi 
vitákat kiváltó kérdésekben, 
ám annak nemzetközi és 
hazai képviseletéhez komoly 
társadalmi felhatalmazás-
ra van szüksége - ezzel 
indokolta a soron közvet-
kező nemzeti konzultációt a 
Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, Gulyás Gergely. 
A konzultáción várhatóan 
kilenc kérdést tesznek fel 
az embereknek. A tervek 
szerint március közepétől 
érkezhetnek meg az ívek a 
háztartásokba. (MTI)

A hírhez csatolok egy portré 
fotót Gulyás Gergely minisz-
terről.

Kábítószer hatása alatt lehe-
tett az a taxisofőr, aki feb-
ruár 4-én a Ferihegyi úton 
halálos balesetet okozott. 
Áldozata, a 38 éves Halgas 
Tibor közismert és népszerű 
sportoló volt. A Ferencváros 
labdarúgójaként 2001-ben 
bajnoki aranyat szerzett, és 
játszott a DVTK-ban is. A 
vétkes taxis szabálytalanul 
előzött, ráadásul vezetői 
engedélyét a büntetőpontjai 
miatt bevonták.

Február 5-én eltemették 
Orbán Kálmán egykori 
pestszentimrei református 
lelkipásztort. A Pro Urbe 
Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre díjas lelkész, a 
Budapest-Déli Egyház-
megye korábbi főjegyzője, 
a Szenczi Molnár Albert 
Református Általános Is-
kola alapítója január 22-én 
hunyt el, 75. életévében.

Költségvetés – tervezésKÖZÉLET

KÖZÖSSÉGI KÖLTSÉGVETÉST TERVEZNEK
24 milliárd forintból gazdálkodhat a kerület

GYURICZA PÉTER 

– Amikor költségvetésről beszélünk, 
az jut eszünkbe, hogy annak vannak 
vesztesei meg nyertesei, vagy mond-
hatom úgy is, hogy vannak prioritá-
sai. Melyek ezek?
– A legfontosabb prioritás az, hogy 
a kerület működőképességét meg-
őrizzük. Ez csak a Városgazda ese-
tében egymilliárdos konszolidációt 
jelent, ami nagyon jelentős tétel. 
Tavaly elkezdtük ezt a folyamatot, 
idén folytatni kell. Ez egyben azt is 
jelenti, hogy ez a terület valójában 
az egyik nyertese lesz a költségve-
tésnek, hisz a városüzemeltető cég 
felel a lakosság által érzékelhető ön-
kormányzati feladatok többségéért.
– Vagyis a polgárok egy lakhatóbb, 
komfortosabb kerületben érezhetik 
magukat?
– A konszolidáció a kerület által 
nyújtott szolgáltatások színvona-
lának a folyamatos emelkedésével 
fog járni. Ezzel párhuzamosan 
most azon dolgozunk a kerületben 
érintett fővárosi cégekkel, például 
az FKF Zrt.-vel, hogy összehan-
goljuk a tevékenységüket, eddig 
ugyanis ilyen sem volt.
– Lehetnek akár a kormánnyal kö-
zös fejlesztések is?
– Ebben ma még nem lennék opti-
mista, de bízunk benne, mert van-
nak ennek előjelei, mint például a 
Gyömrői út tervezése. Már sokszor 
beszéltek róla, sokszor megígérték, 
de soha nem történt semmi. A 
Gyömrői út fejlesztése érdekében 
az önkormányzat vezetése az el-
múlt hetekben sok egyeztetést foly-
tatott a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt.-vel. Ha minden a tervek 
szerint alakul, akkor a Gyömrői út 
egy új főútja lesz a kerületnek.

NEM LESZ 
„LÁTVÁNYPÉK SÉG”
– Az önkormányzatnak mi a filo-

zófiája? Az, hogy néhány kiemelt 
dolgot építsen, vagy sok apró, de lát-
ható dolgot csináljon, amire ugyan-
úgy elmegy a pénz?
– Az igazság a kettő között van. 
Őszintének kell lenni, mert a vá-
lasztóink ezt várják el tőlünk. Az 
önkormányzat megörökölt anyagi 
helyzete siralmas. Ilyen helyzetben 
csodát ígérni szélhámosság len-
ne.  Felelősen azt tudjuk monda-
ni, hogy azokat a forrásokat, amik 
eddig olyan helyre mentek, amivel 
nem értettünk egyet, a közösség 
számára fontos célokra csoporto-
sítjuk át. Ennek egyik első eleme, 
hogy több száz millió forinttal 
kevesebbet költünk a kerületiek 
adóforintjaiból propagandára. A 
felszabaduló pénzt pedig az alap-
szolgáltatásokra csoportosítjuk 
át, amelyek a lakosság érdekeit 
szolgálják. Tehát legyenek tiszták 
a közterületeink, legyenek jobb 
minőségűek az útjaink. Ami pedig 
a látványberuházásokat illeti, ezek-
ben nem hiszünk, ugyanakkor elő-
rehaladott tárgyalásokat folytatunk 
annak érdekében, hogy legyenek új 
bérlakások a kerületben, vagy hogy 
az Üllői út rehabilitációja induljon 
el. Ez, ha úgy tetszik, nevezhető 
látványpékségnek, de mi abban 
hiszünk, hogy ez a normális mű-
ködés. 
– Van kiemelt terület a költségve-
tésben?
– Az idei költségvetés legnagyobb 
kihívása az, hogy az örökölt beru-
házásokat be tudjuk fejezni. Ilyen 
a Fáy utcai projekt, a havanna-la-
kótelepi piacépítés, Pestszentimrén 
a gyermekorvosi rendelő vagy a 
Lőrinci Sportcsarnok beruházása. 
Ez nagyjából ki is meríti a költség-
vetés lehetőségeit.
– Mekkora büdzséről beszélünk?
– A kiadási főösszeg 24 milliárd 
forint. Az arányokat jól mutatja, 
hogy tíz évvel ezelőtt is ennyi volt, 
és ebben a mostani 24 milliárdban 

már benne van a kerületi nagyvál-
lalatokra kivetett adó emelése is.
– De most több bevétel jön majd (ta-
lán) az iparűzési adóból.
– Igen, de a korábbi önkormányzat 
csak 2019-ben 564 millió forint 
értékben tervezett vagyonértéke-
sítést, tehát lakásokat és telkeket 
adtak el, a bevételt pedig felélték. 
Mi ilyennel nem számolunk, tehát 
nem a vagyonfelélésből szándéko-
zunk finanszírozni a hétköznapo-
kat. Az adóemelést pedig igyekez-
tünk úgy megvalósítani, hogy az ne 
a lakosságot terhelje, hanem azokat 
a nyereségesen működő vállalko-
zásokat, amelyek a kerület legna-
gyobb adófizetői. 

EGÉSZSÉGÜGY, 
KÖZBIZTONSÁG, 
KÖRNYEZET TUDA-
TOSSÁG
– Az egészségügy területén mit ter-
veznek?

– Befejezzük és őszre átadjuk a 
pestszentimrei gyermekorvo-
si rendelőt. Folyamatban van a 
CT-berendezés helyének kivá-
lasztása, illetve a finanszírozás 
lehetőségének megteremtése. Mi 
is küzdünk az orvoshiánnyal. Is-
mert, hogy a bért nem teljesen 
az önkormányzat biztosítja, ezzel 
együtt a saját költségvetéséből 
ad praxistámogatást. Tavaly év 
végén sikerült jutalmat fizetni a 
szakrendelőkben dolgozóknak, 
azt már mi gazdálkodtuk ki. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy 
az önkormányzati intézmények 
struktúrája leromlott, ezen javí-
tani fogunk. Tehát lesznek olyan 
fejlesztések az egészségügyben 
is, amelyek elsősorban az infra-
struktúra területén fognak javu-
lást eredményezni. Itt az állam 
a szolgáltatás megrendelője és a 
finanszírozó is, mi nem tudjuk 
a végtelenségig pótolni azokat a 
milliárdokat, amiket a kormány 
stadionokra, a Mátrai Hőerőmű 

visszavásárlására meg dél-ameri-
kai egyházak támogatására költ 
az egészségügy helyett. 
– A közbiztonságra többet fordít az 
önkormányzat? 
– Kamerafejlesztés lesz, és a meglé-
vő berendezések műszaki állapotát 
javítjuk. Ugyanakkor a kerületi 
közbiztonsággal kapcsolatos kon-
cepció átértékelése folyik, ebben 
idén döntéseket fogunk hozni. 
Fontos, hogy a lakosok tudják, a 
kerületben illegálisan elhelyezett 
hulladék eltávolítására több mint 
százmillió forintot költünk, pedig 
ez legalább részben megspórolható 
lenne, ha az elkövetőket tetten tud-
nánk érni. Ebben határozott lépé-
seket fogunk tenni.
– A környezettudatosság hogy olvas-
ható ki a költségvetésből?
– Egyrészt a képviselő-testü-
let decemberben elfogadott egy 
előterjesztést, amelynek alapján 
felülvizsgáljuk, hogy az önkor-
mányzat cégeinél és intézményei-
nél hogyan lehet kivezetni az egy-
szer használatos műanyagokat a 
mindennapi életből. Másrészt az 
önkormányzat által évente két-
szer, húsvétkor és karácsonykor 
szervezett csomagosztáskor ki-
zárólag környezetbarát csomago-
lást fogunk alkalmazni. Lebomló 
műanyag zacskók lesznek, plusz 
minden csomag tulajdonosa fog 
kapni egy bevásárlóhálót, amivel 
arra ösztönözzük a lakosokat, 
hogy ne az egyszer használatos 
műanyag zacskóban vigyenek 
haza zöldséget, gyümölcsöt, ha-
nem ilyenben. Polgármester úr 
egyeztetett a Pilisi Parkerdő Zrt. 
vezetőjével, és abban állapodtak 
meg, hogy meg fogják szüntetni a 
kerületi erdők gazdasági haszno-
sítását. Tipikus példa a környe-
zettudatosságra a Kondor Béla 
sétány, ahol csak akkor vágunk 
ki fákat, ha ennek szükségességét 
alátámasztják a műszeres vizs-
gálatok, és a helyükbe várostűrő 
fákat ültetünk, ráadásul ebbe a 
lakosságot is bevonjuk.
– Lesz-e a költségvetésben valami 
eredeti? 
– Talán az, hogy közösségi költség-
vetést tervezünk, vagyis bevonjuk a 
lakosságot a költségvetési rendelet 
bizonyos részeinek végrehajtásába. 
Körzetenként közösségi mikrosza-
vazást szervezünk majd, amelyen 
bizonyos keretösszegről az ott élők 
közösen eldönthetik, hogy az adó-
forintjaikat járdára költsék, vagy a 
játszóteret újítsák fel belőle. 

�Pestszentlőrinc-Pestszentimre 2020-ban 24 milliárd forinttal gazdálkodhat. A helyzetet jól 
érzékelteti, hogy a kiadási főösszeg tíz évvel ezelőtt is ennyi volt. A képviselők nem ter-
veznek presztízsberuházásokat. A kerület előző vezetése által megkezdett fejlesztéseket 

befejezik, de a legfontosabbnak a működőképesség megőrzését tartják. A képviselő-testület 
hamarosan dönt az idei költségvetésről. Erről kérdeztük az előkészítő munkát irányító Kőrös 
Péter alpolgármestert.
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Minden engedély nélkül létesített kutat engedélyeztetni kell BIZTONSÁG

Kimondottan jó ez a lehetőség azok-
nak, akiknek nehezükre esik a járás, 
de a krónikus betegeknek is, akik-
nek nem kell tartaniuk attól, hogy 
– például egy járványos időszakban 
– a többi várakozó betegtől elkapnak 
valamit a rendelőben.

Az elektronikus receptfelírás le-
hetősége 2017 óta létezik a magyar 
egészségügyben, tavaly január óta 
pedig szinte már az összes kórház-
ban, rendelőben és háziorvosnál le-
het élni ezzel a szolgáltatással. 

Jelenleg kétféleképpen rendelhet 
a betegnek gyógyszert az orvos. A 
hagyományos papíralapú recep-
ten és az EESZT-ben (Elektronikus 
Egészségügyi Szolgáltatási Tér), azaz 
az e-recept segítségével.

Az e-recept rendszerben tehát 
a vényköteles gyógyszerek kivál-
tására van lehetőség, gyógyászati 
segédeszközöket továbbra is csak 
papíralapon lehet felírni. Jó tudni, 
hogy a vércukor mérésére használt 
tesztcsíkok és az inzulin beadásához 
szükséges tűk is a gyógyászati segéd-
eszközök kategóriájába tartoznak. 

Külsőre nagyon hasonlít, de 
fontos különbség a papíralapú vény 
és a felírási igazolás között az, hogy 
előbbi nincs rögzítve az EESZT-ben. 
Gyakori probléma, hogy a beteg a 
gyógyszereit a TAJ-kártya és a sze-
mélyi igazolvány felmutatásával 
váltja ki, majd egy következő alka-
lommal a felírási igazolással is ki 
szeretné váltani azokat. Mivel a fel-
írási igazolás az e-recept papíralapú 
leképezése, erre nincs lehetőség.

Fontos tudni, hogy 14 éven aluli 
gyermekeknek továbbra sem ad-
nak ki gyógyszert. A gyerekeknek 
történő gyógyszer rendelésekor az 
orvos felírási igazolást állít ki, annak 
alapján válthatja ki a gyógyszert a 
14. évét betöltött személy – például 
a szülő.

A 14 évesnél idősebb személy, 
ha saját magának vált ki vényköteles 
gyógyszert, akkor ezt megteheti ha-
gyományos recepttel, felírási igazo-
lással vagy személyazonosságának 
igazolásával és érvényes TAJ-kár-
tyája bemutatásával. Az új típusú 
e-személyi esetében az okozhat 

problémát, hogy a patikákban hasz-
nált leolvasóeszközök csak akkor 
tudják kiolvasni az igazolványból a 
TAJ-számot, ha az igazolvány hasz-
nálója ismeri annak hat számjegyű 
PIN-kódját.

Ha családtagnak (például há-
zastársnak) szeretnénk gyógyszert 
kiváltani, arra jelenleg csak a meg-
szokott papíralapú recepttel vagy 
felírási igazolással van mód, de már 
készül az EESZT rendszerében az 
elektronikus meghatalmazás lehető-
sége. A tervek szerint ezt az interne-
ten az Ügyfélkapun keresztül vagy 
személyesen a kormányablakokban 
is meg lehet majd tenni. A meg-
hatalmazással a meghatalmazott 
kiválthatja a vényköteles gyógysze-
reket.

Az elektronikus rendszerben 
rögzített vények a papíralapú re-
ceptekhez hasonlóan három hó-
napig érvényesek. A hagyományos 
vényekhez hasonlóan az e-receptek 
Magyarország területén bármelyik 
gyógyszertárban kiválthatók.

-pa-

KÚTTULAJDONOSOK FIGYELMÉBE!
Több olvasónk jelezte, hogy kutakkal kapcsolatos szórólapot talált a postaládájában. 
Állítólag változások vannak az engedélyezési eljárásban. A tudnivalókról Petrovai Lász-
ló alpolgármestert kérdeztük.

– A legfontosabb az, hogy ez év december 31-ig fennmaradási engedélyt kell kérni minden engedély nélkül 
vagy az engedélytől eltérően létesített fúrt és ásott vagy vert kútra – mondta Petrovai László.
– Minden kútra vonatkozik ez? Mert korábban voltak olyan hírek, hogy például a kizárólag háztartási vízigényt 
kielégítő kutakat nem kell engedélyeztetni.
– A jelenleg érvényes jogszabály alapján nincs kivétel, minden engedély nélkül vagy az engedélytől eltérően 
létesített kutat engedélyeztetni kell. Különbség csak az eljárásban van. A helyi önkormányzat jegyzője jár el 
minden olyan kút esetében, amelynek talpmélysége 30 méternél nem nagyobb, amelyből évi 500 köbméternél 
kevesebb vizet termelnek ki, kizárólag kerti öntözésre vagy házi vízellátásra használják, tehát nem gazdasági 
célt szolgál, és épülettel rendelkező ingatlanon van. 
– Mi a helyzet azokkal a kutakkal, amelyek nem tartoznak ebbe a körbe?
– Minden egyéb esetben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút üzemeltetési és fennma-
radási engedélyezési eljárása.
– Jogvesztő-e a december 31-i határidő elmulasztása?
 – Nem, de az ingatlan tulajdonosa vagy használója jövő január 
elsejétől már csak vízgazdálkodási bírság megfizetésével kezde-
ményezheti a kút vízjogi fennmaradási engedélyeztetését.
– Be kell-e vonni az eljárásba kútfúrási jogosultsággal rendelkező 
szakembert? 
– A fúrt kutak esetében nem mellőzhető a szakértő aláírása és 
a jogosultságot igazoló okirat másolata. Egyéb esetekben nem 
szükséges. 
– Hol lehet hozzájutni a formanyomtatványhoz?
– A kérelem letölthető az önkormányzat honlapjáról, vagy átve-
hető személyesen a műszaki, építéshatósági és környezetvédelmi 
irodán, illetve az ügyfélszolgálaton. Ha valakinek további kérdése 
van, ügyfélfogadási időben ugyanitt kaphat felvilágosítást.

-kerekes-

VÉDŐOLTÁS HELYETT
A kézmosás, a fertőtlenítés segíthet az influenza megelőzésében

TUDNIVALÓK AZ E-RECEPTRŐL

Tovább terjedt az influenza: feb-
ruár 3. és 9. között 34 900 ember, 
az előző hetinél 16,3 százalék-
kal több beteg fordult orvoshoz 
ilyen tünetekkel – közölte jelen-
tésében a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ (NNK). A vírus 

terjedése miatt országszerte több 
kórházban látogatási tilalmat je-
lentettek be.

Ilyen esetekben természete-
sen az a kérdés: megelőzhetjük-e 
a betegséget, védekezhetünk-e 
ellene hatékonyan? 

A TV18 még január végén, a 
betegség újabb terjedési hullámá-
nak kezdetén készített összeállítást 
a témáról. Dr. Szebényi Attila, a 
kerületi egészségügyi szolgáltató 
igazgatója emlékeztetett: az anti-
biotikum nem véd a vírusok ellen, 

amelyek az influenza kórokozói, 
antibiotikumos kezelést amúgy is 
csak speciális esetekben javasol-
nak. Mint elmondta, a védettséget 
biztosító oltás a kerületben is nép-
szerű, s azt a háziorvosnál lehet 
igényelni a megfelelő időben.

A megfelelő időn azon-
ban most már túlvagyunk. Az 
ÁNTSZ honapján közzétett tá-
jékoztatás alapján az oltás be-

adása után 10–14 nap szükséges 
a védettség kialakulásához. A 
honlap szerint a legjobb ősszel, 
de legkésőbb decemberig kérni a 
vakcinát, így az influenzaszezon 
végéig védettek lehetünk.

Óvatosságra intett Galgóczi Ág-
nes, a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ járványügyi főosztályá-
nak munkatársa is, aki február 
11-i tévényilatkozatában hangsú-

lyozta, hogy most már késő be-
adatni a védőoltást. Hozzátette: 
a megfékezés érdekében fontos, 
hogy aki felső légúti megbetegedés 
jeleit mutatja, ne menjen dolgozni, 
a beteg gyermekeket pedig ne vi-
gyék közösségbe. Mivel védőoltást 
beadatni már késő, így jelenleg a 
legjobb megelőzés a kézmosás, a 
kézfertőtlenítés.

K. Gy.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A gyógyszerek felíratását és kiváltását hivatott megkönnyíteni az 
úgynevezett e-recept. A szolgáltatás segítségével a beteg a szoká-
sos gyógyszereit akár otthonról is felírathatja, nem kell ezért minden 

hónapban kivárnia a sort az orvosi rendelőben.

�Február első felében nőtt a regisztrált influenzás betegségek szá-
ma Magyarországon. Az időben beadott védőoltás sok problémától 
megóvhat, de a szakemberek szerint már kifutottunk az időből.
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Ferencz Istvánnal próbáltuk 
megfejteni, mi lehet az oka an-
nak, hogy ebben az évben csak 
Budapesten kilenc embert gá-
zoltak halálra kijelölt gyalogo-
sátkelőn. Az áldozatok között 
voltak, akik fülhallgatóval köz-
lekedtek, vagy a mobiltelefonjuk 
monitorját figyelték a tragédia 
pillanatában, vagyis a közlekedé-
si szokások a technológia fejlő-

désével változnak. Ezért is lehet 
jelentősége a közlekedésbizton-
sági akcióknak. 

Az alpolgármester a preven-
ció és a figyelemfelhívás jelen-
tőségét hangsúlyozva egy példát 
is említett: 

– Dunakeszin egy gyermek 
a piros jelzés ellenére átment a 
síneken. Az emberek kiabáltak, 
de ő nem figyelt, mert az édes-

anyjával beszélgetett telefonon. 
Vagy néhány nappal ezelőtt 
Pestszentimrén a vasúti átjáró-
ban ketten haltak meg. Persze 
felelőssé tehető a figyelmetlen-
ség meg a felgyorsult világ is. A 
sorompós átjárónál ki van írva, 
hogy tíz percig is zárva lehet, de 
ma már az embereknek nincs 
türelme ennyit várni. Szóval 
fontos a megelőzés, fontos ez-

zel foglalkozni, hiszen egyetlen 
baleset is sok. Különösen, ha 
személyesen érint bennünket. 

LÁTNI ÉS LÁTSZANI
Ami a közlekedési szokások 
változását illeti, Ferencz István 
példaként említette, hogy az au-
tókból gyakran bömböl a zene, 
ami elvonja a sofőr figyelmét. De 

balesetveszélyt jelenthetnek a lá-
tási viszonyok is. 

– Szürkületben, esőben, nem 
megfelelő közvilágításnál a zeb-
ra gyakorlatilag láthatatlan. És a 
KRESZ szerint ugyan a gyalo-
gosnak elsőbbsége van, de az se 
hagyható figyelmen kívül, hogy 
nekem, gyalogosnak, is meg kell 
győződnöm arról, hogy meg-
kaptam-e az elsőbbséget. Már 
az előző városvezetést kértem, 
és volt is foganatja, hogy a zeb-
raelőjelzéseknél javítsuk meg a 
fényvisszaverős felületeket. 

A Kandó téri iskolánál kísér-
leti jelleggel fényjelzés figyel-
meztet a gyalogátkelőre, erről 
lapunkban is beszámolunk. Az 
alpolgármester ismeri és jónak 
tartja ezt a kezdeményezést. 

– Ha a gyermekeink védel-
mében az iskolák, az óvodák, a 
közintézmények környékén ezt 
meg tudjuk csinálni, az komoly 
eredmény lenne. 

VEGYES 
TAPASZTALATOK
Lássuk magát az akciót, azt, 
hogy milyen tapasztalatokat sze-
reztek az ellenőrzések során. 

– Két területre koncentrál-
tunk, a nehézgépjármű-forga-
lomra és a gyorshajtásra. Az 
előbbi miatt a kerület lakóit sok 
esetben anyagi kár is éri, mert 
miközben a házak előtt dübö-
rögnek a teherautók, megre-
pednek a falak. Ezek a járművek 
csak engedéllyel közlekedhet-
nének. A járművek többségénél 
nem a súlyhatár átlépése miatt 
kellett bírságot kiszabni, hanem 
mert nem volt menetlevél, vagy 
nem égett a féklámpa. Az elle-
nőrzés egyik helyszíne a Dózsa 
György úton volt, és Soroksár 
felől itt szoktak jönni az en-
gedéllyel nem rendelkező jár-
művek. Mi a Budapest határát 

jelző táblánál álltunk. Amint 
szemből megláttak, egy csomó 
teherautó visszafordult. Nyilván 
nem volt engedélyük, és el akar-
ták kerülni az ellenőrzést és a 
büntetést. Egy másik helyszínen 
ezalatt a gyorshajtókat szűrték 
ki. A sofőrök látták a sebesség-
mérő autót, ennek ellenére so-
kan még csak nem is lassítottak. 
Pedig egy iskola közelében áll-
tunk, ahol zebra van, gyerekek 
mennek át, de ez a sofőrök egy 
részét egyáltalán nem izgatta. 
Pedig a gyerek gyakran nem néz 
körül, csak átfut. Mondtam a 
kollégáknak, hogy néhány évti-
zeddel ezelőtt, ha megláttak egy 
rendőrautót, általában fékeztek 
a vezetők. Ma ez nem annyira 
jellemző. Ráadásul a büntetés 
alól vannak kibúvók. Ha pél-
dául valakinek céges autója 
van, akkor az objektív felelős-
ség alapján azt bárki vezetheti, 
és ha nem tesz tanúvallomást, 
akkor legfeljebb a céget lehet 
megbüntetni. A szabálysértő 
pedig másnap is áthágja majd a 
szabályokat. Ebben a kérdésben 
a jogszabályalkotónak be kelle-
ne zárnia a kiskapukat.

Ferencz István azt is elmond-
ta, hogy a februári nem egyszeri 
akció volt, tervezik a folytatást. 

– Szeretnénk folytatni, és a 
munkánkat segíti majd a szep-
tember környékén felálló Város-
rendészet. A működés részleteit 
addig szeretnénk kidolgozni, és 
akkor sokkal több közlekedés-
biztonsági akció lesz, mert már 
nemcsak a rendőrséget és a köz-
területeseket tudjuk segítségül 
hívni, hanem a 24 órában szol-
gálatot teljesítő járőrszolgálat is 
részt vesz az ellenőrzésekben. 
És természetesen folytatjuk a 
közlekedésbiztonsági akcióin-
kat mindaddig, amíg érzékelhe-
tő változást nem tapasztalunk.

-gyuricza-

Akció a biztonságunkértKÖZBIZTONSÁG

Azt, hogy mekkora forgalom 
van reggel és este a Kandó is-
kolánál, csak azok tudják, akik 
odaviszik suliba a gyerekeiket, 
akik pedig nem igazán járnak 
arrafelé, azoknak eláruljuk, 
hogy összesen 760 gyerek tanul 

az intézményben – ez a kerület 
legnagyobb általános iskolája. 
Sok gyerek, sok autó – a Halomi 
úton viszont nincs rendes gyalo-
gos-átkelőhely, zebra, amely az 
iskolaépület biztonságos megkö-
zelítéséről gondoskodna. 

MOZGÁSÉRZÉ KE-
LŐ ÉS VILÁGÍTÓ 
TÁBLÁK
A zebra hiányának ellensúlyozá-
sára február 5-én jelzőtáblákat 
szereltek fel az intézmény főbe-
járatával szemben, a Halomi út 
mellé és felé. Az új eszközök már 
önmagukban is szembetűnnek, 
megfelelően figyelmeztetik az 
autósokat a gyalogosforgalomra. 
Alkonyatban és sötétben még 

feltűnőb-
b e k , 

ugyan-
is az oszlo-

pokon található táblák érzékelik 
a gyalogosokat, és villogni kez-
denek, az úttest felé rögzített jel-
zőtábla pedig az egész útszakaszt 
bevilágítja maga alatt. 

KEVESEBB  
AUTÓ KELLENE

– Tanulóink 80 százalékát au-
tóval hozzák az iskolába, és ez 
hatalmas forgalmat eredményez 
az épület előtt és a környékén 
– tudtuk meg az intézmény ve-
zetőjétől, Novák Csillától, aki 
a táblák felszerelését a körzet 
önkormányzati képviselőjével, 
Banga Zoltánnal közösen kísér-
te figyelemmel. – Korábban már 
csökkentettük a főbejáratunk 
forgalmát azzal, hogy a létesít-
ményünk két másik pontján is 
lehetővé tettük a bejutást, de 
még így is ez a rész maradt a leg-
forgalmasabb. 

Banga Zoltán bízik abban, 
hogy a jelzőtábláknak köszön-
hetően változnak a szülői szo-
kások. 

– Ha biztonságosabb lesz a 
környéken a közlekedés, talán 
több szülő engedi gyalog járni 
a gyermekét az iskolába. Sok ta-
nulót csak pár száz méter távol-
ságról hoznak el eddig autóval, 
és ez sem a közlekedésnek, sem 
a környezetünknek nem tesz jót. 
Bízom benne, hogy egyre több 
szülő osztja majd ezt a nézetet – 
mondta a képviselő.     

A GYEREKEK NETEZÉS KÖZBEN 
IS LEGYENEK BIZTONSÁGBAN 
Az internet biztonságos használatáról, a közösségi ol-
dalakon előforduló zaklatás veszélyeiről, a gyermekjo-
gokról beszélgettek XVIII. kerületi középiskolásokkal az 
UNICEF Magyar Bizottság, a Kék-Vonal Gyermekkrízis 
Alapítvány és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
szakemberei február 11-én a Lőrinci Nagykönyvtárban 
megtartott Safe Internet Day program keretében. 

A BRFK által rendezett progra-
mon három iskola mintegy ki-
lencven diákja vett részt. A fiata-
lok három különböző helyszínen 
váltották egymást, és az egyórás 
beszélgetések során saját inter-
netes tapasztalataikat is elmond-
hatták. Ma már szinte minden 
iskolás rendelkezik olyan okos-
telefonnal, amivel a nap minden 
percében rákapcsolódhat a vi-
lághálóra, és így bárki számára elérhető az online térben. Gyakori, 
hogy egy gyereknek több profilja is van akár több közösségi oldalon 
is, ami külön-külön támadási lehetőséget ad a kiberbűnözőknek.

– A cyberbullying, azaz az internetes zaklatás a gyermekjogok 
mellett az egyik legaktuálisabb téma, amiről a fiatalokkal beszélni 
kell – mondta Kakuk-Lapis Krisztina, az UNICEF önkéntes előadó-
ja. – A felnőtté válás útján haladó tinédzsereknek fontos ismerniük 
a jogaikat és azt, hogy miként védekezhetnek a net veszélyei ellen.

Az előadások célja az, hogy a gyerekek hamar felismerjék a rá-
juk leselkedő veszélyeket, mert ezáltal könnyebben megvédhetik 
magukat, illetve időben kérhetnek segítséget. A gyerekek akkor 
léphetnek fel hatékonyan a jogaik megsértése ellen, illetve akkor 
ismerhetik fel, hogy mikor sértik meg mások jogait, ha tisztában 
vannak azokkal.

-puskás-

BALESETMEGELŐZÉSI AKCIÓ UTÁN

BIZTONSÁGOSABB LETT 
AZ ÁTKELÉS A KANDÓ ISKOLÁNÁL

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Kandó Téri Általános Iskola előtt új 
típusú közlekedésbiztonsági jelzőtáblákat 
helyeztek tesztüzembe. Alkonyatban és 

sötétben is figyelemfelkeltők az eszközök.

�A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság februárban balesetmegelőzési terv keretében több 
alkalommal is közúti ellenőrzést tartott. A cél a szabálytalanul közlekedő járművek kiszűrése volt, 
kiemelt figyelemmel az érvényes behajtási engedély nélkül közlekedő tehergépjárművekre és a 

gyorshajtókra. Az önkormányzat által kezdeményezett akció tapasztalatairól Ferencz István alpolgár-
mesterrel beszélgettünk.
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Zene zongorára KULTÚRA

A zene és a képek hatására már 
akkor itáliai hangulat uralko-
dott a Kondor Béla Közösségi 
Házban február 4-én, amikor 
még csak gyülekeztek a látoga-
tók az eseményre. Köszöntő-
jében Tasnádi András, az ön-

kormányzat közművelődési és 
sport közalapítványának elnö-
ke ismertette a biennálén való 
részvétel lehetőségét, majd Sza-
bó Zsófia Lilla, a Tomory Lajos 
Múzeum művészettörténésze 
megnyitotta a kiállítást, amihez 

a közönség soraiból a múzeum 
egy-egy munkatársa is csatlako-
zott néhány hangos sóhaj vagy 
hümmögés erejéig, egyfajta 
performanszt létrehozva ezzel, 
amelyhez itt-ott a hallgatóság is 
csatlakozott.

Szabó Zsófia Lilla szerint 
melléfogott az, aki a Velencei 
Biennálét – mint a kortárs kép-
zőművészet legnagyobb sereg-
szemléjét – kikapcsolódásnak 
szánta, mert az egész várost 

behálózóan érvényesülő kiállí-
tás minden érzékszervet bekap-
csolt. 

– A személyes és a kollektív 
emlékezetet bekapcsolva pár 
órára olyan érzése lehetett az 
embernek, mintha a világ összes 
megválaszolatlan kérdését rábo-
rították volna – mondta.

A Kondorban kiállított alko-
tások között nemcsak festmé-
nyek láthatók, hanem egy-egy 
installáció – például üvegbe zárt 

szarvasbogár, egy útikönyv-sza-
tyor-szandál turistakellék-ábrá-
zolás vagy a stílusosan kikötői 
színes oszlopokkal körülvett 
vitrinben elhelyezett karneváli 
kellékegyüttes –, egy kéreg- és 
egy faszobor is. 

Magyar József úgy vélte: 
a kiállítás is tükrözi, hogy a 
biennálén részt vevők mind-
egyikére hatottak valamilyen 
módon az ott látottak. A fes-
tőművész elmondta, hogy a 
seregszemlén mindig láthatók 
olyan műalkotások, amelyek 
látványáért érdemes odautazni. 
Saját alkotásáról szólva hozzá-

tette, hogy abban benne van-
nak azok a csodás élmények, 
amelyek a lagúnák mentén a 
kis sikátorokban eltévedve érik 
az embert.

A közreműködő Derzsi 
György színművész olasz dala-
ival a Mediterráneum hangu-
latát varázsolta oda még a Ha-
vanna sétányára is, ahova szép 
és erőteljes hangja minden bi-
zonnyal kiszökött a közösségi 
házból.

A Reflexiók című kiállítás 
február 20-ig látható a Kondor-
ban naponta 9 és 19 óra között.

Bodzay Zoltán

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 10 hónap futamidő esetén. A referencia THM a teljes 
hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) 
bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került 
meghatározásra. Futamidő: 10 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. 
Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.  Az 
Essilor Optika Kft. partnerei a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges 
dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. 
További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. 
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok 
Érvényes: 2020. január 2. napjától 2020. december 31. napjáig, az üzlet által megjelölt termékekre.

THM

SZEMÜVEG Essilor lencsével

Szemüveget részletre?
Igen!

Vásárolja meg üzletünkben szemüvegét, 
és fizesse ki részletre!

A lehetőségekről érdeklődjön üzletünkben!
A hirdetés nem minősül ajánlat tételnek!

Szentimre Optika- Fókusz Bt.
1188 Bp Nemes u.1
Tel.: 292 – 33 – 39

www.szentimreoptika. hu

Áruhitel Referencia THM: 0% 2 000 000 Ft hitelösszeg 
10 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és 
közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől 
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hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vé-
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20%-a. A Fókusz Látszerészeti Bt. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetí-
tői, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, 
a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. 
További részletek az áruhitel pultnál, az általános szerződési feltételekben 

és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/doku-
mentumok Érvényes 2020. január 2. és 2020. december 31. között.
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HEGEDŰS HÁZASPÁR – ZONGORÁN
Áradó érzelmek, felemelt lelkek és a muzsika varázsereje

Koncertjük Bach-művekkel 
kezdődött, köztük az Ébred-
jetek, hív a hang című kan-
tátarészlettel. A nézőtéren 
mindenki élvezte a virtuózan 
előcsalogatott hangokat, legyen 
az Liszt-, Schubert-, Donizetti- 
vagy Bartók-mű. A házaspár 
négykezessel is elkápráztatta 
hallgatóit.

–  Nem tudnám közvetíteni 
a hangokat, illetve az üzenetü-
ket, ha nem hinnék abban, hogy 
ez a feladatom – mondta az 
előadás után a Liszt Ferenc- és 
Kossuth-díjas Hegedűs Endre 
zongoraművész, akit a hit ve-
zérel minden koncertjén és a 
magánéletében is. –  Számomra 
az élmény közös átélése a leg-

fontosabb egy csodálatos zenei 
utazáson.
– Hova utazik mostanában a 
zene szárnyán?
– A házasság hetén Nagybá-
nyára – évekkel ezelőtt mi 
voltunk ott a hét arca, azóta 
mindig hívnak –, majd Békés-
csabára a Munkácsy-évfordu-
lót záró eseményre. Március 
9-én a Zeneakadémia nagyter-
mében lépek fel, ahol negyven 
év alatt több mint százszor ját-
szottam már, de mindig nagy 
várakozással tekintek ezekre a 
szereplésekre. 
– Jó sorsa egészen Japánig repí-
tette…
– Tavaly októberben adtam, 
adtuk ott nyolcvanötödik 

koncertünket! Évtizedek óta 
rendszeresen meghívnak ben-
nünket a távoli országba, ahol 
kurzusokat is tartunk. Három 
gyermekünk közül a legkisebb 
Japánban született huszony-
nyolc évvel ezelőtt. Ha már 
szóba került a házasság hete, 
éppen tavaly nősült meg, és 
érdekességként megemlítem, 
hogy feleségének a testvére 
nemrég jegyezte el Panka lá-
nyunkat… 
– S ön mikor jegyezte el a fe-
leségét?
– Bő negyven évvel ezelőtt, hi-
szen áprilisban lesz a negyven-
egyedik házassági évfordulónk. 
Azóta élünk együtt nagy szere-
tetben, boldogságban.

– Ennyi idő alatt összecsiszolód-
hattak a zongoránál is… Meny-
nyire nehéz négykezest játszani?
– A két zongoristának valóban 
nagyon össze kell csiszolódnia, 
hasonlóan kell gondolkodnia a 
zenéről, az adott műről, de nem 
feladva az egyéniségüket. Katicá-
val ilyenkor mindig átéljük a há-
zassági kommunikáció speciális 
és számunkra igen kedves válfaját, 
hiszen a zongora mellett a zené-
vel, az érzésekkel társalgunk egy-
mással, ami mindig nagy közös 
élmény. Az egy óra alatt ugyanis 
összeforr a lelkünk, és szétosztjuk 
a szeretetünket a nézőtéren ülők 
közt. Nincs ennél szebb dolog egy 
művész életében!

Temesi László

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Velencei Biennálén járt kerületi kép-
zőművészek szokás szerint Reflexiók – la 
Biennale di Venezia címmel osztják meg 

élményeiket a nyár óta elkészült alkotásaik 
révén.

�A zene a szépség, az ember ünnepe – ez is lehetne a címe Hegedűs Endre zongoraművész 
minden koncertjének, annyira áradnak belőle az érzelmek, amikor leül a zongora elé, de egy-egy 
műnek vagy zeneszerző életének az ismertetésekor is. Január 26-án a Rózsa Művelődési Ház-

ban lépett fel, szintén zongoraművész feleségével, Hegedűs Katalinnal. 

EGY KIS ITÁLIA A KONDORBAN 
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BODZAY ZOLTÁN 

A Tomory Lajos Múzeum igaz-
gatója, Heilauf Zsuzsanna janu-
árban arról tájékoztatta az ön-
kormányzatot, hogy kérvényezni 
lehet Zala Tibor grafikusművész 
hagyatéka egy részének ingyenes 
tulajdonba vételét a Magyar Va-
gyonkezelő (MNV) Zrt.-nél. Egy-
ben arra kérte az önkormányzat 
vezetőit, hogy tegyék lehetővé a 
gyermekkorát Pestszentlőrincen 
töltő művész után hátramaradt 
anyag egy részének megszerzését 
oly módon, hogy azt a jövőben a 
múzeum gondozza.

A KERÜLET JAVÁRA
Zala Tibor több alkotásának 
megszerzésével a múzeum pár 
éve létrehozott képzőművészeti 
gyűjteményének értéke a jelenle-
gi sokszorosára nő. Így a későb-
biekben a szakmai pályázatokon 
nagyobb eséllyel és magasabb ösz-
szegekre pályázhat az intézmény, 
illetve a kerületben vagy másutt 
bemutatva az anyagot Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre népszerűsí-
tésére is tudnák azt használni. 

Heilauf Zsuzsannától meg-
tudtuk, hogy a művész első-
sorban grafikai alkotásairól és 
plakátjairól ismert, s munkáit a 
Nemzeti Galéria is gyűjti.

– Zala Tiboron keresztül a 
kerületnek érdekes kapcsolata 
van Óbudával, mert a művész 
kezdetben az óbudai Goldberger 
Textilgyár textilrajzolója volt.

Az igazgató hozzátette: 
– Mindig is a helyi művészeti 

élet nagyjai között tartottuk őt szá-
mon, így hagyatéka egy részének 
megszerzése hatalmas lehetőség a 
XVIII. kerületnek és múzeumá-
nak. A három-négy évvel ezelőtt 
létrejött művészeti gyűjtemény-

nek ez a hagyaték megadhatja azt 
a jelentőséget, ami felviszi e gyűj-
temények térképére.

JÓKOR JÓ HELYEN
A hagyaték sorsát a múzeum 
munkatársai folyamatosan figye-
lemmel kísérték, amiben a mű-
vész távoli rokonai is segítettek. 
Az anyagból most három intéz-
mény válogathatott: a Nemzeti 
Galéria, a Tomory Lajos Múze-
um és az Óbudai Múzeum. A 
ki nem választott tárgyakat ma-
gánygyűjtők vehetik meg.

– A Nemzeti Galéria után vá-
laszthattunk mi. Szabó Zsófia 
kolléganőm válogatott az anyag-
ból, aki jókor volt jó helyen már 
akkor is, amikor még a kezdetén 
csak egy aukcióra hívtak minket, s 
neki köszönhető, hogy egyáltalán 
megtudtuk, hogy a Nemzeti Ga-
lériához hasonlóan mi is ingyen 
válogathatunk a hagyatékból. 

KIÁLLÍTÁSI TERVEK
A kiválasztott értékes anyag lefe-
di Zala Tibor teljes munkásságát. 
Vannak közöttük egyedi és sok-
szorosított grafikák, plakáttervek 
és néhány festmény is – többek 
között egy családtagról –, amely 
teljes mértékben kapcsolódik 
a XVIII. kerülethez. Ezenkívül 
vannak a grafikai művek sokszo-
rosításához használt nyomóleme-
zek is. A válogatásból bármikor 
kiállítást rendezhet a múzeum 
Pestszentlőrincen, vagy akár egy 
utazótárlatot is létrehozhat.

A képviselő-testület egyhangú 
szavazással döntött arról, hogy 
Zala Tibor hagyatékát önkor-
mányzati tulajdonba kerülésekor 
a Tomory Lajos Múzeumnak adja 
haszonkölcsönbe kiállítások ren-
dezésének céljából.

Zala Tibor hagyatéka a TomorybanA HELY, AHOL ÉLÜNK

Platón – illetve később a római 
kor vagy a középkor filozófusai 
még inkább – minden bizonnyal 
azt mondta volna, hogy egy filo-
zófusokról szóló előadás-sorozat 
végtelenbe nyúlóan hosszú lehet, 
mert filozófusokkal Dunát lehet 

rekeszteni. Ne sértődjön meg 
ezért senki, de a XX. és a XXI. 
században ez talán még inkább 
igaz – akár az újságírókra is. 

Így a filozófiatörténész – ese-
tünkben Pais István nyugalma-
zott egyetemi docens – kedvére 

válogathat az elmúlt idők nagy 
gondolkodói között, felvázolva 
a tudomány történetében egy-
egy olyan ívet, amelyik valami-
ért kedves neki. Mi A gondo-
lat hősei című sorozat Francis 
Bacon munkásságát bemutató 
előadásán jártunk a Kondor Béla 
Közösségi Házban, ahol látha-
tóan egy állandónak mondható 
kis közösség közepébe csöppen-
tünk, amelynek tagjai feltehető-
en a sorozat valamennyi darabját 
meghallgatják.

A gyakran tapasztalható lai-
kus és kocsmai filozofálgatásnál 
ez mindenképpen jobb program, 
annál is inkább, mert Pais Ist-
vánnak a filozófiatörténet egyes 
mozzanatain túl mindenhez van 
egy-egy saját életéből vett törté-
nete, amelyeket érdemes meg-
hallgatni. Még az is lehet, hogy 
nem az újkori filozófia atyja és 
munkássága a legérdekesebb, 
hanem Pais István élettapaszta-
lata, amely időben és térben két-
ségtelenül közelebb állhat hoz-

zánk, mint a nagy gondolkodók 
bármelyike.   

Mivel az április végéig tartó 
sorozatnak még a felénél sem 
járunk, nem késtünk le semmi-
ről. Február 25-én például a ki-
váló tudós, Galilei küzdelméről 
lesz szó a geocentrizmus, a te-
kintélyelvűség és a Biblia ellen. 
Az egymást kéthetente követő 
előadások főszereplője lesz még 
többek között a humanizmus és 
a gondolatszabadság bölcselője, 
Spinoza, majd a XVIII. századi 
francia felvilágosodás deistái, 
Voltaire, Montesquieu és Rous-
seau. Nem maradhatnak ki aztán 
egy másik alkalommal a materi-
alista gondolkodók, La Mettrie, 
Helvétius, Diderot és Holbach 
sem. 

Pais István április 21-én zárja 
aktuális előadás-sorozatát Kant 
ismeretelmélete, istenérv-el-
lenzése – Ludwig Feuerbach: 
a vallás az ember önkivetítése 
címmel.

B. Z. 

TERVEZD ÚJRA  
A KÖRNYEZETET!
Egyáltalán nem fennhéjázó a cím: a Klíma-kupa elneve-
zésű eseménysorozatban részt vevő általános iskolások 
és óvodások saját környezetük fenntarthatóságára igye-
keztek ötleteket adni.

Miért érdemes lépésnaplót vezetni? 
Például azért, mert népszerűsíti a 
gyaloglást, ami nemcsak egészséges, 
hanem környezetbarát közlekedési 
forma is. Hasonló célt szolgál az is, ha 
az ember maga tervez otthont a kisál-
latai számára. Sorolhatnánk az ötlete-
ket – pontosan 19 volt belőlük a Klí-
ma-kupa nevű rendezvényen, amelyet 
az önkormányzat a Magyar Környe-
zettudatos Építés Egyesületével kö-
zösen szervezett meg pályázati forrásból. A programban közösségek 
dolgoztak, és ötleteiket a szervezők rangsorolták. Az óvodák közül a 
Gyöngyszem, a Mocorgó és a Napraforgó bizonyult a legjobbnak, míg 
az iskolák közül a Csontváry, a Kapocs és a Táncsics. Összesen 14 ke-
rületi oktatási-nevelési intézmény aktivizálta magát, a gyerekek pedig 
nem kevesebb, mint 3700 ötletet, feladatmegoldást adtak le. A legjobb 
munkákból február 3. és 13. között kiállítást rendeztek a Városháza Ga-
lériában, a polgármesteri hivatal aulájában.

K. Gy.

ZALA TIBOR MŰVEINEK 
EGY RÉSZE HAZATÉR
Értékes alkotásokkal gazdagodik a Tomory Lajos Múzeum

A GONDOLAT HŐSEI A KONDORBAN
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Pais István filozófiatörténeti sorozata min-
dig szolgál valami érdekességgel – nem-
csak a múltból, hanem a jelenből is.

�Az önkormányzat képviselő-testülete a januári rendkívüli ülésén többek között Zala Tibor kép-
zőművész hozzáférhető hagyatékának átvételéről döntött. Az alkotások a Tomory Lajos Múzeum 
képzőművészeti gyűjteményét gazdagítják.

Zala Tibor (1920–2004) Munkácsy Mihály-díjas grafikusművész az 
Iparművészeti Főiskolán kezdte a tanulmányait, majd a Képzőművészeti 
Főiskolán szerzett diplomát 1952-ben. Alkotásait 1947-től állították ki, 
az országban harminckét egyéni kiállítása volt, külföldön többek között 
Lengyelországban, Indiában, Zimbabwéban és az Egyesült Államok-
ban mutatták be a műveit. 

1962-től a Képzőművészeti Gimnázium tanára volt, majd a 
Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola igazgatója. A litográfiát, 
rézkarcot és sok más technikát is kifinomultan használó képzőmű-
vészként maradandót alkotott az alkalmazott grafika, a plakátmű-
vészet és a művészetoktatás terén is.
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Megújuló 50-es MOZAIK

A részletekről dr. Gocs Éva, a 
polgármesteri hivatal közigaz-
gatási és hatósági irodájának 
vezetője és helyettese, Tasy Jó-
zsef tájékoztatta lapunkat.

– Az időeltolódás a megyei 
jogú városokat és a fővárosi 
kerületi önkormányzatokat 
érinti. Korábban mindegyikük 

a saját szerverén dolgozott, 
most viszont a felhőalapú köz-
ponti rendszerbe kerül min-
den adat. A feltöltés így szinte 
egyszerre történik, mondhat-
ni, nagy a tolongás. Ilyenkor 
természetesen lelassul a folya-
mat. Számításunk szerint ez 
két, esetleg három hetet jelent-

het a korábbi határidőkhöz ké-
pest, de ez természetesen nem 
okoz hátrányt az adózóknak. 
A kerületben mintegy 15 ezer 
határozatot kell kiküldenünk, 
majd ezt követően postázzuk 
az egyenlegértesítőket is, ami-
ből nagyjából 45 ezer lesz. A 
magányszemélyek esetében ez 

a gépjárműadót érinti, amely-
nek a befizetési határideje évek 
óta március 15. Most pár héttel 
később kell majd a csekkel a 
postára mennünk. Tudvalevő, 
hogy a kerületünkben a ma-
gánszemélyek mentesülnek a 
lakáscélú épület és a telek után 
fizetendő adó alól. A vállal-
kozások esetében ugyanakkor 
csak olyan mentesség megadá-
sára van mód, amelyet törvény 
állapított meg. A magánsze-
mélyeknek ettől az évtől kezd-
ve ráadásul a gépjárműtároló 
után is csak akkor kell adóz-

niuk, ha annak területe meg-
haladja a 30 négyzetmétert. 
Eddig 16 négyzetméter volt 
a felső határ. Fontos viszont, 
hogy ezt az érintetteknek ké-
relmezniük kell!

További változás – ez is 
most vizsgázik –, hogy a cím-
zettek elektronikus tértivevé-
nyen veszik át a küldeményt. 
A kézhezvétel után 15 nap áll 
rendelkezésre a jogorvoslatra, 
annak leteltével válik végle-
gessé a határozat, a befizetésre 
újabb 15 nap marad.

 (kerekes)

Röviden
A Természettudományi 
Múzeum marad a Ludovika 
épületében, a megújított 
Orczy-park mellett, és az 
eddigiek szerint látogatha-
tó. Ha egyszer kulcsraké-
szen felépül új, tágasabb 
otthona, akkor költözik 
– írta Twitter-üzenetében 
Fürjes Balázs államtitkár. 
Az Index február 12-én 
adta hírül, hogy válto-
zás történt a kormány 
terveiben: Orbán Viktor 
miniszterelnök tájékoztatta 
Bertnert Zsolt főigazgatót, 
hogy nem kell a múzeum-
nak Debrecenbe költöznie. 

Tarvágással irtottak ki 
egy kilencvenéves ártéri 
ligeterdőt egy Tisza menti 
védett területen. A WWF 
Magyarország civil környe-
zetvédelmi szervezet sze-
rint az Országos Vízügyi 
Főigazgatóságnak nem 
volt engedélye az általa 
kezelt erdő kitermelésére – 
adta hírül a 444.hu. 
 

A koronavírus miatt újabb 
légi járatot függesztett 
föl a Shanghai Airlines. 
A Csengtu–Budapest 
és a Hszian–Budapest 
járat után február 10-től 
a Sanghaj és Budapest 
közötti közvetlen járat sem 
közlekedik. A szüneteltetés 
mindhárom járat eseté-
ben valószínűleg március 
végéig tart. 

Két új utasbiztonsági ellen-
ő rző pontot nyitnak meg a 
Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren, hogy a nyári 
időszakban is 15 perc alatt 
maradjon a biztonsági 
ellenőrzésre való vára-
kozás ideje. A Budapest 
Airport közleménye szerint 
ez a kereskedelmi terüle-
tek csökkentésével válik 
lehetővé a nem schengeni 
forgalmat kezelő 2B termi-
nálon. 

A Budapest Airport Zrt. 
12 millió forintnyi bírságot 
szabott ki 15 légitár-
saságra, mert éjfél és 
hajnali öt óra között 176 
olyan műveletet hajtottak 
végre, amely beleesett az 
úgynevezett mélyalvási 
időszakba. Az érintett 
légitársaságok befizették 
az összeget. A Budapest 
Airport a cégeket nem 
nevezte meg, az adatokat 
a Világgazdaság megke-
resésére az Információs és 
Technológiai Minisztérium 
közölte. 

 
Bár a koronavírus szeren-
csére továbbra is elkerüli 
hazánkat, a megelőzés 
minden területen fontos, 
különösen az oktatási 
intézményekben, ahol 
sokan hosszú időt töltenek 
együtt. A külső-Pesti 
Tankerületi Központ ezért 
fokozott elővigyázatosság-
ra kérte a fenntartásában 
lévő iskolákat. A központ a 
szokásos tisztítószereken 
kívül további fertőtlenítőket 
vásárolt az intézmények 
számára - közölte lapunk-
kal Bak Ferenc tankerületi 
igazgató.

SZERETJÜK, ÉS MÉGSEM
Mikortól utazhatunk kényelmesebben az 50-esen?

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Volt olyan időszak, amikor Bu-
dapest leghosszabb kötött pá-
lyás vonalaként működött, de 
előfordult az is, hogy megszün-
tették. Pályahosszát számta-
lan alkalommal módosították. 
Akárhogy is: az 50-es villamos 
a főváros fontos villamosvona-
la, a pestszentlőrinciek számára 
pedig a legfontosabb. Az utazók 
azonban nincsenek feltétlen jó 
véleménnyel a járatról. Az egyik 
általánosan említett probléma 
az, hogy az idősebbek, a nagy 
csomaggal vagy gyerekkel uta-
zók nehezen tudnak felszállni a 
hannoveri kocsikra, a babako-
csival, kerekesszékkel közleke-
dők pedig gyakorlatilag egyál-
talán nem.

A FORRÁS 
MEGVAN
– A hannoveri villamosokat 
nem belvárosi közlekedésre 
tervezték, elővárosi kocsik 
voltak – mondta Petrovai Lász-
ló alpolgármester. – A vasúti 
peronok magasságához iga-
zodó magas padlójukkal még 
az egészséges embereknek is 
sok bosszúságot okoznak, az 
akadálymentesség igényének 
pedig egyáltalán nem felelnek 
meg. 

A Budapesti Közlekedé-
si Központ (BKK) korábban 
olyan uniós forrásokhoz jutott, 
amelyek lehetővé teszik, hogy a 
fővárosban az ilyen problémás 
szerelvényeket az itteni közle-
kedésre alkalmasabb, spanyol 

gyártmányú CAF-okra cserélje. 
Ez azonban nem megy egyik pil-
lanatról a másikra.

– A BKK tavaly tavaszig 47 
ilyen villamost üzemeltetett a 
fővárosban, a következő ütem-
ben van lehetősége további 21 
rövid és öt hosszú szerelvény 
beszerzésére. A főváros a for-
rásokat úgy hívhatja le, hogy 
azzal havi két-két új szerel-
vény üzembe állítására van 
lehetőség.

MEGÚJULNAK  
A MEGÁLLÓK
Az új szerelvényeknek több 
előnyük is van: kényelmeseb-
bek, üzembiztosabbak és – ami 
talán a legtöbb utas számára a 
legfontosabb – alacsonypad-

lósak. Ám ahhoz, hogy ezek 
a mindennapi gyakorlatban 
használhatók legyenek, új mű-
szaki követelményeknek kell 
eleget tenni.

– Az egyik feladat a meg-
állók peronjának átalakítása. 
Ezeket a szerelvények padló-
magasságához kell igazítani, 
ráadásul hosszabbítani is kell 
rajtuk a hosszabb szerelvények 
miatt – magyarázta az alpol-
gármester. – Feladat továbbá 
az elektromos rendszer kor-
szerűsítése: az új szerelvények 
más teljesítményűek, így a 
rendszert alkalmassá kell tenni 
a kiszolgálásukra.  Ezenkívül 
több helyen át kell alakítani az 
átszeléseket és a váltókörzete-
ket. Összességében ez nem ke-
vés munka.

MIELŐBB 
SZERETNÉK

A BKK a terveknek megfele-
lően folytatta a munkálatokat 
ebben az évben: az úgynevezett 
Nagy-Burma-vasútvonal és 
az Üllői út kereszteződésében 
eltávolították az átszelést. Az 
önkormányzat szeretné elér-
ni, hogy a felújítások mielőbb 
megtörténjenek.

– Lobbizunk a fővárosnál, 
hogy a költségvetésben ren-
delkezésre álljon a havi két-
két új villamos üzembe állítá-
sához szükséges forrás, így a 
szerelvények indulásra készek 
legyenek, mire az 50-es vona-
la alkalmas lesz a fogadásukra 
– emelte ki Petrovai László. – 
A megállók és a szakaszok fel-
újításához szükséges terveket 
az önkormányzatnak is el kell 
fogadnia. Ennek a folyamatnak 
már a végén járunk, így a BKK 
mint kivitelező hamarosan 
munkához láthat.

Mi újul meg?

A BKK tájékoztatása sze-
rint a projekt részeként 
először a Hengersor utcai 
megállót (a Lajosmizsei 
sorompó és a Tinódi utcai 
megállóhelyek összevo-
násával), a Margó Tivadar 
utcai megállót és a Thö-
köly úti megállót alakítják 
át akadálymentessé, amit 
forgalomtechnikai ren-
dezés és a zöldfelületek 
helyreállítása kísér. A Ba-
ross utca (Béke téri irány) 
és a Szarvascsárda tér, 
valamint a Piros Iskolánál 
levő megálló peronját 
külön projekt keretében 
építik át, és amennyiben 
végre sikeres lesz a köz-
beszerzés, egy harmadik 

projekt részeként 
megújul a 

Béke téri 
meg-

álló 
is. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Országosan új adónyilvántartó programot helyeztek üzembe a kö-
zelmúltban, amely ezen a tavaszon vizsgázik. A központi rendszer 
túlterheltsége átmenetileg időeltolódást okoz, az érintettek később 

kapják meg a határozatot, és természetesen a fizetési kötelezettségüknek 
is később kell eleget tenniük.

�Az önkormányzat azt szeretné, hogy mielőbb elinduljanak az 50-es villamos vonalán a kényel-
mesebb és üzembiztosabb CAF-szerelvények. Az uniós források rendelkezésre állnak a főváros 
számára, a kerület pedig a megállók felújításához járul hozzá.

MÓDOSUL AZ ADÓKIVETÉS RENDJE
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Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.huHIRDETÉS

 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

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

49 m2 üzlet

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

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

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

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

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

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

Üllői út 592. fszt. 4. 158362/0/A/4 51 m2 iroda

Üllői út 686. szuterén 1. 159841/0/A/1 30 m2 tároló

Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 m2 tároló

Területhasználat:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

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

Garázs, parkolóhely:

cím helyrajzi szám méret rendeltetés

Üllői út 365. fszt. 12. 152074/0/A/8 16 m2 garázs

Méta utca 2.  150228/102 18 m2 parkolóhely (46 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. 24.16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2020. február 27. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

n Amit kínálunk: biztos, hosszú távú 
munkalehetőség, családias munkahelyi légkör, 
szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel, üdülési 
-, alkalmazotti kártya kedvezmény 

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 VÍZVEZETÉK SZERELŐ

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. 

 Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben 
vagy postán, a pozíció megnevezésével az 
alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varos-
gazda18.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

SZOLGÁLTATÁS  

nSZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. 
Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szõnyegpadló-le-
rakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 
1998) Csapó György. Tel.: 06-31-780-6430, 780-3732, 
festesma.iwk.hu   

nRedőny, szúnyogháló szalagfüggöny, roletta, napel-
lenző, harmonikaajtó, reluxa készítés – szerelés – javítás 
kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere 
esetén, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás-
technika. T.:257-1875, 06-20-9719-201 

nFavágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészet-
tel, betonozással, bontással-javítással kapcsolatos munkák 
elvégzése. Tel: 06-70/617-79-40

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

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

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

nKaiser  Viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, 
vízmelegítők, konvektorok és tűzhelyek tisztítása, javítása,  
karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés ter-
vezéstől a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-
755-647

nLAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, 
zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák 
készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

nASZTALOS 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/ 
ÉLETJÁRADÉK/GONDOSKODÁS
nELADÓ, 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

nPesterzsébeten Tescóhoz közel, 2004-ben épült 3 lakásos 
társasház 1. emeletén jó állapotú 84 m²-es (2 hálószoba, 
amerikai konyhás nappali, nagy fürdőszoba, külön WC, 
gardróbszoba, nagy kamra, háztartási helyiség) +4 m² 
erkély +19 m² zárt garázs+elkerített kert eladó.: 44,7 M. 
Tel.: 06-30/455-1022

nBecsületes, keresztény, család vállalná gondozását, 
egyedülálló nyugdíjasnak haszonélvezettel. Havi fix, takarí-
tás, bevásárlás, étel házhoz szállítás. 06-70/610-3438
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Februárra és márciusra ajánljuk PROGRAMAJÁNLÓ

PROGRAMOK XV. IMRE–LŐRINC 
FUTÓVERSENY

„FUTÁS, AMI ÖSSZEKÖT…”
 VERSENYKIÍRÁS

2020. március 15. (vasárnap 10 óra)

Rajt és cél: Pestszentimrei Sportkastély
(1188 Budapest, Kisfaludy utca 33/c)

A verseny célja: tisztelgés az 1848-as események előtt és versenyzési lehetőség biztosítása

Rendezők: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, Városgazda Utánpótlás Akadémia, Városgazda 

XVIII. kerület Nonprofit Zrt., Lőrinc 2000 SE

Fővédnök: Somody László alpolgármester

Megközelítés: a Kőbánya-Kispest metróállomástól a 184-es busszal. Gépkocsival a Nagykőrösi út felől vagy 

az Üllői út külső szakaszát követve a Béke térnél a Királyhágó úton haladva.

Futáskorcsoportok: 

Mini: –2014 Felnőtt 1: 2000–1991

Újonc: 2013–2012 Felnőtt 2: 1990–1981

Gyermek 1: 2011–2010 Szenior 1: 1980–1971

Gyermek 2: 2009–2008 Szenior 2: 1970–1961

Serdülő:    2007–2005 Veterán 1: 1960–1951

Junior: 2004–2001 Veterán 2: 1950 – vagy  korábban születettek

   Babakocsis futam

 

Futam Nevezési díj Táv Rajtidő

1. Mini fiú ingyenes 300 m 10.00

2. Mini lány ingyenes 300 m 10.10

3. Kerékpáros futam    8000 m 10.20

4. Juniortól veteránig + előnevezés: 1500 Ft 8000 m 10.50

babakocsis és helyszíni nevezés: 2000 Ft

handbike-futamok 

5. Újonc fiú ingyenes 700 m 12.00

6. Újonc lány ingyenes 700 m 12.20

7. Gyermek 1 fiú ingyenes 700 m 12.40

8. Gyermek 1 lány ingyenes 700 m 13.00

9. Gyermek 2 fiú ingyenes 700 m 13.20

10. Gyermek 2 lány ingyenes 700 m 13.40

11. Serdülő fiú ingyenes 2000 m 14.00

12. Serdülő lány ingyenes 2000 m 14.20

13. Imre–Lőrinc-  előnevezés: 1500 Ft 3000 m 14.40

kezdőknek helyszíni nevezés: 2000 Ft 

A serdülő korcsoportú versenyzők nevezhetnek a 8 km-es távra is, de a juniorokkal együtt rang-

soroljuk őket.

Kerékpáros futam: Mezőnyverseny, korosztályos bontásban, 12 éves kortól. A részvétel technikai 

feltétele a műszakilag megfelelő országúti vagy MTB- kerékpár és a bukósisak. A kerékpárok a rajt 

előtt műszaki átvételen esnek át!

Kerékpáros korcsoportok:

Serdülő: 2008–2007

Ifjúsági: 2006–2005

Junior:   2004–2001

Felnőtt: 2000 és előbb születettek

    

A 3. és 4. futam útvonala: Sportkastély – Kisfaludy u. – Lőrinci út – Kettős-Körös u. – Péterhalmi út – Fogoly u. – Má-

lyinka u. – Bököny u. – Dráva u. – Fogoly u. – Péterhalmi út – Kettős-Körös u. – Lőrinci út – Kisfaludy u. – Sportkastély

Frissítő: 4 km-nél és a célban. Óvjuk környezetünket! Lehetőség szerint használjanak saját poharat a frissí-

téshez!

Időmérés: a 3. és 4. futamban csiptechnológiával – csip a rajtszámon 

Előnevezés: 2020. március 11-ig 

Nevezni a https://forms.gle/hKGjMGa5QcgRiCK29 címen lehet, a név, születési év, lakhely és táv megadásával. 

Előnevezési díj: 1500 Ft, amelyet a 65100118-10025774 (Lőrinc 2000 SE) bankszámlaszámra kérünk átutalni. 

Csak a határidőre beérkezett nevezési díjak számítanak előnevezésnek!

Helyszíni nevezés: 2020. március 15-én 8 órától. A nevezés a futamok rajtja előtt 30 perccel befejeződik. A 

helyszíni nevezési díj: 2000 Ft.

A Városgazda-kártya-tulajdonosoknak és a Lendületbe hozzuk! lakossági programban részt vevőknek 200 Ft 

kedvezményt kapnak a nevezési díjból! A kerületi iskolák tanulóinak ingyenes a versenyen való részvétel!

Mozgósítási verseny: 

A legaktívabb kerületi iskolákat értékes sportszerutalványokkal díjazzuk. A mozgósítási versenyre csak 

előnevezést fogadunk el, melynek határideje: 2020. március 11. A csoportos nevezési lapokat megküldjük az 

iskoláknak. Tízdiákonként egy pedagógus ingyen nevezhet.

Eredményhirdetés:  11.00 óra: mini korcsoportok

           13.00 óra: 3. és 4. futam

           15.30 óra: újonc korcsoporttól az összes futam

Díjazás: Minden célba érkező emblémázott pólót vehet át, továbbá kategóriánként az első három helyezett 

érmet és tárgyjutalmat kap. A nőket és a férfiakat külön értékeljük.

Az abszolút 1–3. helyezettek (4. futam, férfi-női) támogatóink jóvoltából pénzdíjazásban részesülnek!

Minden eredményhirdetés után a rajtszámok alapján tombolatárgyakat sorsolunk ki!

A versenyszámok között a nézőket és a versenyzőket különféle programokkal szórakoztatjuk!

A helyszínen átöltözési lehetőséget és ruhatárat biztosítunk. Hideg idő esetén melegedőhelyiséget és meleg 

teát szolgáltatunk. A befutókat terülj-terülj asztalkám várja!

További információ: 

Eszes János (06-20-23-23-823, www.bp18.hu) 

imrelorincfutoverseny@gmail.com

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564, www.kondorkh.hu
Február 20. 14 óra: A NYÉVE (XVIII. 
kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület) 
közgyűlése
Február 20. 18 óra: A Havanna-ökoklub 
összejövetele
Február 23. 8.30: Sakkbajnokság a Pest-
szentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Február 23. 15 óra: Nyugdíjas táncklub 
farsangi mulatsággal
Február 25. 17.30: A gondolat hősei – Pais 
István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. Téma: A kiváló 
tudós, Galilei küzdelme a geocentrikus vi-
lágkép, a tekintélyelvűség és a Biblia ellen.
Február 28. 15 óra: A Havanna-csoport 
farsangi bálja
Február 28. 16 óra: Cserebere – civil börze 
a ClubNetCet szervezésében
Március 1. 8.30: Sakkbajnokság a Pest-
szentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Március 1. 9.30: Magyar Gyermek- és 
Ifjúsági Góbajnokság 
Március 1. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Március 5. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele 
Március 5. 17.30: Élni szabadon, függősé-
gek és beteg kapcsolatok nélkül. Horváth 
Gábor előadása a Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében.
Március 7. 12 óra: Nőnapi koncert a XVIII. 
kerületi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
szervezésében
Március 8. 8.30: Sakkbajnokság a Pest-
szentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Március 8. 10 óra: Csoki-koncert – játék 
és muzsika 60 percben
Március 8. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Hétfőn 17.30-kor, szerdán 9 órakor 
szeniorörömtánc Katával. Kedden 16.30-
kor antigravitációs jóga gyermekeknek, 
17.30-kor felnőtteknek. Kedden 16.30-kor 
gerinctorna. Kéthetente csütörtökönként 
18 órakor ökoklub. Péntekenként 18 órakor 
zumba Panda Nikivel. Szombatonként 
9 órakor kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely, 15 órakor kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 291-
6564-es telefonszámon lehet érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575, www.fszek.hu/thokoly
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
Március 2. 14 óra: A Tomory Lajos Múze-
um Baráti Körének összejövetele
Március 4. 17 óra: Papírszínház
A Galéria 18 kiállítóteremben februárban 
Csillag LőZsu és Csillag László közös kiállítá-
sa látható, márciusban pedig a Tomory Lajos 
Múzeum vándorkiállítása tekinthető meg.
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 28. 16 óra: Könyvajánlók klubja. 
Téma: a versek szeretete.
Március 5. 10 óra: Csevegő csütörtök. 
Téma: mindennapi gondjaink, iskola, 
nevelés, tanulás, főzés.
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 tulaj-
donosa a Tomory Lajos Múzeumnak helyet 
adó villaépületnek. A kiállítás friss kutatás 
alapján, amerikai újságcikkek felhasználá-
sával mutatja be a művész utolsó húsz évét. 
A tárlat február végéig tekinthető meg.
Március 2-án Szentlőrincpuszta egykori 
bérlője és Ferihegy névadója, Mayerffy Xavér 
Ferenc életét bemutató időszaki kiállítás nyí-
lik a Tomory Lajos Múzeum szervezésében.
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 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.
Március 4. 18 óra: A bizalom útjai. Mikó 
F. László festő-grafikus, Háló Gyula költő 
és Kovács Attila fotográfus kiállításának 
megnyitója. Szervezők: Békéssy Sándor 
Egyesület, PIK.
Március 5. 18 óra: Utazók klubja – Nepál, 
a Himalája országa
Március 6. 15 óra: Operett- és nótadélután 
Pethő-Tóth Brigittával és Gencsev Gáborral. 
A belépés díjtalan!
Március 6. 18 óra: Társasjátékklub. Játék-
mester: Horváth Máté. Belépőjegy: 500 Ft.
Március 7. 10 óra: Festőiskola felnőtteknek 
havi két alkalommal. Vezeti: Tóth Anna 
festőművész, részvételi díj: 5000 Ft/hó. 
Március 7. 15 óra: Nosztalgia-táncdélután 
– nem csak nyugdíjasoknak! Zenél a Magic 
Duó, belépő: 800 Ft.
Március 8. 15 óra: Nőnapi operakoncert. 
A belépés díjtalan, de előzetes regisztráció 
szükséges.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről, valamint programjainkról és 
azok részvételi díjáról az elérhetőségeinken 
lehet tájékozódni. 

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Február 22. 18 óra: PLER KC–Szigetszent-
miklós férfi kézilabda bajnoki mérkőzés
Február 23–24–25. 9 órától: Ritmikus 
gimnasztika verseny a Grácia Fair SE 
szervezésében
Március 7. 8 óra: Babaholmik börzéje
Március 8. 9 óra: Akrobatikus rock and 
roll verseny

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 22. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 22. 19 óra: Magyar táncház felnőt-
teknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 27. 16.30: Hangfürdő Minya 
András vezetésével. A részvétel díjtalan, de 
csak előzetesen megvásárolt regisztrációs 
jeggyel lehetséges.
Március 8. 11 óra: Az Alma Együttes 
koncertje. Belépőjegy: 1800 Ft.
Az előtérben T. Szabó Magda festőművész 
tárlata látható.
Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről az elérhetőségeinken lehet 
tájékozódni. 
Az itt található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi előa-
dásokra, kiállításokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre az elérhetősége-
inken 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 22. 10.30: Séta az Idegenvezetők 
Világnapja alkalmából. Vezeti: Heilauf Zsu-
zsanna helytörténész, intézményvezető.
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 
Béla a repülés vonzásában. Új grafikák 
érkeznek a kiállításunkba! Március 5-től 
a Magyar Nemzeti Galériából kölcsönzött 
grafikák mellett megtekinthetők a múzeum 
gyűjteményében lévő Kondor-alkotások is.
A Látványraktárban a múzeum XX. századi 
életmód-, játék- és Malév-gyűjteménye 
látható.
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig 

Programjainkra regisztrálni a muzeum@
muzeum18ker.hu e-mail címen lehet.
Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Új kiállítás: 25 év – Német közösségek a 
XVIII. kerületben 
Nyitvatartás: kedden 12–18 óráig, szerdán 
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 Pestszent-
lőrinc-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): Repüléstör-
téneti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándorkiál-
lítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 400.) 
II. emeletén látható. Részletek a Tomory 
honlapján.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti séták, 
múzeumpedagógiai foglalkozások minden 
korosztálynak (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 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című tanulmánykö-
tet 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 folya-
matosan lehet sízést, snowboardozást tanul-
ni. Egyéni és csoportos oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettartam és a vállalkozó 
kedv határáig. A csoportokat életkor és 
tudásszint szerint állítjuk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és esti 
világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlapján: 
www.siiskola-bokaykert.hu.

ÖKOKLUB INDUL
A Kondor Béla Közösségi Házban induló 
Havanna-ökoklub céljai: a környezettudatos 
életmód elősegítése, közösségépítés, 
szemléletformálás, a hasznos tippek 
megosztása, ötletelés, környezeti nevelés, 
jótékonykodás, a hulladékmentes életmód 
népszerűsítése, környezetvédelem, 
klímavédelem. Az összejövetelek kéthetente 
lesznek, csütörtökönként 18 órától, első 
alkalommal február 20-án. A szervezők 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.

TOMORY-SÉTA AZ 
IDEGENVEZETŐK 
VILÁGNAPJÁN
Pestszentlőrinc egyik legrégebbi épületét a 
háború előtti állapotának visszaállításával 
újították fel. Falai közé költözött, immár ál-
landó otthonába, a kerület egyetlen muzeális 
közgyűjteménye, a Tomory Lajos Múzeum 
látványtára és a kerületi kötődésű festő, 
grafikus, költő emlékét őrző Kondor Béla-em-
lékszoba. A fővárosi védettségű Herrich-Kiss 
villa és közel 5000 négyzetméteres kertje 

folyamatosan nyeri vissza eredeti szépségét, 
formáját – ahogyan azt egykori tulajdo-
nosai tervezték és kialakították. Sétánkon 
megtudhatják, ki tervezte a villát, kik voltak a 
lakói, és megismerkedhetnek a múzeum új 
kiállítótereivel.
Találkozás február 22-én (szombaton) 
10.30-kor a Herrich-Kiss villa (Margó 
Tivadar utca 116–118.) előterében. 
Útvonal: Tomory Lajos Múzeum (Herri-
ch-Kiss villa) – Bókay-kert 
Időtartam: 60 perc
A sétát vezeti: Heilauf Zsuzsanna, a Tomory 
Lajos Múzeum vezetője
A programon való részvétel ingyenes, azon-
ban regisztrációhoz kötött, és legfeljebb 30 
fő jelentkezését tudják fogadni. Regisztrálni 
a muzeum@muzeum18ker.hu e-mail címen 
vagy a 290-1585-ös telefonszámon lehet.

ÉLNI SZABADON…
Vagyis élni függőségek és beteg kapcso-
latok nélkül… Ez áll a középpontjában a 
Hetednapi Adventista Egyház ingyenes 
háromrészes előadás-sorozatának, 
amelynek házigazdája Horváth Gábor, a 
Reménység Rehabilitációs Ház szakmai 
vezetője, zenepedagógus, lelkész és 
szenvedélybeteg-segítő. 
Az első előadás március 5-én (csütörtökön) 
17.30-kor lesz a Kondor Béla Közösségi Házban. 
Téma: Kibervilág vs. való világ – oko-
seszközök, kütyük, játékok és a képernyő 
bűvöletében. Mik az egészséges határok? 
Tudom-e őket tartani? Veszélyek és kihívá-
sok. Mit tehetek szülőként/pedagógusként?
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a 
szervezők.

ISMÉT ALMA-KONCERT
Nád a házam teteje, Ma van a szülinapom, 
Táncol a Télapó. Néhány, a gyermekek körében 
különösen népszerű Alma Együttes slágerei 
közül. Aki szeretné élőben hallani a humoros 
és olykor elgondolkodtató dalokat, megteheti, 
mert ismét fellép a kerületben az Alma.
Időpont és helyszín: március 8. (szombat) 
11 óra, Rózsa Művelődési Ház Belépőjegy: 
1800 Ft

OPERA NŐNAPRA
Nőnap alkalmából operakoncerttel ünnepli 
a hölgyeket a PIK Ház. A hangversenyen 
közreműködik Magyarkúti Nóra (szoprán), 
Sipos Mariann (szoprán), Decsi András 
(tenor) és Frech Zoltán (basszbariton). 
Zongorán kísér Thiago Bertoldi.
Időpont: március 8. (vasárnap) 15 óra 
A belépés díjtalan, de a helyek korlátozott 
száma miatt előzetes regisztráció szüksé-
ges a 291-9202-es telefonszámon vagy a 
regisztracio@pikhaz.hu e-mail címen.

A TÉRY ÖDÖN 
TÚRAKLUB 
KÖVETKEZŐ 
KIRÁNDULÁSAI
Február 23. (vasárnap) Jászberény – 
állatkert. Találkozás 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.
Március 1. (vasárnap) Zsámbéki-medence. 
Útvonal: Szár vasútállomás – Zuppa- tető 
– Nagyegyházi tavak – Óbarok. Találkozás 
9.10-kor a Kelenföldi pályaudvar 6-os 
vágányánál, indulás 9.28-kor (Győr felé). 
Túratáv: kb. 9 km (közepes erősségű), költ-
ség: kb. 2500 Ft. A túrát vezeti: Takáts Ila.
Március 8. (vasárnap) Budai-hegység. 
Útvonal: Széchenyi-hegy – Normafa – Já-
nos-hegy, Libegő – Hűvösvölgy. Találkozás 
9 órakor a Széll Kálmán téren, indulás 
9.15-kor. Túratáv: 11 km (könnyű), költség: 
BKV. A túrát vezeti: Krassói András.
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A brexit várható következmé-
nyei közül még a hétköznapo-
kat befolyásoló dolgokat sem 
lehet hiánytalanul felsorolni, 
de azt a néhány tudnivalót ma 
már áttekinthetjük, amely köz-
vetlenül, vagy ha úgy tetszik, a 
többinél közvetlenebbül érinti 
ott élő vagy odakészülő honfi-
társainkat. A legfontosabb az, 
hogy a változás egyelőre jogi 
természetű, a gyakorlatban az 
év végéig semmi nem válto-
zik, ez az az átmeneti időszak, 
amelyben az oly gyakran csak 
Brüsszelként emlegetett Euró-
pai Unió és a londoni kormány 
megállapodott.

CSAK AZ EU-TÓL 
KÖSZÖNTEK EL
Iain Lindsay budapesti brit 
nagykövet az elmúlt hetekben 
több fórumon is készségesen vá-
laszolt a kérdésekre, és minden 
alkalmat megragadott, többször 
magyar nyelven is, hogy üzenjen 
azoknak, akik kint vannak: ne 
féljenek, éljenek nyugodtan úgy, 
ahogy eddig. Az ATV műsorá-
ban is egyszer csak magyarra 
váltva mondta: „Nem kell félni-
ük! Nem kell elhagyniuk az or-
szágot!” 

Nagy-Britannia a legnépsze-
rűbb célországok egyike volt a 

magyarok között, egy 2016-os 
felmérés szerint az Európai Uni-
óban csak Németország előzte 
meg. Ebből következik, hogy 
az új helyzetben az EU-n kívül 
immár az Egyesült Királyságban 
él a legtöbb magyar, számukat 
a nagykövet 150–220 ezer közé 
tette, és ami különösen figye-
lemreméltó: három és fél évvel a 
népszavazás után többen érkez-
nek a szigetországba, mint ahá-
nyan távoznak onnan. 

Ha valaki a napokban jutna 
arra az elhatározásra, hogy ott 
szeretne dolgozni vagy tanulni, 
épp olyan feltételekkel kelhet 
útra, mint mondjuk a múlt nyá-

ron, és ez így marad az átmeneti 
időszak végéig. Sok múlik per-
sze azon, hogy a „válótársak” a 
hátralevő nem egészen tizenegy 
hónapban meg tudnak-e álla-
podni a folytatás szabályaiban. 
Nagy-Britannia eddig sem volt 
tagja a schengeni övezetnek, így 
az úti okmányok ellenőrzése ed-
dig is kötelező volt, forintunkat 
vagy eurónkat eddig is át kellett 
váltanunk fontra. 

EGYSZERŰ 
REGISZTRÁCIÓ
Az átmenet lezárultával elkép-
zelhető, hogy útlevelet várnak 

majd el a személyi igazolvány he-
lyett, de vízumra az uniós állam-
polgároknak nagy valószínűség-
gel továbbra sem lesz szükségük. 
Az egészen biztos, hogy az euró-
pai egészségügyi kártya jövőre 
már nem lesz használható. Az 
eddigi tartózkodási kártya (per-
manent residence document) 
mostantól már nem igényelhető, 
a meglevőket pedig a kint élők-
nek az új jogállást igazolóra kell 
cserélniük (settled status). Ez a 
családtagokra is vonatkozik, sőt 
arra is lesz lehetőség, hogy ők 
később csatlakozzanak, ha csa-
ládjogi állapotuk (házasság vagy 
bejegyzett élettársi kapcsolat) 
2020. december 31-én fönnáll, 
gyermekek esetében pedig ak-
kor is, ha csak az után szület-
nek meg. A jelenlegi szabályok 
szerint a magyar állampolgárok 
három hónapig korlátozás nél-
kül tartózkodhatnak az Egyesült 
Királyságban. Ezt meghaladóan 
csak akkor, ha igazolt munka-
viszonyuk van, vagy egyéni vál-
lalkozók, vagy tanulmányokat 
folytatnak az országban, és teljes 
körű egészségbiztosítással ren-
delkeznek, vagy igazolni tudják, 
hogy önellátók. 

A brit nagykövet a Népsza-
vának elmondta, hogy a becsült 
3,5 millió uniós polgárból az 
új törvényi státus feltételeként 
szabott regisztrációs kötelezett-
ségnek már 2,7 millióan eleget 
tettek. A regisztrációra egészen a 
jövő év közepéig van idő, és pa-
pír sem kell hozzá, egy egyszerű 
mobiltelefonnal is elvégezhető. 
Várhatóan a jövő év elejétől új 
szabályozás lép életbe a beván-
dorlás kezelésére. Ez az ausztrál 
modell nyomán pontrendszeren 
fog alapulni, az emberek szakis-
merete, ambíciója számít majd, 
nem pedig az, honnan érkeznek. 

Iain Lindsay biztos benne, 
hogy sok magyar fog ennek 
megfelelni. Hozzátette: rend-
kívül büszke arra, hogy igen 
nyitott társadalom az övék, a 
nyolcmilliós Londonban a la-
kosság negyven százaléka kül-
földön született. 

Kerekes András

2020. január 31. Brexit – visszavonhatatlanulKÜLFÖLD

– Nemcsak nálunk, de az egész kö-
zép-európai régióban is alig van néhány 
fertőzés. Ez a vidék egyelőre megúszta, 
nem kizárt persze, hogy azért lesznek 
itt is esetek, hiszen még érkeznek haza 
Kínából. Helyes volt az azonnali elkü-
lönítés, az utazási szigorítás, általában 
elégségesnek bizonyultak az idejében 
elrendelt intézkedések. Amikor a leg-
apróbb gyanú is megfogalmazódott, ki-
vizsgáltuk, mindannyiszor negatív lett 
az eredmény.
– A Kínából érkező legfrissebb hírek sze-
rint hatásos gyógymód lehet a gyógyult 
emberek vérplazmájának átültetése a fer-
tőzött szervezetbe. Tizenegy sikeres eset-
ről számoltak be. 
– Végső kétségbeesésében az ember 
mindent bevet. Az ebolánál is alkalmaz-
ták ezt. De most is vannak már olyan, 
például a HIV kezelésében használt 

gyógyszerek, amelyek kombinációja si-
kerrel járt. Thaiföldről, Kínából, Orosz-
országból érkeztek erről hírek. Ha ilyen 
döntés elé kerülnék, valószínűleg ma-
gam is hasonló elhatározásra jutnék. 
– Miben különbözik ez a mostani korona-
vírus a korábbiaktól? 
– Mindenekelőtt a halálozási arány-
számban. Ez most 1-2 százalékos, a 
SARS esetében 2002–2003-ban ez 10 
százalékos volt, de például a Közel-Ke-
leten 25–30 százalékos. Viszont ez a 
mostani terjed a legjobban. Igaz, a sta-
tisztikában az is közrejátszik, hogy már 
a tünetek hasonlósága esetén megfo-
galmazódik a fertőzés gyanúja. Hadd 
tegyem hozzá: remélhetőleg csak erre 
az évre jellemző ez a járvány, hiszen a 
SARS is 2003 júniusában eltűnt, és azóta 
sem találkoztunk vele. 

Kerekes

VÍRUSKÉP
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Lapzártakor már 72 436 embernél mutatták ki a 
koronavírus-fertőzést, elenyésző kivételtől eltekintve 
kínaiaknál. A halálos áldozatok száma 1868. Sze-

rencsére továbbra sincs magyar fertőzött. Minek tudható 
be ez? – kérdeztük Szlávik Jánost, a Dél-pesti Centrum-
kórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet 
osztályvezető főorvosától.

Röviden 

New York–London kevesebb, 
mint öt óra alatt a Ciara 
jóvoltából. A viharos hátszél 
óránként 1328 kilométeres 
sebességre gyorsította föl a 
British Airways légitársaság 
gépét, így a Boeing  
747–436-os utasszállító  
4 óra 56 perc alatt, a szo-
kásosnál nyolcvan perccel 
hamarabb tette meg az utat 
a két város között. Eddig 5 
óra 13 perc volt a csúcs. 

A finn kormány ugyanolyan 
hosszú, 7-7 hónapnyi fizetett 
szülési szabadságot biztosít 
a nők és a férfiak számá-
ra – jelentette be Sanna 
Marin miniszterelnök. Az új 
szabályozás 2021 őszén 
lép életbe, és nemcsak a 
heteroszexuális, hanem 
az azonos nemű párokra 
is vonatkozik. Az egyedül-
álló szülők számára a két 
szülőre számított 14 hónap 
jár - írta a hvg.hu.

Sör, brandy és rum keveréke 
folyt a csapokból egy 18 
lakásos indiai társasházban. 
A lakások ivóvizét biztosító 
kutat maguk a hatóságok 
szennyezték be, igaz, 
véletlenül: ugyanis a lakóház 
szomszédságában koráb-
ban 6000 liternyi elkobzott 
alkoholt földeltek el, és a 
szeszes italok beszivárog-
tak a kútba. Szerencsére 
az erős szag és a barna 
szín elrettentette a lakókat 
attól, hogy beleigyanak a 
folyadékba – adta hírül a 
nuus.hu.

Új királya van a rúdugrás-
nak: a mindössze húszéves 
svéd Armand Duplantis egy 
centivel, 617 centiméterre 
javította a francia Renaud 
Lavillenie világcsúcsát. A 
svéd atléta évek óta a nem-
zetközi élvonalban van, fran-
cia sporttársát gyerekkora 
óta példaképének tartja, és 
mestereként tiszteli. 

Egy ókori föníciai vitorlás 
hajó szakasztott másával 
szelték át az Atlanti-óceánt. 
A 9600 kilométeres út a tu-
néziai Karthágóból a floridai 
Fort Lauderdale-ig mintegy 
négy és fél hónapig tartott. 
A vállalkozók azt kívánták 
bizonyítani ezzel, hogy a 
föníciaiak jóval azelőtt át-
szelhették az Atlanti-óceánt, 
hogy Kolumbusz fölfedezte 
az amerikai kontinenst.

Ez nem az a brexit, amire  
én szavaztam – idézte a  
The Independent című 
londoni lap azt a brit állam-
polgárt, aki az amszterdami 
repülőtéren csaknem egy órát 
töltött a sorban az útlevél-
ellenőrzés előtt. Hosszabb 
volt a várakozási idő, mint 
ameddig maga az út tartott 
– tette hozzá a Twitteren. A 
Forbes és a Financial Times 
újságírója, Frances Coppola 
szerint de bizony, pontosan ez 
az, amire az illető voksolt. A 
maradáspártiak figyelmeztet-
tek a lehetséges következmé-
nyekre, de a távozni akarók 
ezt ijesztgetésnek vélték - 
jegyezte meg.

A BREXIT NYOMÁN…
Elváltunk, de egy darabig még együtt maradunk 

�Három és fél évvel a világpolitikai meglepetést keltő népszavazás után február elsejétől Nagy-Bri-
tannia és Észak-Írország immár nem tagja az Európai Uniónak. Az elhúzódó, olykor kudarcosnak 
látszó tárgyalássorozat után a válás végül rendezett körülmények között történt, így az Egyesült 

Királyságban tartózkodó mintegy 3,5 millió uniós állampolgár, valamint az EU területén élő 1,5 millió 
brit alattvaló a korábbiaknál biztosabb információk birtokában tervezheti a jövőjét. Legalábbis az év 
végéig biztosan. 

Brüsszel, 2020. január 31. Anglia távozik az Európai Unióból



15

VÁROSKÉP p 2020. febuár 18. XXIX. évfolyam 3. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Megtévesztő koronavírus-hírek MOZAIK

A hívások során egy gépinek tűnő 
hang a WHO nevében tájékoztatást 
ad a koronavírusról, majd felkínál-
ja, hogy  a készülék 1-es gomb-
jának megnyomásával bizonyos 
összeg ellenében megrendelhető 
egy „megfelelő védettséget nyújtó 
maszk- és fertőtlenítőszer” csomag.

Az ügyben eddig érkezett két 
bejelentés alapján a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság csalás gya-
núja miatt ismeretlen tettes ellen 
rendelt el nyomozást.

A WHO természetesen sem te-
lefonon, sem más formában nem 
árusít termékeket. A közlemény 
felhívja a lakosság figyelmét arra, 
hogy a koronavírussal kapcsolat-
ban csak a hivatalos szervektől 
fogadjon el tájékoztatást.

Annak érdekében, hogy ne 
váljunk csalás áldozatává, on-
line és telefonos vásárláskor a 
rendőrség a következőket taná-
csolja: mindig győződjünk meg 
az az eladó hitelességéről; néz-
zük meg, van-e érthető, magyar 
nyelvű weboldala és az bizton-
ságos-e, reklamációs lehetőséget 
tartalmaz-e, fel lehet-e venni az 
eladóval a kapcsolatot, visszahív-

ható-e; érdemes más vevők véle-
ményét is elolvasni; győződjünk 
meg a termék eredetéről, hite-
lességéről – gyanús, ha túl olcsó; 
fontos információ, hogy milyen 
egyéb költségek terhelik a vásár-
lást. Személyes vásárlás esetén azt 

javasolják, hogy kerüljük a háza-
lókat; ne engedjünk be idegene-
ket a lakásunkba; a termékre sza-
kosodott üzletben vásároljunk, 
és ami jelen esetben különösen 
fontos: egészségügyi terméket 
csak hiteles forrásból szerezzünk 

be! (Ha bizonytalanok vagyunk, 
forduljunk szakemberhez.)

A koronavírussal kapcsolatos 
kérdéseinkre választ kaphatunk a 
Nemzeti Népegészségügyi Központ 
weboldalán, illetve a 06-80-277-455 
vagy a 06-80-277-456 ingyenes tele-
fonszámon.

Aki pedig úgy érzi, hogy csalók, 
bűnözők próbálják becsapni, tegyen 
bejelentést a rendőrségen!

KORMÁNYHIVATAL –  
AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN

A megszüntetett egyéni vállalkozói igazolvány 
leadható a kormányablakban

Tovább egyszerűsödik a vállalkozásokat érintő ügyinté-
zés, miután az Országgyűlés elfogadta a 2019. évi CX. tör-
vényt, amely az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről 
szóló 2009. évi CXV. törvényt is módosította. Az év elejé-
től már nem szükséges a vállalkozói igazolvány kiváltása, 
július elsejétől pedig az egyéni vállalkozói tevékenység 
egyetlen adóhatósági bejelentéssel kezdhető meg. 

A vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése érdekében elfoga-
dott törvénymódosítás értelmében 2020. január 1-jétől érvénytelenné vált 
az egyéni vállalkozói igazolvány, ettől az időponttól nem kell egyéni vál-
lalkozói igazolvány iránti kérelmet benyújtani, azaz megszűnt az egyéni 
vállalkozói igazolvány jogintézménye.  Ez azt is jelenti, hogy az év elejétől 
az egyéni vállalkozói igazolványok adatai nem képezik részét az egyéni 
vállalkozók nyilvántartásának (ezért a nyilvántartást vezető szerv, azaz a 
Belügyminisztérium intézkedett az adatok törléséről a nyilvántartásból). 

Azoknak a vállalkozóknak, akik 2019. december 31-én érvényes vállal-
kozói igazolvánnyal rendelkeztek, az érvénytelen okmányokat 2020. már-
cius elsejéig el kell juttatniuk – személyesen vagy postai úton – a vállalkozás 
székhelye szerinti illetékes járási (fővárosi kerületi) kormányhivatalnak.  

Kerületünkben mintegy 500 vállalkozót érint közvetlenül ez a jogsza-
bályváltozás. A határidő betartása érdekében kérjük, hogy mihamarabb, 
de legkésőbb február 28-ig adják le az okmányukat a helyi kormányab-
lakban. Amennyiben ez nem történik meg, az egyéni vállalkozó székhelye 
szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal a le nem adott igazolványo-
kat határozattal visszavonja.

2020. július 1-jétől a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (NAV) kell be-
jelenteni az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését, illetve az ezzel 
kapcsolatos változásokat is.

FAZEKAS ISTVÁN ÉS ÖSZTÖNZŐ ADY-DÍJA
Kerületi ötvösművész felajánlása az Ady iskolának

TELEFONOS CSALÓK A WHO NEVÉBEN 

– Ősidők óta itt élek a kerületben, 
előbb a Baross, majd a Beszterce 
utcában – mondja bevezetőként 
büszkén a művész kis Üllői úti ék-
szerüzletében. 

Gyakori vendég itt Kőbányá-
ról régi jó barátja, Küzdi András 
ötvös- és szobrászművész, akivel 
még az Iparművészeti Főiskolán 
ismerkedett meg pontosan negy-
ven éve, és akivel közös munkájuk 
az írásunk aktualitását adó Ady-
kisplasz tika. 

Találkozásukkor fel szokták 
emlegetni a főiskolás emléke-
ket és kedves tanáraikat, köztük 
Engelsz Józsefet, Illés Gyulát és 
Pölöskei Józsefet, akiktől sokat 
tanultak.

– A diplomamunkám térplasz-
tikák és a főiskola rektori láncának 
megtervezése és megvalósítása volt 
– idézi fel a múltat Fazekas István, 
megemlítve, hogy a rajzolást, a 
szobrászkodást már gyerekkorá-
ban vonzónak találta. 

Nem véletlen, hogy az általá-
nos iskola után a Török Pál utcai 
Képző- és Iparművészeti Szak-
középiskolába jelentkezett, majd 
felvették az Iparművészeti Főis-
kolára is. 

– A diploma után eltelt évtize-
dek alatt munkáim az ország szá-
mos épületéhez kapcsolódtak, de 
egyedi tervezésű és kivitelezésű 
díjakat, plasztikákat és tárgyakat 
is alkottam, illetve alkotok. Az 
egyik legnagyobb büszkeségem, 

hogy még pályám elején az énál-
talam tervezett és készített érme-
ket adták át a budapesti torony-
ugró-Európa-bajnokságon.

Felsorolni is sok, hol, merre 
láthatók a munkái. Például Buda-
pesten a Ferihegy 1-es terminá-
lon, a Matáv-központban, a Ger-
beaud Cukrászdában, a Postás 
Művelődési Központban, a Dre-
her Sörgyárban, de Gyulán, Bala-
tonfenyvesen, Balatonalmádiban, 
Zalaegerszegen és a határon túl is 
– az egyik orosz televízió díját is 
ő készítette. Fazekas István mun-
kája a kerületi Batthyány Lajos 
utcában elhelyezett emléktábla 
a névadó portréjával, a Máltai 
Szeretetszolgálat helyi nyugdíjas 

házán látható pestszentlőrinci cí-
mer és legfrissebbként az említett 
Ady-kisplasztika. Ez utóbbiról 
szívesen beszél bővebben is:

– Mindig nagy tisztelője vol-
tam Ady Endrének, és tavaly 
elhatároztam, hogy halálának 
századik évfordulója alkalmá-
ból felajánlok egy díjat a Pest-
szentimrei Ady Endre Általános 
Iskolának. Küzdi András bará-
tommal közösen alkottuk meg a 
térplasztikát, amely a tizenkette-
dik országos ötvösbiennálé zsűri-
zett kiállítási darabja volt. Nem is 
kerülhetett volna méltóbb helyre, 
mint az Ady iskolába. Ez a mű-
vészi munka a jövőben díjként 
funkcionál, jól példázva ezzel azt, 

hogy egy alkotás nemcsak önma-
gáért való, hanem értelmet nyer, 
önálló életet él is. Felajánlásunk 
lényege az, hogy minden évben 
a legkiemelkedőbb tanulmányi 
eredményt elérő végzős diák 
neve felkerül a talapzatra. Ezzel is 
szeretnénk ösztönözni a tanuló-
kat, hogy minél jobb eredményt 
érjenek el és bizonyítsák be, hogy 
érdemes tanulni.

Fazekas István pedig számos 
díjnyertes munkájával azt bizo-
nyította be, hogy érdemes kiak-
názni az alkotóképességét, a ke-
rületben is többet foglalkoztatni, 
hogy művészi munkái díszítsék a 
környezetünket.

Temesi László     

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A koronavírus nem, de olyan csalók már megjelentek Magyarországon, akik 
az Egészségügyi Világszervezet, a WHO nevében telefonon próbálnak pénzt 
kicsalni jóhiszemű emberektől – áll az ORFK február 12-i közleményében.

�Számos munkája bejárta az országot, sőt a fél világot, de a kerü-
letünkben is megtalálhatók. A Pestszentlőrincen élő Fazekas István 
ötvösművész alkotásai közül az egyik legkedvesebb számára az a 

térplasztika, amelyet tavaly készített Ady Endre halálának centenáriuma 
alkalmából.

A budapesti székhelyű mezőgazdasági gépek forgalmazásával 
és szervizelésével foglalkozó SELECTOR Export-Import Kft.
munkatársat keres Raktáros-telephelyvezető munkakörbe.
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Az örökifjú Halász Judit lépett fel a RózsábanKULTÚRA

HALÁSZ JUDIT SOKAT TANUL 
KIS KÖZÖNSÉGÉTŐL

„Tanítsuk meg gyerekeinknek a szeretet dalát”

TEMESI LÁSZLÓ 

Halász Judit a bő egyórás mű-
sora után kicsit fáradtan, de 
szívesen válaszolt a kérdése-
inkre:
– Jó érzés lehet, hogy ennyi gye-
rek és felnőtt szereti. Odahaza 
hány unoka várja?
– Három. Egy tizenkettő, egy 
tizennégy és egy tizenöt és fél 
éves. Mind a három egyformán 
zenekedvelő, de nekik nemcsak 
az a nagymama vagyok, aki 
rendszeresen dalokkal altatta 
őket, hanem az a nagyi is, aki 
néha elsózza az ételüket. 

EZ IS EGY SZAKMA
– Nehéz lekötni a gyerekek figyel-
mét?
– Régóta énekelek a gyere-
keknek – 1973-ban jelent meg 
az első lemezem –, azóta volt 
időm tapasztalatot szerezni, 
hogyan kell hozzájuk szólni a 
színpadról. Másként kell szólni 
a három-négy évesekhez, más-
ként az iskolásokhoz. Ez is egy 
szakma, más, mint a színházi 
előadás, meg kellett tanulnom 
ennek a műfajnak is a csín-
ját-bínját.  
– Azt nyilatkozta, hogy sokat 
tanult a gyerekektől, a viselke-
désükből, a reakcióikból. Mégis 
mit?
– Például azt, hogyan kell le-
kötni a figyelmüket, mit kell 
tenni ahhoz, hogy jól érezzék 
magukat velem, ne vegyék ész-
re, hogy néhány dolgot meg-
próbálok megtanítani nekik, 
és mégis szívesen vegyék a 
tanulást. Nagyon figyelni kell 
rájuk, mert minden közönség 
más és más. Én nem gyerek-
előadásokat, hanem előadá-
sokat tartok! Mára felnőttek 
azok a „régi” gyerekek, szülők-

ké váltak, és hozzák magukkal 
lányaikat, fiaikat. Sokszor több 
felnőtt van a koncertjeimen, 
mint gyerek, ezért már inkább 
családi programmá váltak ezek 
az előadások. Szólnom kell a 
szülőkhöz is, persze csak alig 
észrevehetően, néha valami 
kis humorral. Szerintem jó, ha 
a gyerekek és szüleik együtt 
hallgatják a dalokat, mert az 
együtt éneklés és az együtt 
gondolkozás külön örömöt 
okoz. Célom az, hogy tanítsuk 
meg gyerekeinknek a szeretet 
dalát.
Nagyon felgyorsult a világ
– Sokat lép fel vidéken. Másként 
reagálnak a műsorára például a 
kis falvakban élő gyerekek, mint 
a fővárosban élők?
– A gyerekek mindenütt 
ugyanolyanok, érdeklődők, 
kíváncsiak, mégis nincs két 
egyforma köztük. A legeldu-
gottabb falvakban, ahonnan 
ritkábban jutnak el koncertre, 
és ahová mi is ritkábban ju-
tunk el, talán még csodálko-
zóbb szemmel néznek ránk, 
mint Budapesten, ahol sűrűb-
ben megfordulunk. Minden 
koncert más, más a hangula-
tuk, de az közös bennük, hogy 
nem maradhat ki egyikből sem 
a Micimackó és a Boldog szü-
letésnapot.   
– Ön szerint sokat változtak a 
gyerekek az évtizedek alatt, ami-
óta énekel nekik? Máshogy szól 
ma hozzájuk, mint korábban?
– Nagyon felgyorsult a világ, 
sok a technikai újdonság, ami-
nek rabjaivá válnak, ezért jóval 
nehezebb mással lekötni őket, 
mint régebben, de a gyerekek 
legfontosabb tulajdonságai 
szerintem nem változtak. A 
zene, ami megérinti őket, ma 
is ugyanolyan hatással van 
rájuk. Számukra legfontosabb 

ma is a biztonság, a szere-
tet, a törődés és persze a 
játék. A gyerekekhez nem 
kell másként szólni, mint 
a felnőttekhez, csak ők még 
kevesebbet tudnak a világról, 
kevesebb tapasztalattal rendel-
keznek.

HŰSÉGES NÉZŐK
– Mindig ilyen sokan várják 
meg a koncert végén, mint itt a 
Rózsában?
– Igen, a verseknek és a jó ze-
nének köszönhetően. S talán az 
én előadásomnak is, amivel si-
került eltalálnom a barátságukat 
elnyerő hangot.
– Vannak olyan gyerekek, csa-
ládok, amelyek hűségesek ön-
höz, többször is megnézik a 
műsorát, sőt barátság is kiala-
kult velük?
– Igen, nem is egy. Volt olyan 
család, amelyik hat-nyolc évig 
szinte mindenhová követett, 
sokat beszélgettünk is, azután 
évekig nem láttam őket. Fel-

n ő t -
t e k 
a gye-
rekek, és 
most újra ta-
lálkoztam velük egy 
este, a Vígszínház felnőtt elő-
adá sa után!
– A főiskola elvégzése óta a Víg-
színház nagy családjához tarto-
zik. Sok feladata van a színház-
nál?
– Amíg hajdanán egy évadban 
három-négy bemutatóval vol-
tam elégedett, most már egy-
gyel is. Jelenleg négy darabban 
játszom, az Audienciában, a 
Sógornőkben, az Anna Kare-
ninában és a Vándorkutyában. 

A n y -
nyi érdekesség 

van a világban, lassítani 
szeretnék, hogy másra is jusson 
időm és energiám, amire eddig 
nem volt.
– Hogyan bírja energiával a szín-
házi szereplést és a koncertezést?
– Jól. A sportolói múltam – ifjú-
sági válogatott díjugrató voltam 
– bizonyára sokat segít ebben, 
de a síelés is a kedvenc elfoglalt-
ságaim közé tartozik. Most jöt-
tem haza Ausztriából, ahol hó-
dolhattam ennek a sportágnak, 
sajnos csak egy hét jutott rá. 

OLVASÁS  
ÉS MOSOLY
– A sporton kívül mi a hobbija?
– A zene, a színház, a kiál-
lítások, a film, az utazás, az 
olvasás. Szeretem az életraj-

zi, a történelmi írásokat és 
persze a verse-
ket. Több száz 

verset kell elol-
vasnom ahhoz, 

hogy kivá-
logassam a 

műsoraimba a 
legmegfelelőbbe-

ket. Szeretem a kortárs költé-
szetet. 
– Készül új lemeze?
– Nem akartam újat, de most 
már gondolkozom, hogy kéne 
egy olyan, amelyen új és régebbi 
dalok is helyet kapnak.
– A gyermekek szavazatai alap-
ján lett a Mosolyrend lovagja…
– Örülök ennek a kitüntetésnek. 
Szeretem a jókedvet, a vidámsá-
got, de a legjobban azt szeretem, 
ha a gyerekek arcán látom a mo-
solyt…

Misszió is

– Külföldön élő magyarokhoz is szívesen megyek 
koncertezni. Rendkívül hálás közönség a kint élőké, 
őrzik a magyarságukat, és különösen szívesen jönnek 
el olyan dalokat hallgatni, amik nekik kedvesek, vagy 
amik emlékeztetik őket hazájukra. Én olyan dalokat 
énekelek, amelyeknek az alapja a magyar költészet: 
ezeket a verseket a szülők szívesen tanítják meg a 
gyerekeiknek, beleértve az új dalokat is, köztük kor-
társ magyar költők megzenésített verseit. Ez misszió is 

egyben: a magyar költészet a világ egyik legszebb 
lírája, nagy kár lenne, ha hagynánk, hogy a 

külföldön élők ezt elveszítsék. Talán, amikor 
hallja valaki a dalt, nem is tudja, hogy azt 

Weöres Sándor vagy Nemes Nagy Ágnes 
írta, de ha megnézi a szerzőket a lemez-

borítókon, utána lehet, hogy egy-egy 
kötetet ki is fog nyitni.

Két János biztatta

– A férjem, Rózsa János filmrendező biztatott az ének-
lésre, a francia új hullám kedvelt színészeinek hatására, 
merthogy én nagyon szerettem énekelgetni, csak úgy, a 
magam örömére. Különböző film- és televíziós produkci-
ókban való találkozások során ismertem meg Tolcsvayt, 
az Illés-együttest Bródyval, aki végül megírta nekem a 
Csiribiri, majd a Micimackó című dalt, amelyeknek akkora 
televíziós sikere lett, hogy a Hungaroton 1973-ban kiadott 
tőlem egy lemezt. Én nem gondoltam ennél többre, de az 
első lemezem pillanatok alatt aranylemez lett. 

�Nem először lépett fel a Rózsa Művelődési Házban 
Halász Judit, szinte már hazajár Pestszentlőrincre. 
Legutóbb, február első hétvégéjén, természetesen 

megint telt ház előtt szerzett élményt a kerületi családoknak.


