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KÖLTSÉGVETÉS 

ELFOGADTÁK BUDAPEST ÉS A XVIII. KERÜLET 2020. 
évi költségvetését. A fővárosban 148 milliárd 
forintot szánnak beruházásokra és felújításokra. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a helyzet súlyossága miatt a 
kerület költségvetése a korábbiakhoz képest jóval 
nagyobb összeget tartalmazzon a kerületi csapa-
dékvíz-elvezetés problémájának kezelésére.

MILYEN BIZNISZ?

„NEM BÖRTÖNBIZNISZRŐL VAN ITT SZÓ, hanem 
bűnbakkereső bizniszről. Azt keresik, hogy 
Soros és a migráns mögé most kit lehetne 
még behozni: tesztüzemmódban vagyunk. A 
végrehajtó hatalom beavatkozása a bíróságok 
munkájába pedig a jogállam megtiprása” – 
nyilatkozta lapunknak a kártalanítási perek 
miatt támadott Magyar György ügyvéd.

FARSANG

MASZKABÁL CÍMMEL TARTOTT ELŐADÁST a 
Pestszentimrei Közösségi Házban Gryllus Vilmos, 
aki ezúttal is a gyermekek nyelvén dalolt. Mint 
mondta: „Öröm nekik játszani. Őszintén reagálnak 
minden szóra, dalra. Érdekes az, hogy akiknek 
annak idején mint kisgyermekeknek énekeltem, 
ma már szülők, sőt nagyszülők, és magukkal hoz-
zák a koncertjeimre fiaikat, lányaikat, unokáikat.”

KONDOR-EMLÉKTÁBLA

EGYKORI ISKOLÁJÁNAK ÉPÜLETÉBEN, a jelenlegi 
Bókay Árpád Általános Iskolában avatták fel 
Kondor Béla emléktábláját. A fiatalon, mind-
össze 41 évesen elhunyt festő, grafikus és 
költő 1931. február 17-én született Pestszent-
lőrincen, és itt töltötte a gyermekkorát. Az 
ünnepségen megjelent Kondor Mária, a 89 
éve született művész testvére is.

NÉMETEK A PAVILONBAN

MIT JELENT NÉMET SZÁRMAZÁSÚNAK LENNI? Erre 
a kérdésre keresi a választ a kerületi német 
nemzetiségi közösség negyedszázadát bemutató 
kiállítás a Pavilongalériában. A XVIII. kerületi német 
származású polgárok története némileg különbö-
zik néhány szomszédos település lakosainak tör-
ténetétől. A legutóbbi népszámláláskor 1600-nál is 
többen vallották magukat német nemzetiségűnek.
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Nem kamasz-szerelem kis hevületében
beszélek.
Az élet közepén, megkoszorúzva női karoktól
vallok, nők, rokonaim.
Most már elmondhatom, hogy oly közel voltatok hozzám,
mint senki más, s szeretlek is benneteket.
 
Zavarosak, mint én,
termékenyek, mint én,
zavaros források, melyekből aranyat mostam,
igazi aranyat.
 
Természet tündérei, szeszélyesek 
és kiszámíthatatlanok,
de igazabbak
a meddő gondolatnál,
a büszke hazugnál,
a csontos, ijesztő, gyilkos férfinál.
Hová is futhatnék én,
kócos fejemmel,
költészetemmel,
rettenetesen cikázó tétovaságommal,
ha nem volnátok ti,

megértők, megbocsátók,
elvtelen szentek,
jármbor pogányok,
bizonytalan jók, valóság hű sáfárjai.
Ha varrtok, vagy vajat mértek,
kirakatot szemléltek komolykodó szakértelemmel,
s hócipőben topogtok, kecsesen, de balogul is,
mint az albatroszok,
fölkacagok az örömtől, hogy vagytok,
és én is vagyok mellettetek.
 
Hozzátok kötözött engem a végzet,
örökkévalóan,
köldökzsinórral, azután a vágyak
eleven kötelével,
hogy mélyetekben keressem az utat az élet felé,
s öletekbe ejtsem le terhes koponyámat.
 
Nem egy, hanem mindegyik.
Mindegyik leányom, mindegyik feleségem,
mindegyik barátnőm, rejtélyes kedvesem.
Mindegyik anyám.
 1925
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A kormány évről évre jobban szorítja a pisztolyt a városvezetés halántékáhozKÖZÉLET

BODZAY ZOLTÁN 

Az ellenzékkel folytatott hosszas 
vita után február 26-án elfogadta 
a Fővárosi Közgyűlés Budapest 
2020. évi költségvetését. 

BERUHÁZÁSOK, 
FELÚJÍTÁSOK
A fővárosnak idén 415 milliárd fo-
rint áll rendelkezésére, ami mint-
egy 30 milliárd forinttal több, mint 
amivel 2019-ben gazdálkodhatott 
a város. Ebből az összegből 260 
milliárd forint jut a működésre, 
148 milliárd a beruházásokra és 
felújításokra, 6 milliárd pedig a 
fennmaradt hitelek törlesztésére. 

A 2020-as tervezet szerint a 
legfontosabb beruházások kö-
zött van a Lánchíd felújítása 23,4 
milliárd forintért és a 3-as metró 
felújítása 17 milliárd forintért. Út-
felújításokra 7 milliárdot, szociális 
és kulturális intézmények felújí-
tására 2 milliárdot terveztek be a 
városvezetők. 

Újdonság a főváros költségve-
tésében az úgynevezett részvételi 
költségvetés (ez egy olyan döntés-
hozatali mechanizmus, amelyben 
az állampolgárok közösen dönt-
hetnek közpénzek felhasználásá-
ról), amelyre egymilliárd forintot 
különítenek el. 

ELVONÁS  
ÉS KORLÁTOZÁS
A költségvetés tárgyalása előtti vi-
taindítójában Karácsony Gergely 
az előző városvezetéstől örökölt 
terhekről beszélt. A főpolgár-
mester szerint nem volt könnyű 
dolguk a költségvetés összeállí-
tásakor, mert ahogy mondta, „a 
kormány négyféle módon is fe-
szíti a fővárost”. Egyrészt elvonja 
az önkormányzatok hatáskörét, 
másrészt elvonja a bevételeiket, 
harmadrészt megcímkézi a meg-
maradt bevételeiket, negyedrészt 
korlátozza a hitelfelvételüket.

„A kormány évről évre jobban 
szorítja a pisztolyt a városvezetés 

halántékához. Az októberi válasz-
tás eredményeit követően csak 
annyi változás történt, hogy most 
már az ujjuk is a ravaszon van” – 
jelentette ki Karácsony Gergely.

A részletes vitában elhangzott, 
hogy ha elvennék a városoktól az 
iparűzési adót, az mintegy 100 
milliárd forintos kiesést okozna 
ebben a ciklusban. „Aki ezt az 
igazságtalan javaslatot támogat-
ja, az elveszíti a jogát arra, hogy 
Budapest fejlesztéséért felelős 
emberként hivatkozzon magára” 
– mondta a főpolgármester, majd 
arra kérte a fideszes képviselőket, 
hogy küzdjenek ők is az iparűzési 
adó elvétele ellen.

BÍRÁLAT  
ÉS KIFOGÁS
A Fidesz–KDNP-frakció ve-
zetője, Láng Zsolt bírálatában 
jól megkomponált, jól megírt 
forgatókönyvről beszélt. A po-
litikus kifogásolta, hogy míg 
Tarlós István az első száz napja 

után teljes gazdasági progra-
mot hirdetett, addig Karácsony 
Gergely a kampányígéreteit sem 
tartja be. Véleménye szerint az 
ígéretek többsége még említés 
szintjén sem látható a költség-
vetésben, csak a működtetésre 
megy a pénz, egyébként pedig 
semmilyen fejlesztés nem szere-
pel benne. 

Az ellenzéki képviselők által 
benyújtott tizenegy módosító ja-
vaslatot a közgyűlés leszavazta. 
Ezek egyike volt Ughy Attila javas-
lata az M3-as metrókocsik utóla-
gos klimatizálására, amiről a kép-
viselők között hosszas vita alakult 
ki, de aztán ezt is elutasította a 
többség.

�A Fővárosi Közgyűlés napirendjén több mint harminc előterjesz-
tés szerepelt, amelyek közül a legfontosabb Budapest 2020. évi 
költségvetése volt.

ELFOGADTÁK BUDAPEST 2020. 
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT

A kormány négy ponton feszíti meg a fővárost

Karácsony Gergely tájékoztatja a sajtót Budapest elfogadott költségvetéséről
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és időpontkérés 
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Csütörtök: 8-16 óráig
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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 11 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.). Előzetes egyeztetés 
szükséges a 06-30-951-7227 telefonszámon.

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

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

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

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

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

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

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

Eközben… a törvények végrehajtásáról beszéltek
 
Nacsa Lőrinc, KDNP: A 17 ezer fogvatartott közül 12 ezren perlik a magyar államot, mert például a börtönbe nem süt be a nap, és már 
8,5 milliárdos kártérítési összeget ítélt meg a bíróság nekik összesen. „Ez 35 CT ára – mondta a kereszténydemokrata politikus –, hogy a 
baloldaliak is értsék, milyen hihetetlen összeg ez.”

Setét Jenő civil jogvédő: Senki nincs a törvény felett, se cigány, se nem cigány, se dolgozó, se nem dolgozó, se miniszterelnök – 
mondta, hozzátéve: az egyetlen hasonlóság közte és Orbán Viktor között az, hogy mindketten Soros-ösztöndíjasok.

Horváth László, Fidesz: Világossá vált, hogy a Soros György által támogatott szervezetek nem akarnak békés együttélést magyarok 
és cigányok között, és nem akarnak tisztességes, jó és igazságos válaszokat a meglévő problémákra. Az ő receptjük az, hogy először 
tudatosan gerjesztenek egy konfliktust, majd harcba szólítják a cigányságot a többségi társadalommal szemben.

Tordai Bence, Párbeszéd Magyarországért: A több éve zajló orbáni gyűlöletpropaganda bűnbakja ezúttal a magyar cigányság. 
Sötét időket idéz, hogy a szélsőjobboldali szólamok az elmúlt hetekben az Országgyűlésben is rendre megjelentek, a kormány pedig 
ahelyett, hogy minden erejével ennek megállításán dolgozna, még propagálja is az intézményesített rasszizmust.

Schiffer András ügyvéd: Az Alaptörvény 9. cikke szerint a köztársasági elnök őrködik az államszervezet demokratikus működése 
felett. Ha valamikor kötelessége Áder János államfőnek, hogy előzetes normakontrollt kérjen az Alkotmánybíróságtól, akkor az pont egy 
ítéletek végrehajtását felfüggesztő parlamenti döntés.
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Két új tag a DK  
fővárosi frakciójában

A Fővárosi Közgyűlés 
hosszúra nyúlt ülésé-
nek egyik szünetében 
sajtótájékoztatót tartottak 
a Demokratikus Koalíció 
városházi képviselői, ahol 
Gy. Németh Erzsébet be-
jelentette, hogy frakciójuk 
két új taggal bővült: Kiss 
László óbudai és Szanisz-
ló Sándor XVIII. kerületi 
polgármesterrel. 

Szaniszló Sándor hangsú-
lyozta, hogy a XVIII. kerület 
egyike az infrastruktúrájuk-
ban leginkább elmaradott 
fővárosi kerületeknek, amin 
az új vezetés változtatni 
szeretne. Mint mondta, 
mindent meg kívánnak 
tenni annak érdekében, 
hogy megújuljon a kerület 
infrastruktúrája, s ehhez 
kap segítséget a Demokra-
tikus Koalíciótól.

Kiss László elmondta, 
hogy a III. kerületben 
mögötte álló csapat válto-
zatlan. Fontosnak tartotta 
hozzátenni, hogy az új 
párt, amelyhez csatlako-
zott, partner abban, hogy 
a kerület forrásbővítéséhez 
közvetlenül az Európai 
Unióhoz fordulhassanak. 
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Befejezik az elkezdett beruházásokat a kerületben KÖZÉLET

Bizonyára sokaknak feltűnt, 
hogy december után újra köz-
meghallgatásra hívták a kerület 
vezetői a pestszentlőrincieket 
és pestszentimreieket. Február 
27-én ismét elmondhatták az 
itt élők a kerülettel összefüggő 
legfontosabb gondjaikat, észre-
vételeiket. 

Annak okáról, hogy miért 
hívtak össze közmeghallga-
tást nem sokkal az előző al-
kalom után, Szaniszló Sándor 
elmondta, hogy az esemény 
évtizedek óta decemberben 
volt, de ők úgy döntöttek, hogy 
előrehozzák azt az év elejére. 
A polgármester ezt azzal in-
dokolta, hogy nem szeretnék, 
ha úgy tűnne, hogy az önkor-
mányzat az év utolsó napjaiban 
kényszerből teljesíti törvényi-
leg előírt feladatát. 

– Örömmel jelenthetem be, 
hogy a képviselő-testület né-
hány órával ezelőtt elfogadta az 
önkormányzat éves költségveté-
si rendeletét, így arról is tudunk 
beszélni a kerületi lakosok előtt, 

hogy mire vállalkozunk ebben 
az évben, milyen fejlesztések, 
milyen kiadások, milyen, a ke-
rület érdekeit szolgáló közös-
ségi célú forrásfelhasználások 
lesznek – mondta Szaniszló 
Sándor.

A közmeghallgatás első 
szakaszában Kőrös Péter pre-
zentáció keretében mutatta 
be a kerület költségvetésének 
legfontosabb elemeit. A szakte-
rület gazdájaként az alpolgár-
mester ismertette a költségve-
tés kiadási szerkezetét és annak 
egyes tételeit. Elmondta, hogy 
a kerület 25 milliárd forintos 
költségvetési keretéből meny-
nyit szánnak a kötelező felada-
tokra, beruházásokra és egyéb 
kiadásokra.

Ezt követően pedig záporoz-
tak a kérdések és az észrevételek 
a kerület vezetői felé a gyorsfor-
galmi út átépítéséről, a repülőtér 
zaj- és egyéb szennyezéseiről, 
ingatlanjogi problémákról, az 
építési szabályozási tervről, köz-
lekedési lámpák sürgős elhelye-

zéséről, programokról és fejlesz-
tésekről. Az utcák aszfaltozási 
lehetőségei és az egyes helyeket 
érintő csatornázási problémák 
mellett talán a csapadékvíz-elve-
zetés megoldása került leggyak-
rabban szóba. 

Egy, a közmeghallgatáso-
kon már régóta napirenden 
lévő problémával kapcsolatban 
Szaniszló Sándor örömteli hírt 
jelentett be. Sikerült ugyanis 
bezáratni a Hengersor utcában 
illegálisan működő betonke-
verő üzemet. A polgármester 
elmondta, hogy a kerület előző 
vezetése is tett lépéseket ebben 
az ügyben, amelyeket most fel-
gyorsítottak, így végre lakat ke-
rült a vállalkozás telephelyére. 
(Erről részletesen az 5. oldalon 
számolunk be.)

Az előzetesen beküldött és a 
közmeghallgatáson felmerülő, 
de helyben nem megválaszol-
ható fontos kérdésekre írásbeli 
választ ígértek az önkormányzat 
vezetői.

B. Z.

ELFOGADTÁK A XVIII. KERÜLET  
IDEI KÖLTSÉGVETÉSÉT

Tárgyaltak a jóléti ellátásokról, az állatvédelmi járőrszolgálatról és a PIK-ről

MÁR AZ ÉV ELEJÉN MEGHALLGATTÁK A KÖZÖSSÉGET

BODZAY ZOLTÁN 

Noha harmincnál is több határoza-
ti javaslat szerepelt a képviselő-tes-
tület napirendjén, a legfontosabb 
mégis Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre 2020. évi költségvetésének 
megtárgyalása volt. A költségvetést 
illetően a kerületet immár több 
mint száz napja irányító koalíció 
és ellenzéke között nem is annyira 
a főbb irányokat tekintve volt vita, 
mint inkább egyes részletek miatt. 

TERVEZÉS  
ÉS MOZGÁSTÉR
Az ellenzék több kérdést is meg-
fogalmazott a költségvetés tar-
talmáról, melyek között például  

Lévai István Zoltán arra kért vá-
laszt, hogy a kerület vezetése szá-
molt-e azzal a veszéllyel, hogy egy 
esetleges változás következtében 
kevesebb adó folyik be. Kőrös Pé-
ter a válaszában elmondta, hogy 
számoltak ezzel a kockázattal. Az 
alpolgármester hozzátette: a költ-
ségvetés tervezése során mindig 
kell mozgásteret hagyni az ilyen 
esetekre. 

A költségvetéshez az ellenzék 
által benyújtott módosító javas-
latokra Szaniszló Sándor polgár-
mester reagált. Elmondta többek 
között, hogy ha a kormány hoz-
zányúlna az önkormányzatokat 
megillető iparűzési adóhoz, az a 
kerületet is rendkívül hátrányo-
san érintené. Bíznak benne, hogy 

ez nem következik be, de ha vala-
miért mégis, akkor a költségvetés 
év közben is módosítható, mint 
ahogy ez a korábbi esztendőkben 
is gyakorlat volt. 

A dajkák illetményének emelé-
sével – Galgóczy Zoltán módosító 
javaslatával –kapcsolatban a pol-
gármester úgy vélte: a dajkák a kö-
zelmúltban részesültek béremelés-
ben, amely ugyan nem elégséges, 
de most az óvodapedagógusok 
bérét kell kiegészíteni, mert róluk 
nem gondoskodott a kormányzat, 
miközben a kerületben nagyjából 
ötven óvodapedagógus hiányzik. 
Dámsa József mintegy 3 millió 
forint értékű sövénytelepítést cél-
zó módosító indítványáról azt 
mondta Szaniszló Sándor, hogy az 

a Városgazda Zrt.-vel együtt meg-
valósítható, amennyiben indokolt, 
és állja a versenyt a többi beruhá-
zási igénnyel.

KERÜLETI 
BERUHÁZÁSOK
A költségvetés vitájában szó volt 
a befejezésre váró kerületi beru-
házásokról is, valamint a régóta 
fennálló csapadékvíz-elvezetési 
problémákról – ez utóbbi téma 

a testületi ülést követő közmeg-
hallgatáson is élesen merült fel. 
Kőrös Péter elmondta, hogy a 
Városgazda Zrt. a kerületi csa-
padékvíz-elvezetésről az elmúlt 
néhány hónapban nagyon rész-
letes felmérést készített. Az al-
polgármester kiemelte, hogy a 
helyzet súlyossága miatt a kerü-
let költségvetése a korábbiakhoz 
képest jóval nagyobb összeget 
tartalmaz a probléma kezelésére.
A XVIII. kerület 2020. évi költ-

ségvetését a képviselő-testület 
végül 13 igen szavazattal, 8 tar-
tózkodással szavazta meg.

PROGRAM  
ÉS ÁTSZERVEZÉS
Döntött a testület olyan kérdé-
sekben is, mint a kerületi egy-
házak, felekezetek, vallási kö-
zösségek pénzügyi támogatása; 
a személyes gondoskodást nyúj-
tó gyermekjóléti alapellátások, 
valamint a szociális ellátások 
igénybevétele és térítési díjai. 
Tárgyaltak még a képviselők 
többek között a közterület-hasz-
nálat rendjével és engedélyezé-
sével kapcsolatos eljárásról, a ke-
rületi állatvédelmi járőrszolgálat 
kialakításáról, pályázatokról, az 
általános iskolák felvételi körzet-
határairól, az egyházi köznevelé-
si intézmények támogatásáról és 
a 2019–2023. évi települési kör-
nyezetvédelmi programról.

Az egyik legnagyobb vitát a 
Pestszentimrei Közösségi Háznak 
a Kondor Béla Közösségi Ház és 
Intézményeibe történő beolvadá-
sa című napirendi pont váltotta 
ki. A városházi ellenzéki pártok 
nem támogatták ezt a javaslatot, 
míg a kerületet irányító koalíció 
képviselői kitartottak a szervezeti 
módosítás mellett, így a hosszú 
vitát követően ezt a határozati ja-
vaslatot is 13 igen és 8 ellenszava-
zattal fogadta el a testület.

Tájékoztatás a koronavírusról

A nemzetközi járványhelyzetre való tekintettel a képviselő-testületi ülést megelőzően Szaniszló 
Sándor polgármester felkérésére dr. Szebényi Attila tájékoztatta az ülésteremben lévőket, valamint 
a WebHíradó18 jóvoltából az ülés fejleményeit interneten élőben követő kerületieket. Az oldalon az 
ülés utólag is megtekinthető (https://www.facebook.com/bp18tv/).

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető 
igazgatója elmondta többek között, hogy a koronavírus attól rendkívüli, hogy nagyon agresszívan 
terjed. A halálesetek aránya egy-két százalék, s elsősorban a krónikus betegségben szenvedő 
idős betegeket érinti. A szövődményei és a bekövetkező halálesetek száma nem egészen feleany-
nyi, mint a megszokott influenzavírusok esetében. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Ezúttal nem az adott esztendő utolsó pillanataira hagyta az önkor-
mányzat a szokásos közmeghallgatást, hanem már az év elején 
megkérdezték a lakosok véleményét a kerületet érintő kérdésekről.

�Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának képviselő-testülete 
február 27-i ülésén elfogadta a kerület 2020. évi költségvetését.
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Jön, jön, jön: újabb nemzeti konzultációt rendez a NERKÖZÉLET

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Ez történt Szent Imre-kertvá-
rosban is, amelynek Flór Ferenc 
utcáját a 2010 és 2019 között 
működő önkormányzat szerette 
volna a program keretében kiírt 
pályázati forrásból leburkolni: 
a múlt évben helyben rende-
zett lakossági fórumon azonban 
egyértelművé vált, hogy az itte-
niek nem akarnak aszfaltot az 
erdő mellett futó utcára.

AZ ELKERÜLŐÚT-
TÓL FÉLNEK
Mint kiderült, a helybeliek leg-
nagyobb félelme az volt, hogy 
ha a Flór Ferenc utca aszfaltot 
kap, előbb-utóbb eltávolítják az 
autóforgalom megállítására ki-

helyezett bakokat, és az utca az 
Alacskai út folytatásaként alter-
natív elkerülőúttá válik.
– Újabb tervekre volt szükség 
– mondta Petrovai László al-
polgármester a Városképnek –, 
olyan elképzelésre, amely meg-
felel a Szent Imre-kertvárosban 
élő emberek elképzelésének, 
ugyanakkor lehetővé teszi, hogy 
forráshoz jussunk, lehetőleg a 
földútprogram pályázatának 
segítségével. Az alpolgármester 
hozzátette, hogy a tervezéskor 
az említettek mellett más szem-
pontokat is figyelembe kellett 
venni. Az egyik ilyen az, hogy 
folyamatban van a környék csa-
padékvíz-elvezető rendszerének 
fejlesztése, amely itt az erdőszéli 
szikkasztókkal igyekszik meg-
oldani a problémát. Gondol-

ni kellett továbbá arra is, hogy 
van három-négy olyan ingatlan, 
amely csak a Flór Ferenc utcából 
megközelíthető, az autóforgalom 
tehát nem teljesen zárható ki in-
nen. 

ÚJ SZEMLÉLET
– Elsősorban attól a klasszikus 
elgondolástól akartunk szaba-
dulni, hogy ez egy hagyomá-
nyos zártszelvényes utca legyen: 
úttest, zöldfelület, járda. Ezzel 
nem tudtunk volna minden 
igénynek megfelelni – magya-
rázta Petrovai László. – Az el-
képzelés az, hogy az úttestet tér-
kővel borítjuk, és nem tagoljuk, 
vagyis egyszerre lehet alkalmas 
gyalogos, kerékpáros és autós 
közlekedésre. Azonban, hogy a 

gépjárművek ne dominálhassa-
nak, átmenő forgalomra pedig 
teljesen alkalmatlan legyen, több 
helyen zárást, közöttük pedig 
szűkítőket helyezünk el az utca 
különböző szakaszain. Így az itt 
lakók be tudnak hajtani autóval, 
de az átmenő forgalom teljesen 
kireked.

Petrovai László arról is tájé-
koztatott, hogy az út mellé egy 
futósávot is terveznek a sportol-
ni vágyók kedvéért. 

– Ami a forrásokat illeti, a 
szikkasztók szerepelnek az idei 
költségvetésben, tehát a csapa-
dékvíz-elvezető rendszernek 
ebben az évben ki kell épülnie. 
A térkövezést, az út közvilá-
gítással, utcabútorokkal, ivó-
kutakkal történő ellátását az 
említett pályázati forrásból va-

lósítanánk meg, a futósávhoz 
pedig most keressük a pályázati 
forrást, de végső esetben saját 
költségvetéséből is megépítteti 
az önkormányzat. 

A körzet önkormányzati 
képviselője, Nagy Károly úgy 
informált, hogy a tervezett be-
ruházásról lapunk nyomdába 

kerülésével egy időben tartanak 
lakossági fórumot.

– Azt ígértem az itt élőknek, 
hogy a legnagyobb félelmük 
nem igazolódik be, vagyis az el-
kerülőút nem épül meg – mond-
ta. – Az a kertvárosi nyugalom, 
amit ők szeretnek, zavartalan 
marad.

KOMOLY KÉRDÉSEKRŐL 
NÉPSZAVAZÁST KELL TARTANI 

Átláthatatlan és ellenőrizhetetlen felmérés

KÖZÖS ÉRDEKÜNK VIGYÁZNI AZ ERDŐRE
Nem aszfaltozzák le a Flór Ferenc utcát 

GYURICZA PÉTER 

– Nem értem, hogy jogerős bíró-
sági ítéletről hogyan lehet társa-
dalmi vitát rendezni…
– A társadalmi vitát a törvény 
megalkotása előtt illett volna 
lefolytatni, de ami most tör-
ténik, az az illiberalizmus lé-
nyege. Hogy ha úgy gondoljuk, 
hogy a törvények számunkra 
kedvezőtlen helyzetet teremte-
nek, akkor nem tartjuk be azo-
kat, és ehhez kérjük a társada-
lom támogatását.

– Milyen eredménye lehet ennek a 
„közvélemény-kutatásnak”?
– Ez egy átláthatatlan és elle-
nőrizhetetlen felmérés. A közvé-
lemény-kutatásnak megvannak 
a szakmai szabályai, de itt sem-
milyen szabály nincs. 

NEMZETI 
ADATGYŰJTÉS
– Némi rosszindulattal mondha-
tom, hogy ma nem kell Kubatov 
Gábornak listát készítenie, hogy 
megtudják, kik a törzsszavazóik. 

Elég, ha összegyűjtik azok adatait, 
akik minden konzultációs levelet 
visszaküldtek, meg akik a tíz év 
alatt egyet se. Lehet ebben igazság?
– Ez a dolog lényege. A nemzeti 
konzultáció nem más, mint adat-
gyűjtés, illetve hivatkozási alap a 
Fidesz kommunikációjában. Arra 
fognak hivatkozni, hogy a magyar 
emberek többsége megint mellet-
tük áll, aztán a legaljasabb dolgo-
kat fogják véghezvinni.
– 2015-ben, amikor a migránsozás 
elkezdődött, azt mondtam magam-
ban, hogy ez bizony behelyettesíthető.

– A gyűlölet tárgya mindig behe-
lyettesíthető. Nézzük meg, melyik a 
két legkiszolgáltatottabb társadalmi 
réteg: a cigányok és a börtönben 
lévők. Hallottak már nyilatkozni 
egyetlen elítéltet az MTV-ben az 
eseményekről? Kormánypárti em-
bereket hallunk beszélni arról, hogy 
Európa legjobb börtönei nálunk 
vannak. Az elítélt Fidesz-tagoknak 
tényleg, mert ők a kecskeméti „bör-
tönhotelben” töltik a büntetésüket. 
Érintettként cigányt behívtak már 
bármelyik közszolgálati műsorba, 
hogy ő mit szól mindehhez?!

A JOGGAL VALÓ 
VISSZAÉLÉS 
BŰNCSELEKMÉNY!
– Miért ennyire titkos és titokza-
tos a nemzeti konzultációs levelek 
sorsa?
– A kétharmad miatt. Egyéb-
ként majd egyszer, ha rendes 
világ és jogállamiság lesz Ma-
gyarországon, akkor a joggal 
való visszaélés törvényi helyét 
alapul véve ezek mind megkér-
dezhetők lesznek. Ez mind bűn-
cselekmény. A kétharmad nem 

azt jelenti, hogy azt csinálok, 
amit akarok. A demokrácia ar-
ról szól, hogy a többségi akarat 
a kisebbségi vélemények figye-
lembevételével valósul meg. De 
nem kizárólagosan a többségi 
akarat. Verik a mellüket, hogy 
kétharmad, de csendesebbek, 
amikor a Sargentini-jelentésre 
kapott kétharmadra emlékez-
tetjük őket. 
– Igazából van értelme a kor-
mánypárt és az ellenzék szem-
pontjából a nemzeti konzultáci-
ónak?
– Nem látom a valóságnak olyan 
tartományát, ahol ez értelmez-
hető lenne. Az egész konzultáció 
értelmezhetetlen. Ha komoly 
kérdésekről van szó, akkor nép-
szavazást kell tartani, mert az 
törvénnyel szabályozott, és adott 
esetben kötelező ereje is lehet. 
– Mit tehet az ellenzék? 
– Minél kevesebbet kéne róla 
beszélni, és inkább más prob-
lémákra kellene ráirányítani a 
figyelmet. A Fidesz kommuni-
kációs taktikájának a lényege az 
elhallgatás. Nem hagyják, hogy 
kritikai észrevétel napirendre 
kerüljön. Az ellenzéknek ugyan-
ezt kéne tennie, másról kéne be-
szélnie. Lenne miről.

Herényi Károly 1950-ben 
született. Volt a Magyar 
Demokrata Fórum szóvi-
vője, 1998–2010 között 
országgyűlési képviselő-
je. Jelenleg a Mosolygó 
Balatonföldvárért Egye-
sület elnöke, a Nemzeti 
Bilincs Egyesület alelnöke. 
Tevékenységét úgy hatá-
rozza meg, hogy közéleti 
aktivista.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Tűnjön el a főváros össze földútja 2023-ra! – ezt a programot fogalmazta meg a kormány tavaly 
év elején, amikor támogatóként beállt a Fővárosi Önkormányzat mögé, hogy közösen elindítsák 
a budapesti útépítési programot. A szabadulás a szilárd burkolat nélküli utaktól egy modern eu-

rópai nagyvárosban egyáltalán nem ördögtől való ötlet, az általános terv azonban nem mindig tükrözi 
a helyben élők akaratát. 

�Immár kilencedik alkalommal áldoz a kormány csaknem egymilliárd forintot arra, hogy néhány kérdéssel a lakossághoz 
forduljon. Az újabb konzultációt is a miniszterelnök tartotta szükségesnek, miután évnyitó nemzetközi sajtótájékoztatóján 
fölemlegette, hogy a magyar bíróság az elkülönített oktatásban részesülő 62 roma diák számára 100 millió forint kártérítés 

megfizetésére kötelezte a tankerületet és a gyöngyöspatai önkormányzatot.  A nemzeti konzultáció intézményéről Herényi Károly, 
az Országgyűlés korábbi tagja nyilatkozott a Városképnek.
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Betonüzem: bezárták, vagy mégsem? Vagy mégis? KÖZÉLET

KEREKES ANDRÁS 

– Mi tartott ilyen sokáig? – gon-
doltam, ezzel kezdem a beszélge-
tésünket a Hengersor utcai üzem 
bezárását megelőző huzavoná-
ról, de a kérdésem menet közben 
okafogyottá vált: odamenet úgy 
értesültem, hogy minden ma-
radt a régiben.

– Szerencsére kiderült, hogy 
nem így van, vagyis valóban 
véget ért a történet, remélhető-
leg tényleg kitehetjük az utolsó 
pontot is. Mindjárt elmondom, 
mi történt, de előbb egy-két 
mondatot az előzményekről. A 
Hengersor utcai rémséges ál-
lapotok, az állandó mocsok, a 
zaj, a tömegközlekedés zavarása 
mind-mind olyan kérdés volt, 
amellyel az önkormányzatnak 
akkor is foglalkoznia kellett, ha 
a megoldás hatóságilag nem a 
mi kompetenciánk. Az előző ve-
zetés megtette, amit hivatalból 
megtehetett, amikor pedig a tör-
vényes lehetőségei kimerültek, 
az ügyet átadta a NAV-nak, és 
ezzel részéről lezártnak tekin-

tette a történetet. Hosszú időn 
át nem volt előrelépés, de az őszi 
önkormányzati választások után 
az új jegyző nyomban elkezdte 
levelekkel bombázni a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatalt.

KORAI ÖRÖM? 
– Folyamatosan emlékeztette 
őket arra, hogy náluk pattog 
a labda, intézkedjenek végre. 
Ezzel a levélsorozattal sikerült 
eredményt elérni, megszületett 
a tevékenység megszüntetését 
előíró határozat, amelyet szemle 
követett. Február 18-án, kedden 
reggel kimentünk a helyszínre, 
a kapu tárva-nyitva volt, a te-
lephely üres, a gépek leszerelve, 
ember sehol, csak a két betonsiló 
állt – felsóhajtottunk, hogy vég-
re vége! Aztán néhány nappal 
később jött egy telefon a ható-
sági irodára, hogy újra betont 
kevernek az üzemben. Nem ne-
héz elképzelni, hirtelen mi ment 
végbe bennünk. Nem akartuk 
elhinni, hogy ennyire nyíltan 
szembe lehet szegülni egy ható-

sági döntéssel, és keserű érzéssel 
gondoltunk arra, hogy megint 
kezdődhet minden elölről, le-
velezgethetünk a NAV-val, újra 
náluk a cselekvés joga, miután, 
ugye, egyedül ők zárhatják be a 
telephelyet.

– Megfordult-e a fejükben, 
hogy a lakók az új helyzetben is 
nyilván önöket okolják majd a 
fejleményekért, hiszen ők nem 
kíváncsiak a hivatali útvesztőkre?   

ÉS AZ UTCA 
MEGINT HANGOS
– Persze hogy gondoltunk erre 
is, hiszen minket azért választot-
tak meg, hogy az ilyen dolgokat 
gyorsan rendezzük el. A magya-
rázatokkal a választók nem sokra 
mennek. Nyomban elindultunk 
a helyszínre, hogy magunk is 
meggyőződjünk arról, mi folyik 
ott. Szerencsére nem indult újra 
a betontermelés. Karbantartás-
ról, állagmegőrzésről, leszerelési 
munkálatokról volt szó, a NAV 
döntése érvényben maradt. Ez-
zel együtt nagyon köszönjük a 

bejelentést, hiszen akik csak a 
mozgolódást, a járművek jö-
vés-menését látták, könnyen hi-
hették, hogy lám, mégse sikerült 
leállítani a betongyár üzemelte-
tését, most megint jó ideig tűr-
hetetlen állapotok lesznek a kör-
nyezetükben, az önkormányzat 
pedig majd levelezget. 

HAPPY END – 
AHOGY ILLIK
– Megismétlem, a megoldás az 
ilyen és hasonló esetekben való-

ban a NAV kezében van, ennek 
törvény szab keretet. Ugyan-
akkor nekünk is vannak esz-
közeink, túl azon, hogy hatást 
gyakorolhatunk azokra, akik 
érdemben tudnak cselekedni. Jó, 
hogy mégsem kényszerültünk 
ezek alkalmazására. És biztosak 
voltunk abban is, a NAV sem 
engedheti meg, hogy bohócot 
csináljanak belőle, hiszen akkor 
súlyosan sérül a végrehajtó hata-
lom presztízse. Én az üzleti élet-
ből érkeztem, láttam kisebb-na-
gyobb stikliket, de az nem volt 
jellemző, hogy nyíltan szálljanak 
szembe a rettegett adóható-
sággal. Ez is ellene szólt annak, 
hogy a tiltás ellenére a Henger-
sor utcában mégiscsak újranyis-
sák a betonüzemet. Jó érzés volt, 
hogy a helyszínre érve is ezt lát-
tuk igazolva. Ez a fajta jogkövető 
magatartás a kívánatos, mi több, 
az egyedül elfogadható minden 
ilyen helyzetben.    

-kerekes-

BŰNBAKKERESÉS
Igazából milyen biznisz?

MÉGSEM TUDTÁK BEBETONOZNI MAGUKAT
Végre nyugalom a Hengersor utcában

KEREKES ANDRÁS 

– Alighanem megint egy hunga-
rikumról van szó, de sajnos 
nem lehetünk büsz-
kék rá. A kormány 
megtiltja, illetve 
fö l f üg gesz t i 
jogerős – 
amúgy anno 
saját maga 
által kezde-
ményezett – 
ítéletek végre-
hajtását, majd a 
látszat kedvéért 
törvényt ho-
zat a 

figyelmen kívül hagyásukra. Mi 
van emögött?
– Nem az értelmes, tájékozott em-
bereket akarják megszólítani ezek 

a hívószavak, hanem azokat, 
akik csak ebből, a Nem-

zeti Együttműködés 
Rendszere által táplált 
forrásból tájékozód-
nak, vagy tájékozatla-
nok, és közömbösek 
a politikai események 
iránt. Az ő tudatukba 
kell beleégetni, hogy 
van itt egy csoport, 
amely még a börtön-
ből is bizniszt csinál, 

bírák és 

ügyvédek, akik le akarják húzni az 
államot. Ismétlem: azokhoz szól ez, 
akik figyelmen kívül hagyják a va-
lós történéseket, ennek a propagan-
damesének viszont hitelt adnak. Ez 
a dolog lényege: sulykolni kell, és 
akkor elhiszik ezt a durva kommu-
nikációt. 
– Kitaposott úton járnak…
– Nem akarok historizálni, de a 
nácik váltották föl a népszavazás in-
tézményét a népi kezdeményezéssel 
1933–34 Németországában. Ilyen a 
nemzeti konzultáció is, amely azt 
a látszatot akarja kelteni, mintha a 
kormány által feltett bugyuta kér-
désekre adandó válaszok jelente-
nék a nép hangját. Közben pedig 
folyton kilóg a lóláb, mint ezúttal 
is: azért kell felfüggeszteni a bör-
tönkártalanítások kifizetését, mert 
visszaélések vannak, és a nemzeti 
konzultáció is megerősíti ezt. Már 
most tudják, milyen választ kap-
nak májusban… Ez is része a 
néphülyítésnek, ez árad a lenyúlt 
országos médiából, az úgyne-
vezett közszolgálati adásokból, 
a mi 93 milliárd forintunkból 
megy a „tévé hírlöketése”, a 
vidék Magyarországa jószeri-
vel csak innen tájékozódik, 
és hallja most unos-untalan, 

hogy vannak, akik munka 
nélkül akarnak pénzhez 
jutni. Most sikerült egy 

olyan jogszabályt alkotni, miszerint 
kizárólag az elítélt jut hozzá a neki 
megítélt kártalanításhoz, azt köve-
tően, hogy előzőleg végigkiabálták 
a médiát, hogy bűnözőknek nem 
fizetnek.  
– Ez a  felfüggesztő törvény vagy a 
cigányok kártérítésének megtagadá-
sa nem kelthet-e olyan hatást, hogy 
a törvényt vagy a jogerős bírósági 
ítéletet csak akkor kell végrehajtani, 
ha az tetszik – mert kedvez – a kor-
mánynak?
– Már a jogi egyetem első félévében 
tanítják a hatalommegosztás alap-
elveit. Ismétlésképpen elmondom, 
hogy Budai Gyula is értse: van a 
törvényhozói hatalom, a végrehajtó 
hatalom és az igazságszolgáltatás, 
a bírói hatalom. Ez a három soha, 
de soha nem keverhető össze, egyik 
a másikba nem folyhat át, egyik a 
másikat nem befolyásolhatja. Ezt az 
alapelvet töri át a kormány, amikor 
azt mondja, hogy a bírói döntése-
ket, mint végrehajtó hatalom, meg-
szünteti. Semmi köze hozzá! Ebben 
a kérdésben nem osztanak neki 
lapot, ez teljesen idegen a jogálla-
miságtól.  A miniszterelnök meg 
csodálkozik, hogy az Európai Uni-
óban azt mondják, aki nem tartja 
be a jogállami normákat, a jogálla-
mi kritériumokat, annak csökken-
teni fogják az EU-s támogatásait. A 
kormányfő ezt úgy fogja föl, hogy 

el akarják venni a szuverenitását, 
ide akarják küldeni a migránsokat, 
és Soros György vezényli az uniós 
költségvetés megalkotásának fo-
lyamatát. Nem börtönbizniszről 
van itt szó: bűnbakkereső biznisz 
ez. Azt keresik, hogy Soros és a 
migráns mögé most kit lehetne 
még behozni: tesztüzemmódban 
vagyunk. Nézik a cigányt, talán jó 
lesz ellenségnek, talán jók lesznek 
erre a börtönlakók, talán az ügyü-
ket felkaroló bírák és ügyvédek és 
így tovább. Mikor ki…
– Ön is előkelő helyen van nevesítve. 
Ezt hogyan éli meg?
– Hálás vagyok érte. Tudják ró-
lam, hogy nem szoktam befogni 
pörös számat, és hetvenévesen 
megengedhetem magamnak, hogy 
hobbipolitikusként kifejezzem a 
nézeteimet, jogászként pedig ber-
zenkedjek a jogállam megtiprása 
ellen. Az ezért válaszul kapott tá-
madások megerősítenek benne, 
hogy jó úton járok. Totális hazug-
ságokkal élnek: úgy állítják be, 
mintha a magyar bíróságok által a 
magyar törvények alapján megítélt 
kártalanítás az ügyvéd bevétele vol-
na. Ez olyan, mintha egy szálloda 
éves bevételét a portás havi fizetésé-
vel mosnák össze. 
– Lehet, hogy nem jó oldalon kevere-
dett bele ebbe a történetbe? 
– Hát igen, ez „a mi kutyánk köly-
ke” tipikus esete… Azon az Origo 
által kigyűjtött, teljesen hamis in-
formációkon alapuló listán egy fi-
deszes ügyvéd szerepel az élen. De 
a  támadások nem őt érik. Viszont 
engem megerősítenek abban, hogy 
valamit jól csinálok. És még valami: 
az ügyvédi etikai szabályok szigo-
rúan tiltják az ügyvéd eredményes-
ségi reklámját, és szigorúan tiltják, 
hogy fizessenek a felhajtóknak, 
akik ügyeket hoznak az ügyvédhez. 
Én most kivételesen sajnálom ezt: 
tudnék fizetni Budai Gyuláéknak, 
mert ennyi reklámot nekem nem 
csináltak még.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A betonjuk feltehetően rendben megkötött a megrendelőknél, a betonüzemnek azonban ez 
szerencsére nem sikerült a Hengersor utcában. Hosszú huzavona után a NAV végül meghozta 
döntését, a környék lakói föllélegezhetnek. Bár volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, hogy mégse… 

Petrovai László alpolgármester avat be a részletekbe.

�A börtönbiznisz valójában bűnbakkereső biznisz – véli a kártalanítási perek miatt folyamatosan 
támadott dr. Magyar György ügyvéd. A végrehajtó hatalom beavatkozása a bíróságok munkájá-
ba a jogállam megtiprása – figyelmeztet.  A közéleti tevékenységéről is jól ismert ügyvéd furcsáll-

ja – de jellemzőnek találja – azt is, hogy a kártalanítások felfüggesztéséről minap meghozott törvény 
alkotói már most tudják, milyen választ kap májusban a kormány a nemzeti konzultáción föltett 
kérdéseire.

Röviden 

Az önkormányzat nagy 
súlyt fektet a kerületben a 
közlekedési viszonyokra, 
így az utak állapotára is. 
Elsőrendű feladatának tartja 
ezek javítását és karbantar-
tását azért, hogy mindenki 
kényelmesen utazhasson. 
Ennek érdekében Szanisz-
ló Sándor polgármester 
megbeszélést folytatott a 
Budapest Közút Zrt. ve-
zérigazgatójával a tervezett 
munkákkal és felújításokkal 
kapcsolatban. Az egyezte-
téssel egybekötve helyszín-
bejárást tartottak a Halomi 
és a Bajcsy-Zsilinszky úton. 
A tervek szerint a két út 
rekonstrukciója még az idén 
megkezdődhet.

Zelinka Tamás zenetörténész 
évek óta tart Csokikoncertet 
a Kondor Béla Közösségi 
Házban. Legutóbb, február 
közepén, a farsang volt a 
fő téma. A gyerekek között 
volt, aki jelmezben jelent 
meg, és úgy muzsikált, 
vagy hallgatta a vidám 
zenét. Hangszerbemutató is 

volt, s annak, aki helyesen 
válaszolt a kérdésekre, ez-
úttal is csoki volt a jutalma. 
Legközelebb, március 8-án, 
a tavasz lesz a fő téma. 

Az egykori Ferm együttes fo-
tóiból nyílt kiállítás a Kondor 
Béla Közösségi Házban. A 
Kultúrházak éjjel-nappal ren-
dezvénysorozat részeként 
szervezett kiállítás rende-
zője Veszprémi Norbert, 
aki az 1968 és 1974 között 
működő zenekarról készült 
felvételekből, plakátokból 
és megmaradt dokumen-
tumokból, levelezésből 
válogatott. 

Éjszakai pingpongbajnok-
ságnak adott otthont a 
Kondor Béla Közösségi Ház. 
Tóth Károly, a rendezvény 
főszervezője elmondta, 
hogy az éjszakai sportolás 
a Kultúrházak éjjel-nappal 
programsorozat keretében 
kezdődött annak idején, de 
ma már mindenkit várnak, 
aki kedveli a rendhagyó 
programokat. 

Eredmények: 1. helyezett: 
Treszkai József, 2.: Ruzsa 
István, 3.: Turzó Sándor.
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 – A minap autós körsétát tettem 
a ferihegyi gyorsforgalmi úton és 
környékén, számolgattam az üres 
hirdetőtáblákat. Harmincnál ab-
bahagytam.
– Elég hamar megunta… 
– Gondoltam, figyelek az útra is… 
De mindvégig az járt a fejemben, 
hogy ezek az út menti táblák a 

város névjegyének részei. A Bu-
dapestre érkező ezt látja először, a 
távozót meg ez búcsúztatja. 
– Az óriásplakát vizuális kör-
nyezetszennyezés. Volt idő, 
amikor újdonságként hatottak, 
ma inkább bosszantók. Elég 
sokat beszéltünk erről, amikor 
ellenzékben voltunk, mond-

tuk, el kéne tüntetni őket, és 
kitartásunknak szép lassan 
eredménye lett: jogszabály írja 
elő, hogy a mai formájukban 
legfeljebb 2020. december 31-
ig maradhatnak fenn. Azért 
köthetnénk fogadást arra, hogy 
a végső határidőig mennyi fog 
valóban eltűnni, teszi-e majd a 

dolgát, akit illet, de úriember 
nem fogad olyasmiben, aminek 
ismeri a végeredményét. 

 HOL LEHET,  
ÉS HOL NEM?
– Mi van, ha valaki azt mondja, 
kihasználom a hátralevő időt?

– Saját cég reklámja továbbra 
is lehetséges a saját területen, 
illetve a településképi rendelet 
meghatározhat bizonyos mó-
dozatokat arra vonatkozóan, 
miképp lehet reklámozni. Van-
nak azonban olyan területek, 
ahol egyáltalán nincs erre lehe-
tőség. Ilyen például a műemlé-
ki védelem alatt álló épület, in-
gatlan, illetve annak közvetlen 
környezete. Ilyen azonban ná-
lunk nagyon kevés van. Csak a 
Ferihegy 1-es terminál, illetve 

a Gloriett-lakótelep közelében 
található volt Grassalkovich- 
kápolna.  
– Hány óriásplakát kihelyezésére 
alkalmas tábla van a kerületben?
– Összesen körülbelül háromszáz.

DRÁGÁBB, HA AZ 
ÖNKORMÁNYZAT 
BONTJA

– Hány tulajdonost érinthet a ke-
rületben az a kötelezettség, hogy 
december 31-ig el kell távolítani a 
táblákat?
– Ha a reklámpiac elmúlt évtized-
beli alakulását nézzük, akkor va-
lószínűleg nem sokat. Közterület 
esetében a kezelő utasítja majd 
a tábla tulajdonosát a reklám 
megszüntetésére, és ha nem tesz 
eleget a kötelezettségének, a kor-
mányhivatalhoz kerül az ügye, 
amely ismét felszólít, illetve bír-
ságol – akár ismétlődő jelleggel 
is. Ha a tábla az önkormányzat 
tulajdonában álló területen áll – 
ilyen azonban már nagyon kevés 
van –, akkor végső megoldásként 
az önkormányzat is elbonthatja a 
táblát, és annak költségeit a kö-
telezett címére kiszámlázhatja. 
Magánterületen nehezebb lesz 
kikényszeríteni az eltávolítást.
– Mindenképpen meg kell várni az 
év végét ennek a – hogy a szavait 
idézzem – vizuális környezetszeny-
nyezésnek a megszüntetésével?
– Ha a tulajdonosnak van közte-
rület-használati engedélye, szer-
ződése, a törvény értelmében a 
végső határidőig élhet vele.
– De egy csomó tábla ott áll üre-
sen, elcsúfítva a városképet…
–Nekünk mindenképpen türelmes-
nek kell lennünk december 31-ig.

Kerekes András

Üres óriásplakátok és varjúcsapatok a gyorsforgalmi út menténKÖZÉLET

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

A varjúfélék egy család, rend-
szertani szempontból a madarak 
osztályába, szorosabban a ve-
rébalakúak rendjébe tartoznak, 
amelyet olyan főbb csoportok al-
kotnak, mint például a szajkók, 
a szarkák, a csókák és a varjak. 
Velük bárki találkozhat, még a 

legvárosiasabb életmódot foly-
tató emberek is, hiszen környe-
zetünkben szinte mindenütt ott 
vannak.

– A varjúfélék azért szeretnek 
behúzódni a lakott területekre, 
mert azok biztonságosak, élel-
met adnak, és emlékeztetnek az 
eredeti élőhelyükre – magyaráz-
ta a Városképnek Orbán Zoltán, 
a Magyar Madártani és Termé-

szetvédelmi Egyesület szóvivője. 
– A lakott területek szerkezete 
tagolt, mozaikos, és sok min-
dent kínálnak, amire ezeknek a 
madaraknak szükségük lehet: 
magas fákat, sík talajt, sőt a ma-
gas házak a sziklafalakra is em-
lékeztetnek, amelyek fontosak a 
varjak számára.

IRTOTTÁK ŐKET, 
EZÉRT KÖZELEBB 
JÖTTEK

A különböző fajok különböző 
életmódot folytatnak. Míg a 
szarka magányosan él, addig 
a szajkó és a dolmányos varjú 
laza csoportokban, a vetési var-
jú pedig nagy létszámú csapa-
tokban. Ez az oka annak, hogy 
míg az előbbi három madár 
gyakori vendége a sűrűbben 
lakott városi területek parkjai-
nak, kertjeinek is, addig a veté-
si varjú inkább a városszéleket 
kedveli.

– De ezt sem kell szentírás-
nak venni – magyarázta Orbán 
Zoltán –, egy Kecskemét-méretű 
városnak a központi részében is 
találni rengeteg fészket, ott biz-

tonságban érzik magukat a veté-
si varjak is.

És hogy mi az oka ennek a 
biztonságérzetnek? A válasz 
meglepő.

– A varjúféléket korábban 
kíméletlenül irtották a vidéki 
területeken. Mivel rendkívül in-
telligens állatokról van szó, ha-
mar megtanulták, hogy a lakott 
településeken nem lövöldöznek 
rájuk, ezért beszoktak oda.

OROSZORSZÁG-
BÓL ÉRKEZNEK
A varjak nagyobb számú fel-
tűnése egyébként a táplálkozá-
sukkal függ össze. A hideget jól 
bírják, de a téli hónapokban a 
hó miatt nem találnak táplálékot 
az északkeleti területek talaján, 
ezért lehúzódnak ide. Ilyenkor 
látjuk őket nagy számban. Ha 
jobb az idő, elindulnak vissza, 
Oroszország felé.

Ami pedig az intelligenciáju-
kat illeti, nos, az valóban figye-
lemre méltó.

– Az intelligencia a túlélés 
eszköze. Egy olyan madárnak, 
amelyik nagyrészt a talajon, 
vagyis széles, nyílt terepen keres 
táplálékot, folyamatosan figyel-
nie, tanulnia kell – fejtette ki 
Orbán Zoltán. – A lakott telepü-
léseken, ahol nagyobb számukra 
a biztonság, és van idejük kísér-
letezni, játszani, már kitapasztal-
ták, hogy egyik nagyon fontos 
táplálékukat, a diót a magasból 
leejtve könnyedén fel tudják tör-
ni, sőt egyesek az autókerék alá 
görgetik, mert úgy még egysze-
rűbb számukra.

Felhívás
A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgár-
mes teri Hivatal pályázatot hirdet a Polgármesteri és Jegyzői Kabinetiroda, 
Személyügyi Csoport személyügyi referens munkakörének betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 1181 Budapest, Üllői út 400.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak személyügyi feladatainak ellátása.
A személyi adatok nyilvántartása, karbantartása a Polgármesteri Hivatal 
munkatársai és az önkormányzat intézményvezetői tekintetében. Kinevezések, 
jogviszony-megszüntetések, átsorolások, illetmények, helyettesítési díjak 
megállapítása és egyéb munkáltatói intézkedések előkészítése. Adatszolgáltatás 
társhatóságoknak, külső és belső szerveknek. 

Jogállás, illetmény és juttatások:
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közszolgálati 
szabályzat, valamint az 52 650 forintos illetményalapot és a középfokúak 
részére 20, a felsőfokúak részére 35 százalékos illetménykiegészítést megállapító 
14/2019. (XII. 16.) sz. önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
• magyar állampolgárság
• cselekvőképesség
• büntetlen előélet
•  középfokú képesítés, a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 23. pont-

jának megfelelő végzettség 
• vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása
• felhasználói szintű MS Office ismeretek
• 6 hónapos próbaidő vállalása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• a Wintiszt személyügyi nyilvántartó program ismerete 
• a KIRA program ismerete
• a TÉR rendszer ismerete
• a közigazgatásban szerzett gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz
• motivációs levél
• a végzettséget igazoló dokumentumok másolatai
• 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata 
•  hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati 

eljárással összefüggésben kezelhetők, illetve hogy azokat a pályázat el-
bírálásában részt vevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázatok elbírálását követően 
azonnal betölthető
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 12.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Judit irodaveze-
tő-helyettes nyújt a balint.judit@bp18.hu e-mail címen vagy a 296-1312-es 
telefonszámon.
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31. 

VIZUÁLIS 
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS
Az üresen tátongó plakáthelyekről 

A DIÓTÖRŐ MADÁR
Velünk élnek, de mit tudunk a varjakról?

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Akármerre megyünk, mindig ott vannak körülöttünk, csoportosan 
vagy magányosan, fejünk fölött körözve vagy egy-egy kerítésről, fa-
ágról lesve ránk. A varjak megtanultak az emberrel élni, és különösen 

télen biztonságos terepet jelentenek számukra a lakott területek.

�Bizonyára olvasóinknak is szemet szúrtak kerületünkben is az üresen hagyott, elhanyagolt óriás-
plakát-tartók. Vizuális környezetszennyezés – véli Petrovai László a városképet csúfító táblákról. 
A környezetvédők kitartásának köszönhetően 2017-ben kormányrendelet született a sorsukról: 

az üzemeltetőknek 2020. december 31-ig le kell szerelniük a reklámtáblákat. 
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A lakótelep lakosai tiszta környezetben akarnak élni A HELY, AHOL ÉLÜNK

A bizottság éves tevékenységét 
a 2019-es beszámoló foglalta 
össze. Az egyre gyakoribb szél-
sőséges időjárási jelenségekre 
– hirtelen lezúduló nagy meny-
nyiségű csapadék, orkánerejű 
szelek – történő felkészülésről 
és a kerületben történt külön-
leges tűzesetekről Székely Péter, 
az önkormányzat közbiztonsági 
referense adott tájékoztatást. 

Hodruszky Csaba, a HVB el-
nöke hangsúlyozta, hogy a való-
ságos veszélyhelyzetek gyors és 
pontos koordinációjának érdeké-

ben kiemelten fontos a tapaszta-
lati tudás, amit a védelmi szervek 
a gyakorlatok során tudnak elsa-
játítani. Kiemelte: jó, ha a védelmi 
szervek sokat gyakorolnak, mert 
egy valóságos veszélyhelyzetben 
nagyon fontos a gyors és pontos 
együttműködés és koordináció. 
Erre 2019-ben az élet valós hely-
zetet is teremtett: a Bozsik Stadi-
onnál talált második világháborús 
brit bomba hatástalanítása során 
több ezer állampolgár biztonságá-
ról, kitelepítéséről, elhelyezéséről 
és ellátásáról kellett gondoskodni. 

Ekkor bebizonyosodott, hogy a 
sok gyakorlat eredménye a pon-
tos és hatékony csapatmunka, 
amelyet a dél-pesti védelmi szer-
vezetek – a kormányhivatalok, az 
önkormányzatok, a honvédelmi, a 
rendvédelmi, a katasztrófavédel-
mi, az egészségügyi és mentőszer-
vezetek – közösen végeztek. 

A jelenlevők áttekintették a 
magyar lakosság egészségének 
védelme érdekében a kormány 
által felállított Koronavírus-jár-
vány Elleni Védekezésért Felelős 
Operatív Törzs 28 pontos akci-

ótervét. A terv célja a fertőzés 
esetleges magyarországi megje-
lenésének kiszűrése és lokalizá-
lása, valamint az állami szervek 
feladatainak összehangolása az 
egészségügyi és járványügyi in-
tézkedések hatékony megszer-
vezésére. 

A járványról hiteles tájékoz-
tatás az Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ honlapján (www.
nnk.gov.hu), valamint a nap 24 
órájában ingyenesen hívható 
06-80-277-455 és 06-80-277-456 
telefonszámokon kapható.

FELHÍVÁS
A LAKOSSÁG FELKÉRÉSE KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉRE
Tisztelt Lakosok!
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata a szociális szolgáltatástervezési koncepciójának 
és a helyi esélyegyenlőségi programjának felülvizsgálata, illetve 
egy új, eredményes koncepció, program elkészítése érdekében 
arra kéri a lakosságot, hogy a kerület intézményeiben kihelyezett, 
illetve a www.bp18.hu honlapon elektronikus úton is elérhető 
kérdőív kitöltésével segítse a munkáját. 

A kérdőív célja a kerületi lakosok szociális helyzetének és a 
lakosságot érintő szociális problémáknak, véleményeknek a fel-
térképezése. A kérdőív kitöltése önkéntes és névtelen. A kérdő-
ívet lehetőleg a 18. életévüket betöltött helyi lakosok töltsék ki. 
A kitöltés 10–15 percet vesz igénybe, és az összesített válaszokat 
kizárólag e célok érdekében használjuk fel. 

Kérjük, hogy a kitöltött kérdőívet a kerület intézményeiben 
erre a célra kihelyezett gyűjtőládába dobják be, illetve az elekt-
ronikus úton történő kitöltést követően online módon küldjék el 
azt. 

A kérdőív kitöltésére 2020. március 2-tól március 30-ig van 
lehetőség. 

Kérjük, hogy minél többen töltsék ki a kérdőívet, és vegyenek 
részt Önök is a tervezésben! 

Köszönjük a közreműködésüket!

KERTVÁROS? LAKÓTELEP? LEGYEN KÖZÖSSÉG!
Láng István a körzetében megoldandó feladatokról

NEM GYAKORLAT VOLT
KORMÁNYHIVATAL – AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN

Akik nemrég az Egressy Gábor 
utcában jártak, egy kihelyezett 
figyelmeztető táblára figyelhet-
tek fel. A rövid felirat arra inti 
azokat, akik épp illegálisan akar-
nak szemetet lerakni, hogy az 
ilyen tevékenység tilos, az elkö-
vető a törvény alapján felelősség-
re vonható, sőt a környéken élők 
felvételt is készíthetnek róla, és 
ez alapján feljelentést tehetnek. 
Egyszerű megoldás, és bizonyá-
ra hatékonyabb is, ha a lakók és 
a hatóságok együtt tudnak mű-
ködni.

– Ezen a környéken nincs 
olyan egybefüggő erdős terület, 
mint amilyen a Péterhalmi-er-
dő, de a parkokban, a bokros 
részeken, a fák alatt gyakran 
raknak le szemetet – magya-
rázta a Városkép érdeklődésé-
re Láng István, a Lakatos-, a 
Lipták- és a Lónyaytelep ön-
kormányzati képviselője. – A 
környéken sok az idős ember, 
akik nem tudnak aludni, felri-
adnak a zajra, s az is előfordul, 
hogy valaki látja, mi történik, 
de közbelépni vagy felvételt ké-
szíteni nem tud. Kipróbáljuk, 
milyen, ha mi, lakók, együtt-
működünk ebben az ügyben.

AZ ÁLLOMÁS  
ÉS KÖRNYÉKE
A képviselő elmondta, hogy a sze-
metelés, a piszok a körzet és a ke-
rület több pontján okoz, ha nem is 
katasztrófát, de kellemetlenséget. 
Ilyen például, hogy a vasútállomá-
son nincs WC, ezért a várakozók a 
környező zöldterületet használják 
annak, vagy hogy a közeli iparte-
lep egyik vállalkozása annyi szál-
lóport termel, hogy attól teregetni, 
szellőztetni nem lehet. Ezekkel 
kapcsolatban már megkezdődött 
az állapotfelmérés, sőt a kapcso-
latfelvétel az illetékesekkel.

– A MÁV-állomás és környéke 
sok szempontból problémás – ma-
gyarázta Láng István. – Gondot 
okoz az is, hogy mellette nem épült 
parkoló, de mintegy harminc gép-
kocsi számára sikerült biztosítani 
egy P+R parkolót, amely későbbi 
tervek alapján bővíthető. 

MI LESZ VELED, 
BRENNER-PARK?
A képviselő úgy fogalmazott, 
minden erőfeszítés, minden fel-
adat megoldása egészében azt 
szolgálja, hogy erős, lakókör-

nyezetét szerető, tisztelő és érte 
tenni akaró közösség alakuljon 
ki itt. Ez nem lehet nehéz, hiszen 
az itt élők szívesen vesznek részt 
saját környezetük alakításában.

– Fontosnak tartom azt is, hogy 
mivel ezen a környéken nincs sem 
művelődési ház, sem sportcsar-
nok, a Brenner János-parkból 
váljon rendezett pihenőhely és 
közösségi tér. Itt a tavaszi–nyári 

időszakban akár egy ideiglenes 
színpad is felállítható. Régebben 
is voltak itt programok, lehet-
nének ezután is. Mindez azért 
fontos, mert – mint említettem – 
sok nyugdíjas él a környéken, és 
az idős emberek közül sokaknak 
gondot okoz nagyobb távolságot 
megtenni. Persze nem arról van 
szó, hogy ez csak az idősek talál-
kozóhelye lenne.

AGYAGOZZANAK 
EGYÜTT
A fiatalok közösségét érintő fel-
adatok közül Láng István a Szi-
várvány óvoda esetét említette, 
amely korábban egy pályázaton 
agyag- és tűzzománc-kemencét 
nyert, de azt helyhiány miatt 
egyelőre nem tudták üzembe 
helyezni, pedig lenne rá igény.

 – Van ilyen kemencéje egy 
külön teremben az Eötvös általá-
nos iskolának – mondta. Folyik 
az egyeztetés az iskolával, a KLIK 
bevonásával, arról hogy az óvoda 
eszközei átkerüljenek az iskolá-
ba, és amennyiben a Városgazda 
szakemberei alkalmasnak találják a 
műszaki feltételeket, közösen hasz-
nálhassák azokat.

Kerékgyártó György

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�„Szinte már feledésbe merült az a tény, hogy tavaly az élet valódi veszélyhelyzetet is hozott 
elénk: egy második világháborús bomba kiemelésének feladatai kihívás elé állították a bizottsá-
got” – mondta Hodruszky Csaba, a XVIII. kerületi Helyi Védelmi Bizottság (HVB) elnöke a február 

14-én tartott ülésen. A bizottság a lakosság védelme érdekében a területi és helyi szinten felmerülő 
honvédelmi feladatok végrehajtását irányítja. 

�Együtt lépnek fel az illegális szemetelők-
kel szemben. És ez csak a kezdő lépés 
afelé, hogy a Lakatos-, a Rendessy- és 

a Lónyaytelep lakói közösségként tekintsenek 
magukra – véli Láng István, a körzet önkor-
mányzati képviselője.

ALAPVETŐ ÉPÍTÉSÜGYI VÁLTOZÁSOK 2020-BAN
A jegyzők helyett a kormányhivatalok látják el 2020. március 1-től az elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat (az építésügyi és az építés-
felügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII.23.) Korm.rendelet 1. §, ill. 3. § értelmében).

A változás miatt az építési vagy használatba vételi engedélyezési eljárásokat nem a polgármesteri hivatalok, hanem a kormányhivatalok 
folytatják le. 

2020. március 2-tól a feladatellátás helye a XVIII., XIX., XX., XXI. és XXIII. kerületek tekintetében:

Dél-pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály
Budapest X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor u. 53–55.

Ügyfélfogadási idő: 
Hétfő: 13.00–16.00
Szerda: 8.00–16.00
Péntek: 8.00–12.00

Véradás a Piros Iskolában
A Magyar Vöröskereszt március 17-én (kedden) 14.30-tól 18 
óráig a Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
(Üllői út 380–382.) szervez véradó napot.

A véradás előtt étkezni kell, valamint sok folyadékot fogyasz-
tani.

A szervezők kérik, hogy a személyazonosító igazolványukat és 
a lakcímkártyájukat vigyék magukkal, s a TAJ-szám megadása is 
szükséges.

A Magyar Vöröskereszt adományvonala: 1359.
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Egy csepp Ciprus a kerületbenKULTÚRA

A hálás kis közönség minden al-
kalommal a legtöbb dalt együtt 
énekli a népszerű előadómű-
vésszel, így volt ez február végén 
a PIK-ben is.
 – Milyen érzés több mint fél év-
százada a gyerekek kedvencének 
lenni? – kérdeztük az örökifjú 
Gryllus Vilmostól.
– Nagyon jó, hiszen öröm ne-
kik játszani. Őszintén reagálnak 
minden szóra, dalra. Érdekes 
az, hogy akiknek annak idején 
mint kisgyermekeknek énekel-
tem, ma már szülők, sőt nagy-
szülők, és magukkal hozzák a 
koncertjeimre fiaikat, lányaikat, 
unokáikat.

– Hány gyermekműsora van?
– Sok. Minden jelentősebb ün-
nepi alkalomra egy-egy, hús-
vétra, karácsonyra, Mikulásra, 
őszre, tavaszra, nyárra, télre. És 
mindegyik saját szerzemény is-
mert és kevésbé ismert költők 
verseire. A Kalákával együtt – 
melynek fél évszázaddal ezelőtt 
alapító tagja voltam –, legalább 
háromszáz poéta másfél ezer 
költeményét zenésítettem meg. 
– Ezekből mennyit tud fejből?
– A döntő többségüket. A ver-
sekre jól emlékszem, de ha vé-
letlenül nem ugrana be egy-egy 
szó vagy sor, a zene rávezetne. 
Általában olyan gyerekdalokat 

írok, amiket könnyen el tudnak 
sajátítani, mert a célom az, hogy 
énekeljék. Azt tapasztalom, hogy 
a szülők is szívesen a gyerekek-
kel tartanak, a zenei anyanyel-
ven hamar egymásra találunk. 
Jó érzés, hogy a műsoraimnak 
köszönhetően a tanárok is felfe-
dezik azokat a költőket, akiknek 
a műveit megzenésítettem, és az 
órákon felteszik a lemezeimet. 
Így még jobban megszeretik a 
kisdiákok a költeményeket pró-
zában is. 
– Hogyan ünnepelte tavaly testvé-
rével, Dániellel és zenésztársaival 
a Kaláka fennállásának ötvene-
dik évfordulóját?

– Rengeteg koncerttel, ha-
zai és külföldi fellépéssel, még 
Dél-Amerikában is megfordul-
tunk. Az egész év ennek a jubi-
leumnak a jegyében telt. Az idén 
kicsit visszafogunk, bár még 
mindig elég jól bírjuk. 
– Az ötven év alatt hányan ját-
szottak a Kalákában?
– Összesen tízen, de negyedszá-
zada már állandó a tagságunk. 
– A gyerekek és a felnőttek a február 
23-i pestszentimrei fellépésén hány 
jelmezes alakon szórakozhattak?
– A Maszkabál című műsorom-
ban huszonnégy jelmez elevene-
dett meg dalaim révén, például 
tündér, boszorkány, tigris. Há-
rom hangszeren, gitáron, csellón 
és dobon játszottam. Úgy láttam, 
az óvodások és a kisiskolások re-
mekül érezték magukat a műso-
romon, jót maszkabáloztak.

(temesi)

CIPRUS KULTÚRÁJA ÉS ÍZEI
Egy nyitott múzeum

FARSANGI DALOK GYEREKEKNEK
Gryllus Vilmos Maszkabálja a PIK-ben

Nem csak azoknak lehetett ér-
dekes a polgármesteri hivatal 
földszintjén, a Városháza Ga-
lériában megrendezett kiállí-
tás, akik most állítják össze idei 
utazási tervüket. Mindenki szá-
mára élményt nyújtott a Földkö-
zi-tengeri szigetországot, annak 
kultúráját, történelmét és egyéb 
oldalait bemutató tablók megte-
kintése.

A Ciprus világöröksége: 
történelem, mítosz és vallás 
című kiállítás megnyitóján a 
nagy számú érdeklődő és a 
Sztehlo Gábor iskola diákjai 
mellett jelen voltak február 
18-án a vendéglátó XVIII. ke-
rületi önkormányzat vezetői, 
a fővárosi ciprusi és görög 
közösség képviselői, valamint 
Pericles Stivaros ciprusi és Ef-

thymios Pantzopoulos görög 
nagykövet is.

Szaniszló Sándor a házigaz-
da szerepében köszöntötte a 
vendégeket, és szerencsés hely-
zetnek nevezte, hogy Ciprus 
és Magyarország is az Európai 
Unió része. 

– Az olyan közös történelmi 
események mellett, mint ami-
kor őseink együtt küzdöttek a 
keresztes háborúban, összeköt 
az is, hogy 2004-ben egy idő-
ben csatlakozhattunk az Euró-
pai Unióhoz. Így egymás or-
szágainak kultúráját úgy tudjuk 
megcsodálni, hogy nincsenek 
határok közöttünk – mondta a 
polgármester. 

Pericles Stivaros megkö-
szönte a helyet adó Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre önkor-

mányzatának és az eseményt 
szervező XVIII. kerületi 
Görög Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak, hogy a kiállítás 
létrejöhetett. A Ciprusi Köz-
társaság nagykövete részlete-
sen ismertette a szigetország 
történelmi és kulturális emlé-
keit és jelenlegi politikai-gaz-
dasági helyzetét, valamint a 
ciprusi turizmusban rejlő le-
hetőségeket.

– Szigetünk történelmileg és 
kulturálisan igen gazdag, min-
den szegletében találhatunk va-
lamilyen érdekességet. Ciprus 
lényegében egy nyitott múzeum, 
ahova Magyarországról 2019-
ben mintegy 32 ezren látogattak 
el, ami az előző évhez képest 25 
százalékos növekedés – hangsú-
lyozta.

Szaniszló Sándor és Pericles 
Stivaros szalagátvágással nyitot-
ta meg a kiállítást, majd együtt 
nézték meg azt. Az érdeklődők, 
vagy akik ciprusi utazásban re-
ménykednek, térképeket és uta-
zási prospektusokat is találtak az 
asztalokon, és mind ételek, mind 
italok formájában megkóstol-
hatták Ciprus jellegzetes ízeit. 

Caruha Krisztinától, a XVIII. 
kerületi Görög Nemzetiségi 
Önkormányzat elnökétől azt is 
megtudtuk, hogy aki a kiállítás 
láttán vagy attól függetlenül ér-
deklődik a görög, illetve a cip-
rusi kultúra iránt, vagy esetleg 
a görög nyelvet kívánja elsajá-
títani, megteheti azt a kerület-
ben is. A Manolisz Glezosz 12 
Évfolyamos Kiegészítő Görög 
Nyelvoktató Iskola keretében 
heti három napon van görög-
nyelv-oktatás, s akár félévkor is 
be lehet iratkozni.

B. Z.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Maszkabál címmel tartott előadást a Pestszentimrei Közösségi Ház-
ban február 23-án Gryllus Vilmos, aki ezúttal is a gyermekek nyelvén 
dalolt, ahogy már megszokhattuk tőle különféle „alkalmi” rendezvé-

nyeken, mint legutóbb mikuláskor és karácsonykor.

�Ciprus kultúrájával és ízeivel ismerkedhettek a Városháza Galériában 
azok, akik ott voltak a szigetországot bemutató fotókiállítás megnyi-
tóján.
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Ebben a szürke téli időszakban 
jólesik az édesség mellé egy 
kis kultúra is. A Krúdy Gyula 
Irodalmi Kör hosszú évek óta 
minden hónap közepén kitesz 
magáért, remek műsorokkal 
szórakoztatva a nagyérdeműt. 
Az érdeklődők java része tagja a 
körnek, amely a fővárosban szin-
te hétről hétre vándorolva nyújt 
irodalmi és zenei programot, 
hol könyvtárban, hol étterem-
ben. Rendszeresen megfordult a 
népszerű lőrinci vendéglátóhely 
„krúdys” rendezvényén többek 
között a nemrég elhunyt Keres 
Emil Kossuth-díjas színész, illet-
ve ma is részt vesz a programo-
kon Baranyi Ferenc költő vagy 
Pánti Anna operaénekes.

Az év első foglalkozásán, ja-
nuárban Szeredy Krisztina pri-
madonna adott olyan fergeteges 
műsort, amely nemcsak a mű-
vésznő énekhangja, de tempe-
ramentuma miatt is emlékezetes 
marad, hiszen az egyik pergő 
operettnóta alatt felpattant az 
asztalra, és onnan hozta lázba a 
közönségét…

Egy hónappal később, feb-
ruár 20-án, az idei második 
Krúdy-körön aztán egy Zsuzsa 
hódított, igaz Mihályként… 
Zsuzsa Mihály aranykoszorús 
nótaénekes, Nótaolimpia-győz-
tes, költő, dalszerző, színész 
önálló estje nem nélkülözte a 
gyönyörű dallamokat, a nagy 
slágereket, a saját szerzeménye-

ket és verseket, sőt a humort 
sem. Mielőtt megkezdődött a 
műsora, az est házigazdái – Uj-
vári Ferenc költő-író, Németh 
Nyiba Sándor költő, zenész, ze-
neszerző, a Krúdy-kör titkára 
és Király Lajos író, a kör elnöke 
köszöntötte a művészt. 

Zsuzsa Mihályról érdemes 
tudni, hogy a Színművésze-
ti Főiskola operett és musical 
szakán szerzett diplomát 1983-
ban, majd a Győri Kisfaludy 
Színházban kezdte pályafu-
tását, ahol számos operában, 
operettben és prózai darabban 
játszott.

– Győrben megtanulhattam a 
szakma alapjait, ezt a tudást ké-
sőbb Budapesten a Népszínház-

ban kamatoztathattam, jelenleg 
szabadúszó vagyok – mondta a 
művész két szám között. 

Különféle előadásokon, ön-
álló esteken, tévéműsorokban 
vesz részt, az operától a kupléig 
minden műfajban otthonosan 
mozog. Önálló estje sugárzott a 
derűtől és a jókedvtől, amely át is 
ragadt a lelkes közönségre. 

A kiállított festmények – a 
művekről és alkotóikról Orosz 
Margit költő mesélt röviden 
a megnyitó beszédében – jó 
díszletként szolgáltak a mű-
sorhoz. A tizenhat festő közt 
két kerületi alkotó munkái is 
láthatók március 15-ig. Négy 
nappal később, 19-én pedig 
egy újabb kiállítás megnyitó-
jával kezdődik majd a Krú-
dy-kör idei harmadik estje a 
Zilában. Persze a zene és az 
irodalom akkor sem marad ki 
a kétórás programból.

Temesi László

Jó estét, nyár… Harsányi Gábor Pestszentlőrincen járt KULTÚRA

„ELSZÁLLOK A FANTÁZIA SZÁRNYÁN”
Harsányi Gábor színész, aki imád írni

TEMESI LÁSZLÓ 

– Miért szereti a Rózsát, ahol 
már sokadszor mókázott a kol-
légáival?
– Mert vájt fülűek a nézők, ér-
ződik rajtuk, hogy rendszeres 
színházba járók. Mindig vég-
telen szeretettel vesznek körül 
bennünket, színészeket, és az is 
jólesik, hogy visszavárják a tár-
sulatokat, amelyekben játszom. 
Kedvenc művelődési házam a 
Rózsa, amely kicsi, de családi-
as. A színpadról is elmondható 
ugyanez.
– Ez a szeretet máshol is érződik, 
mondjuk utcán, boltban, amikor 
megszólítják?

„MAGÁN  
NŐTTEM FEL”
– Igen, sokszor megszólítanak, 
de talán a legaranyosabb az a 
néni volt, aki kilencvenéves le-
hetett, és az utcán váratlanul 
megragadta a kezemet csillogó 
szemekkel, ezekkel a szavakkal: 
„Művész úr! Magán nőttem fel! 
Annyira szeretem magát!” Érde-
kes volt ezt hallani, mert hozzá 
képest tini vagyok, mindössze 
hetvenöt éves…
–  Gratulálok, letagadhatna egy 
tízest! Láthatóan egészséges, 
sportos, jól tartja magát, ami bi-
zonyára köszönhető cselgáncsos, 
karatés múltjának.

– Mit múltjának? Jelenének, hiszen 
még ma is rendszeresen sportolok, 
formagyakorlatokat végzek.
– Egyszer mintha félrelépett vol-
na… Emiatt néhány évvel ezelőtt 
majdnem le kellett mondania egy 
előadást.

LUMBÁGÓVAL 
JÁTSZOTT, 
– Valóban, egy rossz mozdulat-
tól úgy maradtam. Félreléptem, 
méghozzá pont egy előadás 
napján, a karácsonyi ünnepek 
táján ütött be a ménkű. Ray 
Cooney Délután a legjobb, 
avagy a miniszter félrelép című 
darabjával jártuk az országot, és 
éppen vidékre készültünk, ami-
kor megtörtént a baj, mozdul-
ni is alig tudtam. Az orvosom 
megvizsgált, és azt mondta, 
pihennem kell, mondjam le az 
előadást. Felhívtam a Fogi Szín-
ház főnökét, Fogarassy Andrást, 
hogy ne számítson rám, mert 
menni is alig tudok. Ő azonban 
addig mondogatta, ülve is játsz-

hatok, csak jöjjek el, hogy mégis 
elvállaltam. Az előadás előtt az 
igazgató a függöny elé lépve be-
jelentette, ne lepődjenek meg, 
de Harsányi Gábor „lumbágó-
san” játssza ma végig a darabot. 
Nemcsak én ültem le gyakran, 
de szerencsére „ültek” a poénok 
is. Ilyen még soha nem történt 
velem, de örülök, hogy elvál-
laltam az előadást, már csak a 
kollégák miatt is, akik szintén 
hősiesen végigjátszották velem 
a két felvonást. Aztán napokig 
porckorongsérvvel feküdtem 
az ágyban, de szilveszterre már 
helyrejöttem.
 

BÖRTÖNSZÍNHÁZ 
DARABJA SIKER
– Ön miatt soha nem maradt el 
előadás?
– Csak egyszer, egy hibás orvosi 
beavatkozás miatt, de ez már a 
múlté.
– Hány darabban játszik jelenleg?
– Legalább fél tucatban, főleg a 
sajátjaimban.

– Ezek szerint nemcsak színész-
ként, íróként is tisztelhetjük?
– Évtizedek óta tagja vagyok 
az Írószövetségnek, nagy meg-
tiszteltetés számomra, hogy be-
fogadtak jeles íróink. Tizenhét 
színdarabot írtam, ebből körül-
belül hét van forgalomban, és 
örömmel veszem, hogy szereti a 
közönség ezeket. A Börtönszín-
ház című darabom például nem-
zetközi karriert futott be, New 
Yorkban is játszották. 
 – Hogyan lett író (is), honnan 
jönnek az ötletek, amelyeket szín-
padra visz?
– Rengeteg nagy író darabjá-
ban játszottam, illetve játszom, 
sokat tanultam tőlük írástech-
nikában és dramaturgiában. 
Rendszeresen járom a vidéket, 
a turnébuszokon van időm bő-
ven mindenféléről gondolkod-
ni. Ilyenkor elszállok a fantázia 
szárnyán. Előveszek egy papírt, 
feljegyzem az ötleteimet, és mire 
hazaérek, megszületett a színda-
rab vázlata, amelyet aztán ké-
sőbb kidolgozok. Imádok írni.

VÍGDRÁMÁKAT ÍR 
– Főleg kabarékból, vígjátékokból 
ismerik. Milyen műfajban ragad 
tollat?
– Vígdrámákban. Azokat a té-
mákat írom meg, amelyek iz-
gatják a fantáziámat. Fontos, 
hogy a színműveim életigazsá-
gokról szóljanak. Például Édes 
alkony című darabom idős 
emberekről, vágyaikról, az el-
múlásról szól drámai elemek-
kel töltve, ugyanakkor sokat 
lehet rajta nevetni. Én magam 
is szívesen játszom olyan szín-
műben, amely elgondolkod-
tat, miközben halálra röhögöd 
magad, annyi a poén benne. A 
lényeg az, hogy happy enddel 
végződjék.
– Az életben is dőlnek önből a 
poénok, vagy csak a fehér papír 
előtt?
– Inkább írás közben. Szeretem 
figyelni az embereket. Nem va-
gyok az a társasági ember, aki 
bulikon állandóan sziporkázik. 
Jobban szeretem, ha a darabjai-
mon nevetnek.

�Az év második Krúdy-körét tartották meg február közepén a Zila Ká-
véházban, ahol vidám dalok csendültek fel a vidám színekkel tavaszt 
idéző festmények körében. Tizenhat művész csaknem félszáz mun-

kája „aranyozta be” az estet, amelyen ismét megtelt a patinás kávéház 
galériarésze.

�Harsányi Gábor Jászai Mari-díjas színész-
nek kedvenc helye a Rózsa Művelődési 
Ház, ahová mindig szívesen jön, mint 

legutóbb is, február 16-án, amikor a Bolha 
a fülbe című fergeteges vígjátékban játszott. 
Kevesen tudják a színművészről – akit oly sok 
filmből és kabaréjelenetből ismerhetünk –, 
hogy remekül forgatja a tollat, számos színda-
rabját a mai napig játsszák. 

EGY ZSUZSA, AKI MIHÁLYKÉNT HÓDÍTOTT A ZILÁBAN
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Testvére jelenlétében avatták fel Kondor Béla emléktáblájátA HELY, AHOL ÉLÜNK

Karácsony előtt ráijesztett a 
Papp házaspár az itt élőkre, 
amikor kialudtak a fények a 
helyiségben, és több mint egy 
hónapig nélkülözni kellett a 
megszokott édes ízeket. A be-
járatnál kis tábla fogadta az ér-
deklődőket, tudatva: bizonyta-
lan időre zárva tart a cukrászda, 
mert munkaerőhiány miatt nem 
tudják garantálni a minőséget… 
Január közepén végre felsóhajt-
hattak az édesszájúak, amikor 
újra kigyúltak a lámpák a Picur-
ban.
– Már jóval az ünnepek előtt 
gondunk akadt a gyártóüzem-
ben, mert nem találtam olyan 
szakembert, akivel tartani tud-

tuk volna az elvárt minőséget ép-
pen a karácsonyi csúcsidőszak-
ban, ezért inkább meghoztuk a 
fájdalmas döntést, a bezárást – 
mondta a tulajdonos, Papp Gá-
bor. – Szerencsére azonban né-
hány hét alatt sikerült rendezni 
a sorainkat, és újra kinyitottunk. 

Nem volt könnyű időszak…
– Hogyan jött a gondolat, hogy 
ön elektroműszerészként, a felesé-
ge pedig nyomdai korrektorként 
belevágjon egy teljesen más vál-
lalkozásba?
– Egy ismerős vetette fel még 
1987-ben, hogy a családi há-
zunkban nyissunk fagyizót. 

Elgondolkodtunk ezen, és bele-
vágtunk az ismeretlenbe. Hamar 
megkedveltek bennünket, szép 
forgalmunk lett, és még nagyob-
bat álmodhattunk. Néhány év 
múlva a Nemes étterem mellett 
nyitottunk cukrászdát, majd itt, 
a PIK mellett.
– Végül is ez egy műszerésztől és 
egy nyomdai korrektortól termé-
szetes…
– Mi is meglepődtünk azon, 
hogy sikeresek lettünk egy szá-
munkra teljesen új területen, 
de míg eljutottunk odáig, sokat 

olvastunk, képeztük magun-
kat, beletanultunk a cukrász 
szakmába. Meg aztán a jól 
bevált nagymamareceptek 
is sokat segítettek. A célunk 
az, hogy házias ízeket vará-
zsoljunk a süteményeinkbe.
– Hányfélét készítenek nap 
mint nap, és mi a speciali-
tásuk?
– Több mint százfélét! Spe-
cialitásunk többek között a 
szlovák krémes, a külön-
féle főzött csokikrémmel 
töltött sütemények, a mál-
nás túrós, az almás vaníli-
ás, az áfonyás mákos és a 

mákos madártejes.
– S melyik az ön kedvence?
– Én inkább a réteseket és a pis-
kótás süteményeket kedvelem.
– Nem szaporodtak meg a kilóik, 
mióta felhagytak eredeti foglalko-
zásukkal egy édesért?
– Picurkát…

(temesi)  

MÁRCIUS 8. 
NEMZETKÖZI NŐNAP
„Bár március 8-a napjainkban leginkább a virágok és egyéb 
ajándékok vásárlásáról szól, a nőnap kialakulása valójában a női 
egyenjogúságért folytatott küzdelem egyik fontos állomása volt. 
Noha a mozgalom már a XIX. század második felében kezdetét 
vette, komoly lendületet csupán a XX. század első harmadában, 
főként az első világháború következtében kapott. A Szocialista 
Internacionálé, amely 1910-ben Koppenhágában ülésezett, úgy 
döntött, létrehozza a nők napját, amely jellegét tekintve nem-
zetközi lesz, hogy ezzel is elismerje a női jogokért folytatott küz-
delmet, és további támogatást adjon annak. Az első nemzetközi 
nőnapot 1911. március 19-én tartották Németországban, Auszt-
riában, Dániában és Svájcban. A rendezvényeken több mint egy-
millió nő és férfi vett részt. A német nők azért választották éppen 
ezt a napot, mert 1848-ban a porosz uralkodó a fegyveres felke-
léstől megrettenve reformokat ígért, beleértve a nők szavazójogát 
is, amit később nem teljesített.

A dátum később március 8-ra változott. 1917. február utolsó va-
sárnapján ugyanis a háborút elveszítő Oroszországban békéért és 
kenyérért tüntettek a nők. Négy nappal később a cár lemondott, és a 
helyére kinevezett ideiglenes kormány szavazójogot adott a nőknek. 
Később ez a nap vált világszerte elfogadottá, s az az ENSZ 1977 óta 
ezt a napot világnapként tartja számon.

Magyarországon a nőnapot 1914-ben már országszerte ünne-
pelték, kötelező jellegűvé a Rákosi-rendszerben vált.” 

Így foglalta össze a nőnap történetét 2009-ben Kovács Márk 
kollégánk. A kötelező március 8-i ünneplést Magyarországon 1948-
ban vezették be, előtte nem volt egységes időpont. Jól demonstrálja 
ezt, hogy a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége Pestszentlőrin-
cen a hét több napjára elosztva tartotta a nőnapot 1946 novemberé-
ben. 1948-ban a Kistextben már március 7-én tartották a nőnapot, 
amelyen megjelent egy görög küldöttség is. A küldöttség nőtagja 
„megrázó erővel beszélt a görög asszonyok harcáról, melyet vállvet-
ve vívnak a szabadságharcosok oldalán”.

2009-ben a nőnap alkalmából mutatták be a Zila Kávéházban 
Téglás Tivadar és Téglásné Hajós Éva Keresd a nőt! című könyvét. 
A kiadvány a településen élt híres nőket, asszonyokat mutatta be a 
helytörténet iránt érdeklődőknek.

Tomory Lajos Múzeum

KONDOR BÉLA-EMLÉKTÁBLA 
A BÓKAY ISKOLÁBAN

CSALÁDI ÉDES VÁLLALKOZÁS IMRÉN
Újra nyitva a Picur Cukrászda

– Kerületünk egyik leghíre-
sebb polgáráról emlékezünk 
meg. Kondor Béla a máso-
dik világháború utáni magyar 
képzőművészet egyik legki-
emelkedőbb alakja – mondta 
rövid köszöntőjében Szaniszló 
Sándor polgármester. – Méltó 
emlékhelyet kapott a kerület 
legrégebbi iskolájában.

Kondor Béla a modern ma-
gyar művészet háború utáni 
nemzedékének egyik meghatá-
rozó alkotójaként a grafika és a 
festészet területén önálló stílust 
és egyéni szimbólumrendszert 
teremtett. Egykori iskolájától 
(1941 és 1944 között tanult az 
akkor az épületben működő 
Pestszentlőrinci Magyar Ki-
rályi Állami Gimnáziumban) 
nem messze, a Wlassics Gyula 
utca 36. szám alatt élt szüleivel 
és testvérével tizenhárom éves 
koráig. 

Polihisztor volt. Már az ele-
mi iskolában kitűnt kézügyes-
ségével, kamaszként portrékat 
rajzolt, csendéleteket festett, 

verseket írt, és alig tízévesen 
működőképes repülőmodel-
leket épített. Kiválóan játszott 
orgonán és zongorán, fotózott, 
készített hangszereket, kerámi-
ákat, üvegablakterveket, vala-
mint többkötetnyi verset írt. 

– Még életében megjelent 
Boldogságtöredék című kötete, 
versei telve vívódással, harag-
gal, de érzékenységgel, roman-
tikával és szelídséggel is telítve 
vannak – mondta Heilauf Zsu-
zsanna, a Tomory Lajos Múze-
um igazgatója. 

A lőrinci gyermekévek él-
ményei végigkísérték Kondor 
Béla életét és munkásságát. 
Ha tehette, házuk kéményének 
támaszkodva figyelte a máso-
dik világháborús légi bombá-
zásokat, melyek a Ferihegyi 
repülőtér szomszédságában 
gyakoriak voltak. Ekkor bonta-
kozott ki a repülés és a különfé-
le szerkezetek iránti vonzalma, 
ami később változatos módon 
jelent meg műveiben. Festmé-
nyein, önálló vagy illusztrá-

ciós grafikáin, utolsó éveiben 
készített fotósorozatain, illetve 
verseiben is felbukkannak an-
gyalok, szárnyas lények és más, 
repüléssel kapcsolatos elemek.

Szívelégtelenség követ-
keztében tragikusan fiatalon 

hunyt el. Halála után hat évvel, 
1978-ban nevezték el róla a 
kerület legnagyobb lakótelepe, 
az akkor épülő Havanna főut-
cáját. A kerületi önkormány-
zat az elsők között választotta 
díszpolgárnak 1993-ban, ma 

iskola és közművelődési in-
tézmény is viseli a nevét. Első 
emléktábláját (amely a Kondor 
Közösségi Ház oldalán látha-
tó) 1983-ban készítette Varga 
Imre, Zsin Judit mellszobra 
pedig a kerület központjában, 

a Kossuth téren 1999-től lát-
ható.

A Bókay iskolában február 17-
én felavatott emléktáblánál Kon-
dor Mária, a 89 éve született mű-
vész testvére helyezett el koszorút. 

P. A.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Papp házaspár picurka álma valósult meg, amikor pestszentimrei 
családi házukban egy apró fagyizót nyitottak meg éppen harminchá-
rom évvel ezelőtt. Ebből nőtte ki magát egy cukrászda a PIK szom-

szédságában, amit Picur néven kedvelt meg a környék lakossága. 

�Egykori iskolájának épületében, a jelenlegi 
Bókay Árpád Általános Iskolában avatták fel 
Kondor Béla emléktábláját. A fiatalon, mind-

össze 41 évesen elhunyt festő, grafikus és költő 
1931. február 17-én született Pestszentlőrincen, 
és itt töltötte a gyermekkorát.
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Nem túlzás azt állítani, hogy 
a böjt divatos lett mostaná-
ban. Csakhogy a közbeszéd-
ben manapság kevés szó esik 
az ilyesfajta lemondás spiritu-
ális tartalmáról, a legtöbben az 
egészségmegőrzés módját látják 
benne. Természetesen létezik 
ilyen is, ám a húsvétot megelőző 
negyvennapos készület, amely 
a hamvazószerdával kezdődik, 
egészen mást jelent a hívő ember 
számára. 

Erről kérdeztük Zuró Jánost, 
a Görög Katolikus Egyházközség 
parókusát, Győri Gábort, a Pest-
szentlőrinci Evangélikus Egy-
házközség lelkészét és Németh 
Pált, a Ganzkertvárosi Reformá-
tus Egyházközség lelkészét.

KÖZELÍTENI  
A KAPUHOZ
Zuró János: Nagyböjt elején arra 
irányítja a figyelmünket Jézus 
tanítása, hogy az igaz kincset 
keressük, amit nem rág moly, és 
nem mar rozsda. Lelki kincs ez, 
amit nagyböjti utazásunk során 
egyre inkább sajátunknak érez-
hetünk: ez a kincs nem más, mint 
a mi megváltásunk, Isten orszá-
ga. Krisztus a kereszthalálában 
és feltámadásában megnyitotta 
számunkra a mennyország kapu-
ját. Ez az ő ajándéka. A mi felada-
tunk pedig az, hogy ahhoz köze-
ledjünk, s majd egyszer átlépjünk 
azon. A böjt erre ad lehetőséget: 
minden odaadásunkban, lemon-
dásunkban és az értékek felválla-
lásában pont ezeket a szükséges 
lépéseket tesszük meg. 

BÖJTÖLJÜNK – 
DE HOGYAN ÉS 
MIÉRT? 
Győri Gábor: A vallástól elfor-
dult, szekularizált világunkban 
a böjt sokféle formája létezik. 
Minden világvallásban kiemelt 
időszaka és megkülönböztetett 
szerepe van a böjtnek, de a pro-
fán élet szinte minden területén 
is alkalmazzuk. Különböző cé-
lok elérése érdekében böjtölnek 
az emberek: a politikai aktivis-
ták éhségsztrájkkal, a testépítők 
és a sportolók fogyókúrával, a 
betegek diétával, a különféle 
spirituális és mentális célokért 
aszkézissel. 

Hogyan és miért böjtölünk, 
mi, keresztények? A böjt a 
katolikus egyházban jobban 
szabályozott, mint a protes-
tánsoknál, de általánosságban 
elmondható, hogy a kereszté-
nyek számára nem a húsevés 
tilalma a böjt lényege. Az iga-
zi keresztyén böjt azt jelenti, 
hogy a mulandó, szekuláris  

(= korhoz kötött) értékek felől 
az örök értékek felé fordulunk, 
Jézus Krisztusra figyelünk, 
vele tartunk a keresztúton egé-
szen a feltámadásig. 

LELKI 
ELŐKÉSZÜLET 
Németh Pál: A református 
egyház lényegében nem ír elő 
semmiféle böjtöt. A reformá-
tus ember gyakorlatilag nem 
böjtöl. Ennek elméleti, teoló-
giai okai vannak, amelyek Kál-
vin tanításában gyökereznek.

Kálvin mindenekelőtt 
hangsúlyozza, hogy a böjt 
a keresztyén vallásban nem 
valami új dolog, nem keresz-
tyén specifikum, hisz mind az 
Ószövetség idején, mind pe-
dig szerte a pogány világban 
ismert volt a gyakorlata. Erre 
hozza példának Jónás esetét, 
aki végül elmegy Ninivébe, 
prédikál a bűnös város ellen, 
hirdeti az ítéletet, és azt olvas-
suk, hogy „a niniveiek hivének 

Istenben, és böjtöt hirdetének” 
(Jónás 3:5). Tehát a megaláz-
kodás jele a böjt.

Kálvin azt mondja, hogy 
a szent és törvényes böjtnek 
három célja van: egyrészt a 
test megtartóztatása, megza-
bolázása, aztán az előkészület 
az imádságra, végül pedig az 
Isten színe előtt való megaláz-
kodás jele, a bűnvallásnak a 
kísérője. Kálvin szerint a böjt-
nek önmagában nincs semmi 
jelentősége, nincs magában 
álló értelme, hanem csak elő-
készíti és kiegészíti az imádsá-
got vagy az önvizsgálatot. Kál-
vin szavaival szólva: a böjtnek 
a célja, hogy alkalmassá tesz 
minket a bűnbánatra és kö-
nyörgésre.

Jobb lenne, ha semmiféle 
böjt nem volna, mint hogy a 
böjtöléshez bármiféle babo-
na kapcsolódjon. Igazában a 
babona ellen harcol Kálvin, 
nem a böjt ellen, hanem sok-
kal inkább a böjthöz kapcsoló-
dó emberi elképzelések ellen. 
Jóél próféta szavaival mondja, 
hogy „a szíveket és nem a ru-
hákat kell megszaggatni” (Jóel 
2:13). Kálvin nagyon fontos 
kifejezést használ, amikor a 
böjtről beszél, szerinte a böjt 
lényege lelki: az önmagunkkal 
szemben való teljes elégedet-
lenség.

Megkezdődtek a böjti napok MOZAIK

Új információt nem tartalmazott, 
mégis megdöbbentő volt az a fo-
tópár, amelyet Léder László pszi-
chológus vetített ki február 21-én 
a Pestszentimrei Közösségi Ház 
(PIK) nagytermében az Apaa-
kadémia című előadás-sorozat 
nyitóestjén: az egyik felvételen 
egy több mint tíztagú átlag ma-
gyar család volt látható 1919-ből, 
a másikon egy fiatal édesanya és 
édesapa egyetlen gyerekkel 2019-
ből.  A háborúk, forradalmak, 
politikai váltások – finoman fo-
galmazva – nem éppen kedvező-

en befolyásolták a gyermekválla-
lási kedvet Magyarországon, de 
talán semmi nem fogta vissza azt 
annyira, mint a jóléti társadalom 
megszületése a rendszerváltozás 
után. 

Léder László előadás-soro-
zata azonban nem a demográfi-
ai trendekről szól, azokra csak 
háttéradatként van szükség egy 
olyan jelenség bemutatásához, 
amelyről kevesebb szó esik a csa-
ládok kapcsán: az apaszerepről.

– Az aktív apaszerepről be-
szélek – mondta a pszichológus 

a Városképnek –, vagyis arról a 
helyzetről, amikor az édesapa 
felismeri saját jelenlétének súlyát 
és fontosságát a családban, és tu-
datosan meg is éli azt.

Az előadó hozzátette: mindez 
nem magányos tevékenység.

– Az apára, éppúgy, ahogyan 
az édesanyára, az egész család-
nak szüksége van, és jó apává is a 
teljes család együttműködésével 
válhat valaki. A tanulság mindig 
az, hogy az egész család kölcsö-
nös szeretetére van szükség a 
család sikeréhez.

A pszichológus elmondta, egy 
csendes apaforradalom már el-
kezdődött. Eddigi kutatási ered-
ményeit hasonló című könyvé-
ben gyűjtötte össze a szerző. E 
forradalom azt jelenti, hogy – 
elsősorban a fiatalabb családok 
– már felismerték, hogy az édes-
apának az édesanyával együtt 
épp olyan intenzitással kell részt 
vennie a gyerekek nevelésében, 
mint a család egzisztenciájának 
fenntartásában.

– Mindez nem könnyű fela-
dat – tette hozzá. – Ma szülőnek 

lenni rendkívül nehéz. A nők, a 
férfiak egyaránt leterheltek, és a 
modern életformára már nem 
jellemző a korábbi háromgene-
rációs együttélés, ami megköny-
nyítette a feladatok megosztását. 
Minden a két szülőre hárul, 
ráadásul az életünk egyre gyor-
sabb, szorongatóbb.

Léder László szerint a csa-
ládbarát munkahelyek kialakí-
tása, a munkaidő rugalmassá 
tétele segíthet könnyebbé ten-
ni a szülői feladatokat, bár ez 
most még a leginkább toleráns 
észak-európai országokban is 
gyerekcipőben jár. Időre van 
szükség az igazi változáshoz, 
de az igazi apaság megélésé-
vel nem érdemes addig várni, 
hiszen az apákra most, itt van 
szükség.

Az előadás-sorozat további 
estjeiről a PIK honlapja ad tájé-
koztatást.

-kerékgyártó-

MI IS A BÖJT VALÓJÁBAN?
Gondolatok a negyvennapos húsvéti készületről

MI AZ, HOGY APAFORRADALOM?
Léder László előadás-sorozata a PIK-ben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Végre megint kezdjük felfedezni, hogy a családban az apa sem csak úgy, véletlenül van ott. Az 
apaszerep újragondolásáról Léder László pszichológus tart előadás-sorozatot a Pestszentimrei 
Közösségi Házban.

�Böjt – olyan egyszerűen mondjuk ki a 
szót, de egészen biztos, hogy nem mind 
ugyanazt értjük alatta. Lelkipásztorokat 

kértünk, hogy segítsenek megérteni, mit jelent 
a böjt a hívő ember számára.

Röviden 

Jordán Tamás lett a Nemzet 
Színésze.  A Kossuth-díjas 
színművészt és rendezőt, 
a szombathelyi Weöres 
Sándor Színház igazgatóját 
11 pályatársa egyhangúlag 
választotta a közelmúltban 
elhunyt Andorai Péter he-
lyébe. A 2000-ben alapított 
címet egy időben csak 
12-en viselhetik. Kezdettől 
fogva a Nemzet Színésze 
Máthé Erzsi és Törőcsik 
Mari, Király Levente 2006-
tól, Bodrogi Gyula 2007-
től, Tordy Géza 2008-tól. 
Haumann Péter 2010-től, 
Molnár Piroska 2011-től, 
Cserhalmi György 2014-től, 
Szacsvay László 2015-
től, Almási Éva 2016-tól, 
Csomós Mari 2017-től tagja 
a körnek.

A Puskás Aréna üzemelte-
tésére idén csaknem 1,9 
milliárdot költ az állam – 
adta közre a Népszava. Az 
egykori Népstadion helyén 
felépült stadion 190 milliárd 
forintba került, és a fenn-
tartásához is szükség lesz 
közpénzre. A Puskás Aréna 
ad otthont az idén a labda-
rúgó-Európa-bajnokság há-
rom csoportmérkőzésének 
és egy nyolcaddöntőnek. 
Előtte a magyar válogatott 
is játszik a stadionban 
Eb-selejtezőt.

A szelektív hulladékgyűjtés 
népszerűsítésére országos 
szemléletformáló kampányt 
indít a Coca-Cola. A cég 
valamennyi üdítőitala kupak-
ját lecseréli: a márka logója 
helyett a palack újrahaszno-
sítására buzdító grafikát he-
lyeznek el a záróelemeken. 

A műanyag és alumíniumpa-
lackok visszagyűjtésének 
és újbóli felhasználásának 
elősegítésére munkacsoport 
felállítását javasolja tagvál-
lalataival együtt a Magyar 
Ásványvíz, Gyümölcslé és 
Üdítőital Szövetség. A szer-
vezet közleménye szerint a 
kormányzat, az italgyártók 
és a kereskedelem képvi-
selőiből álló munkacsoport 
alakíthatná ki a minél na-
gyobb arányú visszagyűjtést 
lehetővé tevő rendszert. 

Jövő januárban eltűnnek a 
boltok és a vendéglátóhe-
lyek polcairól az egyszer 
használatos műanyag 
zacskók, étkezési eszközök 
és lufipálcikák – jelentette be 
Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszter. A 
széthagyott szeméthalmok 
felszámolására új hatóság 
alakul, de a végrehajtás 
felelőssége – többletpénz 
biztosítása nélkül – az ön-
kormányzatokra hárulna. 

Meghosszabbították a rezsi-
utalvány beváltásának ha-
táridejét: akinek még van, 
az eredetileg meghatáro-
zott március 31-e helyett 
május 31-ig használhatja 
fel azt. A módosítás a jo-
gosultak csekély hányadát 
érinti, az utalványok 92 
százalékát ugyanis már 
beváltották.
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AGRÁRCENZUS, 2020 
Összeírókat keres a KSH
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) júniusban teljes körű összeírást hajt végre az egyéni gazdaságok körében Agrárcenzus, 
2020 elnevezéssel, amiben az ország valamennyi települése, összesen 750 ezer cím érintett. A felvétel kiemelkedő jelentőségű a 
gazdálkodók, a döntéshozók és az érdek-képviseletek számára, mivel ez alapján lehet átfogó képet alkotni többek között az ágazat 
strukturális jellemzőiről, az egyéni gazdaságok szerepéről és a termelés sajátosságairól. Az összeíráshoz uniós adatszolgáltatási 
kötelezettség is társul. 

Az Agrárcenzus végrehajtásához 7500 összeíróra van szükség. Az összeíró feladata az adott körzetbe tartozó címek felkere-
sése, azokon a kérdőív adatainak kikérdezése. Egy összeíróra 40–160 cím jut. Az adatfelvétel kizárólag a KSH által biztosított 
tableten történik, a kikérdező program által vezérelt módon. Ezért azok jelentkezésére számítanak, akiknek nem okoz gondot 
a tablet kezelése, van e-mail elérhetőségük, jó a kommunikációs képességük, a munka elvégzéséhez elegendő szabad idővel 
rendelkeznek (júniusban naponta átlagosan 4 óra), és május első felében részt tudnak venni egy megadott napon egy 5 órás 
oktatáson. 

A jelentkezők adataik megadásával és az adatkezelési nyilatkozat elfogadásával jelezhetik a részvételi szándékukat a KSH-
nak. Ezt követően a kiválasztott jelentkezőket elektronikus levélben tájékoztatják, s velük egy eredményes e-learning vizsgát 
követően kötnek megbízási szerződést. (A vizsgán az összeírással kapcsolatos legfontosabb ismeretek elsajátításáról kell számot 
adniuk egy előzetesen megküldött rövid tananyag alapján.)

A www.ksh.hu/agrarcenzusok_agrarium_2020 oldalon március végéig van lehetőség a jelentkezésre, a kiválasztás pedig 
áprilisban történik meg. Fontos tudni, hogy a jogi szabályozás nem teszi lehetővé korbetöltött öregségi nyugdíjasok foglalkoz-
tatását.

SZOLGÁLTATÁS
n SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással.

n Parkettacsiszolás, aljzatkiegyenlítés, PVC-, szőnyeg padló-lerakás. Minőségi, precíz munka, mérsékelt árakon. (Alapítva: 1998) Csapó 
György. Tel.: 06-31-780-6430, 780-3732, festesma.iwk.hu

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

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

n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Meleg vizes 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

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

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

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

n Víz, gáz, villanyszerelő, burkoló, ács, parkettás munkát vállalunk. Tel: 06-20-324-61-86

n Tetőfedő bádogos, parkettázás, burkoló, kőműves, lakatos munkát vállalunk. Tel: 06-70-251-44-00

n Kert- telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótírtás, térkövezés, kerítés építés. Reális áron! www.telekrendezes.hu Tel.: 
06-20-259-6319

n Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, betonozással, bontással-javítással kapcsolatos munkák elvégzése. 
Tel.: 06-70/617-79-40

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 elérhe-
tőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, 
Baross utca 7.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. 

A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget 
Könyvmentő Egye-
sület kiemelten 
közhasznú könyv-
terjesztésre pedagó-
gusok útján vásárol 
könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat.
Köszönet azoknak, akik köny-

vadományaikkal 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

Házi esővízgyűjtés pályázat, 2020
 

Kedves Kerületi Lakosok!

A helyi környezetvédelmi program célkitűzéseinek megfelelően az önkormányzat 2020-ban is meghirdeti házi 
esővízgyűjtési programját.

Földünk ivóvíztartalékai sajnos egyre csökkennek, ennek ellenére az ivóvíz felhasználása világszinten rohamosan nő. Az ivóvíz drága 
kincs, ha azonban törekszünk arra, hogy amikor csak lehet, csapvíz helyett esővizet használjunk, jelentősen csökkenthetjük környeze-
tünk terhelését. Az esővíz megfelelő gyűjtésével, tárolásával és felhasználásával nagyban hozzájárulhatunk környezetünk védelméhez.
Az önkormányzat ehhez segítségként pályázatot hirdet, és a nyertes résztvevőknek díjtalanul 
1 darab 310 literes műanyag házi esővízgyűjtő tartályt biztosít.

Az esővízgyűjtő tartályok korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért az elbírálás során az adatlapok beérkezési sorrendjét vesszük 
figyelembe.

A pályázatra azok jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy a kiosztott tartályokat 5 évig rendeltetésszerűen használják, amit a környezetvé-
delmi osztály munkatársai ellenőrizhetnek. 

Pályázni csak a lakcímkártyán feltüntetett XVIII. kerületi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel lehet,  amit a tartályok kiosztásánál el-
lenőriznek. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be. Mivel a tartályokat 5 évre adja az önkormányzat, a tavalyi évben sikeresen 
pályázók 2023-ig nem nyújthatnak be újabb pályázatot. Hiányosan kitöltött, valamint a megadott határidőn túl beérkező adatlap esetén 
nem áll módunkban elfogadni a pályázatot.

Csak azok jelentkezését várjuk, akik az önkormányzat által megadott időpontban a tartály elszállításáról gondoskodni tudnak, mivel 
annak kiszállítására és megőrzésére nincs lehetőségünk.

A pályázati adatlap személyesen beszerezhető és benyújtható az ügyfélszolgálatokon (1184 Üllői út 400., 1188 Nemes u. 16), valamint 
letölthető a www.bp18.hu/kornyezetvedelem/esoviz oldalról.
A pályázattal kapcsolatban további információ a 296-1300/1732-es vagy a 296-1300/1730-as telefonszámon kérhető.

Jelentkezési határidő: 2020. március 20.
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Márciusra ajánljuk PROGRAMAJÁNLÓ

PROGRAMOK
KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 5. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele 
Március 5. 17.30: Élni szabadon, füg-
gőségek 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 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezé-
sében
Március 8. 10 óra: Csoki-koncert – 
játék és muzsika 60 percben
Március 8. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Március 10. 17.30: A gondolat hősei 
– Pais István filozófiatörténész, ny. 
egyetemi docens előadás-sorozata. 
Téma: A humanizmus és a gondo-
latszabadság bölcselője, Spinoza: a 
tudományos vallás- és Biblia-szemlélet 
megalapozása
Március 11. 10 óra: Interaktív 
verskoncert Horváth Kristóffal és 
Bettikával
Március 12. 17 óra: Gyermek és 
ifjúsági művészeti találkozók – a 
középiskolások képző- és iparművé-
szeti pályázatához kapcsolódó kiállí-
tás-megnyitó és díjkiosztó ünnepség
Március 13. 9 óra: Ünnepség március 
15. tiszteletére a SOFI és a Vörösmar-
ty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános 
Iskola és Gimnázium szervezésében 
Március 14. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Március 19. 17.30: Gongmeditáció 
Minya Andrással
Március 19. 17.30: Élni szabadon, füg-
gőségek és beteg kapcsolatok nélkül. 
Horváth Gábor előadása a Hetednapi 
Adventista Egyház szervezésében. 
Téma: Lassítani, lazítani, halkítani. 
A kiégés problematikája, avagy hol 
a határ az egészséges és a beteg 
munkavégzés között? 
Március 20. 19 óra: Sinha Róbert 
gitárművész és barátainak estje. 
Vendég: Danics Dóra, Mazán Attila, 
Szontagh Márton. Belépőjegy: 1000 Ft, 
diákoknak, nyugdíjasoknak: 500 Ft.
Március 22. 15 óra: Nyugdíjas tánc-
klub – Sándorok köszöntése
Hétfőn 17.30-kor, szerdán 9 órakor 
szeniorörömtánc Katával. Kedden 
16.30-kor antigravitációs jóga gyer-
mekeknek, 17.30-kor felnőtteknek. 
Kedden 16.30-kor gerinctorna. Két-
hetente csütörtökönként 18 órakor 
ökoklub. Péntekenként 18.30-kor 
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
Március 11. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– Színek
Március 18. 16.30: KézműveSzerda 
– Virágok
A Galéria 18 kiállítóteremben a To-
mory Lajos Múzeum vándorkiállítása 
látható (Kerületi évfordulók).
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
Március 5. 10 óra: Csevegő csütörtök. 
Téma: mindennapi gondjaink, iskola, 
nevelés, tanulás, főzés.
A könyvtár előterében Szentlőrinc-
puszta egykori bérlője és Ferihegy 
névadója, Mayerffy Xavér Ferenc 
életét bemutató időszaki kiállítás 
látható 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, pénteken 11–17 óra között. 
Kedden és hétvégén zárva tartunk.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
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. 
Játékmester: Horváth Máté. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Március 7. 10 óra: Festőiskola felnőt-
teknek havi két alkalommal. Vezeti: 
Tóth Anna festőművész, részvételi díj: 
5000 Ft/hó. 
Március 7. 15 óra: Nosztalgia-tánc-
délután – nem csak nyugdíjasoknak! 
Zenél a Magic Duó, belépő: 800 Ft.
Március 8. 15 óra: Nőnapi operakon-
cert. A belépés díjtalan, de előzetes 
regisztráció szükséges.
Március 10. 18 óra: PIK-aromaklub – 
aromaterápia a gyógyításban. Klubvezető: 
Statev Melinda okleveles aromaszakértő. 
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom.
Március 20. 17 óra: Egy falat egész-
ség – Reimann Katalin előadása. 
Belépő: 500 Ft.
Március 20. 18 óra: Apaakadémia 
– Léder László előadása. Téma: a 
gyermekvállalás. Belépőjegy: 1000 Ft.
Március 21. 9 óra: Gyógyító relaxáció 
felnőtteknek. Részvételi díj: 1000 Ft.
Március 21. 10 óra: Gongmeditáció és 
hangfürdő. Részvételi díj: 2000 Ft.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről, valamint programja-
inkról és azok részvételi díjáról az 
elérhetőségeinken lehet tájékozódni. 

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Március 7. 8 óra: Babaholmik börzéje
Március 8. 9 óra: Akrobatikus rock and 
roll verseny
Március 14. 8 óra: Kispályás lab-
da rú gótorna az 1908 SZAC KSE 
szervezésében
Március 14. 18.30: PLER KC–Győr férfi 
kézilabda bajnoki mérkőzés
Március 22. 9 óra: Akrobatikus rock 
and roll verseny

POLGÁROK HÁZA

Üllői út 517.
Március 17. 18 óra: A bolsevik 
iszonyat 100 éve – Kovács Attila 
történelemtanár, újságíró kötetének 
előadással egybekötött bemutatója. 
A kötet az előadás végén megvásá-
rolható és dedikáltatható a szerzővel. 
Házigazda: a Fidesz XVIII. kerületi 
szervezete. A belépés ingyenes! 

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 8. 11 óra: Az Alma Együttes 
koncertje. Belépőjegy: 1800 Ft.
Március 21. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Március 21. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Március 22. 15 óra: Ami késik, nem 
múlik – zenés vígjáték két részben a 
Gergely Theáter előadásában. Belépő-
jegy: 2700 Ft, diák, nyugdíjas: 2000 Ft.
Az előtérben T. Szabó Magda festőmű-
vész tárlata látható.
Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink 
heti ütemezéséről az elérhetőségeinken 
lehet tájékozódni. 
Az itt található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 
az elérhetőségeinken való előzetes 
egyeztetés alapján.
Nyitvatartás: hétköznap 9 és 19 óra 
között, hétvégén a rendezvényeinkhez 
igazodva.

TOMORY LAJOS MÚZEUM

Központi iroda: Herrich-Kiss villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
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 gyűjtemé-
nyében 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
25 év – Német közösségek a XVIII. 
kerületben. A tárlat március végéig 
tekinthető meg.
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 
Pestszentlőrinc-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 
Múzeumsarok és a Pavilongaléria kiál-
lítóhelyet, a honlapunkon tájékozódjon 
azok aktuális nyitvatartásáról. 

Aeropark – Il–18-as repülőgép 
(a Ferihegy 2B terminál mellett): 
Repüléstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői 
út 400.) II. emeletén látható. Részletek 
a Tomory honlapján.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előze-
tes egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti sé-
ták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpeda-
gógia menüpontjában), vándorkiállítá-
sok kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordu-
lók – Pestszentlőrinc és Soroksárpé-
teri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi ese-
ményeiről a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet teljes 
tartalmával: http://18ker1956.hu/.

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

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

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

DANICS, MAZÁN, 
SINHA A KONDORBAN
Danics Dóra 2013-ban megnyerte az 
egyik könnyűzenei tehetségkutatót. 
Azóta sok rajongóra tett szert, népsze-
rűsége töretlen. Mazán Attilával tavaly 
hozták létre a Tengerszem zenekart, 
amelynek rövidesen megjelenik az első 
saját albuma is. A zenekar két tagja 
Sinha Róbert közreműködésével ad 
koncertet a kerületünkben.
Időpont: március 20. (péntek) 19 óra
Belépőjegy: 1000 Ft, diákoknak és 
nyugdíjasoknak: 500 Ft

 

GYERMEKVÁLLALÁS 
APAI SZEMMEL
Folytatódik az Apaakadémia a PIK 
Házban. Léder László pszichológus 
következő előadása – Rózsaszín 
viharfelhők, avagy a gyermekválla-
lásról őszintén – is izgalmas témával 
foglalkozik: a gyermekvállalás apai 
felelősségével és feladataival.
Időpont: március 20. (péntek) 18 óra 
Részvételi díj: 1000 Ft

AMI KÉSIK, NEM 
MÚLIK
Adott egy ambiciózus ifjú államtitkár, 
Bojár Kálmán, aki pályája csúcsán kihir-
deti, jobb, ha a nők odahaza maradnak, 
mert így több munkahely jut a férfiaknak, 
ráadásul ki is találja a legjobb megoldást: 
mindenki menjen férjhez! És adott 
egy szegény családfenntartó, dolgozó 
lány, Kovács Kató, aki ezért egyszerre 
állás nélkül marad. Mindebből dráma is 
kerekedhetne, ha történetesen nem zenés 
komédiáról lenne szó, ahol az elszánt Ka-
tóka természetesen nem nyugszik bele a 
szomorú valóságba, kitartóan jelentkezik, 
hogy tessék őt férjhez adni, különben bot-
rány lesz! Ami késik, nem múlik, s hogy 
a minisztériumban minden fenekestül 
felfordul, abban részes még Galambos, a 
magántitkár, a tinglitangli színésznőcske, 
az aktuális szerető, no meg egy kétbal-
kezes fényképész, aki mindig akkor süti 
el a masináját, amikor nem kellene, és 
persze a sármőr, gróf Sziráky, a gazdag 
laptulajdonos… Bájos mese ez a javából, 
amely a filmvásznon és a színpadon is 
sokszorosan sikert aratott.
Ami késik, nem múlik – zenés vígjáték 
két felvonásban a Gergely Theáter 
előadásában. A főbb szerepekben: Katz 
Zsófi, Körmendi Richárd, Heller Tamás, 
Gergely Róbert.
Időpont és helyszín: március 22. 
(vasárnap) 15 óra, Rózsa Művelődési 
Ház Belépőjegy: 2700 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak: 2000 Ft

A TÉRY ÖDÖN 
TÚRAKLUB AKTUÁLIS 
KIRÁNDULÁSAI
Március 8. (vasárnap) Budai-hegység. 
Útvonal: Széchenyi-hegy – Normafa 
– János-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.
Március 15. (vasárnap) Vértes 
hegység. Útvonal: Csákvár, Szabadság 
tér, autóbusz-megálló – Haraszt-hegyi 
tanösvény, körtúra – Csákvár. Találkozó 
7.20-kor a Népliget autóbusz-pályaud-
varon, indulás 7.35-kor. Túratáv: kb. 
6 km (közepes erősség), költség: kb. 
2000 Ft. A túrát vezeti: Takáts Ila.
Március 22. (vasárnap) Jászárok-
szállás, Sasközpont. Program: A 
Sasközpontban élő madarak bemutatá-
sa, madársimogatás, a tanösvény 
megismerése szakvezetéssel. Találkozó 
8.15-kor a Stadion autóbusz-pálya-
udvaron, indulás 8.45-kor (jegyváltás 
Jászberény autóbusz-pályaudvarig). 
Túratáv: 7 km (könnyű), költség: 3500 
Ft + 1900 Ft (menetjegy, belépő). A 
túrát vezeti: Verseginé Márta.

SZÁMÍTÓGÉPÁLOM
10–14 éves gyerekek jelentkezését várják

A hátrányos helyzetű tehetséges gyerekek 
2020-ban is igényelhetnek tanulást segítő 

számítógépet vagy okoseszközt.

A Mátrix Közhasznú Alapítvány felzárkóztatást és 
esélyegyenlőséget biztosító támogatói programja 
révén hátrányos helyzetű családban élő, 10–14 év 
közötti gyerekek kaphatnak komplett (használt, 

de még jó állapotú) számítógépet, laptopot,
 tábla pc-t vagy más okoskészüléket. 

A támogatásra jelentkezhet az osztályfőnök 
által minden olyan 10–14 éves gyermek, akinek 

2 vagy több kiskorú testvére van, a legutóbbi 
félévben a tanulmányi átlaga elérte a 4-est, 
és az otthonában nincs megfelelő minőségű 

számítógép. A jótékonysági programhoz 
felajánlók – támogatók – is csatlakozhatnak. 

A www.matrixalapitvany.hu weboldalon 
az informatikai adományozóprogram minden 

részlete megismerhető.
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A koronavírust nem lehet megállítani HegyeshalomnálNAGYVILÁG

Magyarországon továbbra 
sincs koronavírussal fertőzött 
beteg, de nagyon kicsi, vagy 
még annál is kisebb az esé-
lye, hogy ez így marad. Már 
szűkebb környezetünkben, a 
szomszédos országokban is 
kimutattak fertőzést. Magyar 
beteg is van: egy honfitársun-
kat, a japán partok közelében 
veszteglő kirándulóhajó sze-
mélyzetének egyik tagját ott 
kezelik, az ő tesztje pozitív lett. 
Mint Menczer Tamás, a Kül-
gazdasági és Külügyminiszté-
rium államtitkára közölte, az 
első hírek szerint tüneteket 
nem mutatott, nem köhögött. 
Korábban arra gyanakodtak, 
hogy az az asszony is elkap-
hatta a betegséget, aki Bécs-
ben került karanténba, de sze-
rencsére hamar kiderült, hogy 
nincs koronavírus-fertőzése. 

Magyarországon tehát még 
nem mutattak ki fertőzést, akik 
karanténba kerültek, a kötelező 
idő leteltével folyamatosan hagy-
ták el a kórházat. A megelőzés 
eddig sikeres volt, ebben aligha-
nem a szerencse is közrejátszott, 
hiszen lapzártakor már 67 or-
szágban mutattak ki fertőzést. A 
betegek száma 90 ezer körül van, 
a járvány eddig 3044 emberéletet 

követelt.  Javul viszont a 
gyógyulási arány: nagyjá-
ból minden második em-
ber fölépül. 

MÉG JOBBAN 
ODA KELL 
FIGYELNI

Az Egészségügyi Világszer-
vezet figyelmeztet: egyetlen 
ország se gondolja, hogy 
nem fogja érinteni a vírus. 
Tedrosz Adhanom Gebre-
jeszusz főigazgató szerint a 
kórokozó terjedésének föl-
tartóztatására irányuló erő-
feszítések megkettőzésére 
van szükség.  Aggasztó, hogy 
miközben Kínában, ha las-
san is, de csökkenni kezdett 
az új fertőzések száma, má-
sutt – arányait tekintve – nö-
vekedésnek indult. Kína után 
Dél-Korea a második legérin-
tettebb ország, a halálozási 
arányt tekintve pedig Iránban a 
legsúlyosabb a helyzet. Európá-
ban egyes szomszédainknál is 
megjelent a vírus, Olaszország 
négy északi tartományában pedig 
a legszigorúbb intézkedésekkel 
próbálják megállítani a vírus ter-
jedését. 

Az országhatárokat lehetet-
len légmentesen  lezárni, de a 
szűrések a belépési pontokon 
eddig eredményesek voltak. 
Kivizsgálnak mindenkit, aki-
nek 38 fok fölötti láza van, kö-
hög, vagy légszomj gyötri, és az 
elmúlt két hétben járt fertőzött 

területen, vagy érintkezett fer-
tőzött személlyel. 

A LÉGI KAPU 
BIZTONSÁGOS
Magyarország legforgalmasabb 
légi kapuját, a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőteret üze-

meltető Budapest Airport Zrt. 
január vége óta szintén szigorú 
ellenőrzést alkalmaz: kezdet-
ben csak a közvetlen járattal 
Kínából érkező, február 23. óta 
az Észak-Olaszországból, múlt 
szerda óta pedig a Dél-Koreá-
ból érkező utasokon is végez-
nek testhőmérséklet-mérést. 
Összesen heti 52 járatot érint 
ez a hatósági intézkedés. És – 
mint a társaság közleményéből 
kiderül – a szűrést kiterjesztet-
ték a Magyarország schengeni 
határán belépésre jelentkező 
iráni állampolgárokra is. 

JOBB FÉLNI,  
MINT MEGIJEDNI
Minthogy egyidejűleg az „egy-
szerű” influenzavírus (most 
az A) is „itt járkál” közöttünk, 
előfordulhat, hogy azok is ko-
ronavírusra gyanakszanak, 
akik „csak” influenzában szen-
vednek. Nem mindenki fordul 
ilyenkor orvoshoz, nemritkán 
csak a patikát keresik föl. 

Müller Cecília országos tisz-
ti főorvos azt ajánlja, legjobb, 
ha ilyen esetekben felhívjuk a 
háziorvosunkat, aki tájékoztat 
a teendőkről, és gondoskodik 
a kivizsgálásról. Nekik minden 
ilyen esetet jelenteniük kell a 
területileg illetékes népegész-
ségügyi hivatalnak, amely el-
rendelheti  a járványügyi meg-
figyelést. Arról, hogy ki kerül 
karanténba, minden esetben 
egyedi döntés születik. Az 
esetleges betegeket a Dél-pesti 
Centrumkórház Szent László 
Kórházában látják el. 

NEM KELL 
TARTANI 
ÁRUHIÁNYTÓL

Az elmúlt napokban sokan el-
kezdtek élelmiszert, illetve vi-
taminokat, immunerősítőket 
és fertőtlenítőszereket föl-
halmozni – utóbbiakból több 
gyógyszertárban átmeneti 
hiány volt. Érezhetően nőtt a 
kereslet a tartós élelmiszerek 
iránt, de az Országos Keres-
kedelmi Szövetség főtitkára 
szerint ki tudják elégíteni a 
megnövekedett igényeket. 
Vámos György a g7.hu hír-
portálnak elmondta: a kis-
kereskedelmi láncok azon-
nal reagáltak a helyzetre, és 
elkezdtek egyeztetni a be-

szállítókkal. A szakember szerint 
azt azért jó szem előtt tartani, 
hogy egy hiánytól való félelem 
vezérelte roham nagyjából önbe-
teljesítő jóslat is lehet, amit – ért-
hetően – szeretnének elkerülni 
az üzletláncok. 

Meg persze a vásárlók is. 
Kerekes András   

A fővárosi közgyűlés ugyanis 
február végén egy új, a Liszt 
Ferenc repülőtérre vonatko-
zó környezeti hatástanulmány 
kezdeményezéséről döntött, 
és a tanulmány elkészítéséig 
elképzelhető valamennyi repü-
lőtéri fejlesztés felfüggesztése. 
Ez az új termináltól kezdve a 
reptéri vasútállomás építéséig 

az összes tervezett fejlesztést 
érintheti.

Az elmúlt években jelen-
tősen megnőtt a repülési forga-
lom a Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtéren és az ezzel járó 
jelentős zaj- és légszennyezés 
miatt ugrásszerűen növekedtek 
a lakossági panaszok. A repü-
lőtér szabályszerű működéséért 

felelős hatóság – ideértve a zaj-
és légszennyezési kérdéseket is 
– az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium. Az előterjesztés 
szerint a panaszosok első kör-
ben itt próbálták érvényesíteni 
jogaikat, érdekeiket, de ezek a 
próbálkozások nem vezettek 
eredményre. Ezért több magán-
személy és érintett civil szerve-

zet megkereste a főpolgármes-
tert, hogyan lehetne javítani a 
helyzeten.

A főpolgármester által kezde-
ményezett hatástanulmánynak 
– 1976 óta nem készült hasonló 
a repülőtérrel kapcsolatban – be 
kell mutatnia a környezetterhe-
lés valós mértékét, és ki kell tér-
nie arra is, hogy az utasforgalom 

növekedése milyen hatással van 
Budapest környezeti állapotára.

Ez a kezdeményezés minden 
bizonnyal a XVIII. kerületben újjá-
alakított Zaj- és Környezetvédelmi 
Munkacsoport tevékenységét is 
segíteni fogja. Mint Somody László 
alpolgármester elmondta: a febru-
ár 27-i képviselő-testületi ülés óta 
újra működő, öt fős munkacsoport 
segítségével az önkormányzat újult 
erővel tárgyalhat a repülőtérrel a 
környezetvédelmet érintő kérdé-
sekről és megoldásokról.

KORONAVÍRUS
A védekezést eddig siker „koronázza”, de nem szabad elbizakodni

SZÜNETELHETNEK A REPTÉRI FEJLESZTÉSEK
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A repülőtér által okozott zajszennyezés csökkentésének elérése a XVIII. kerületi önkormányzat 
legfontosabb feladatai közé tartozik. Ebben a törekvésében úgy tűnik szövetségesre lelt a fővá-
ros, sőt egyenesen Karácsony Gergely főpolgármester személyében a helyi városvezetés. 

�Az Egészségügyi Világszervezet figyelmeztet: egyetlen ország se gondolja azt, hogy nem fog-
ja érinteni a koronavírus. Hazánkban eddig senkinél sem mutattak ki fertőzést, és a határokon 
mindenütt szigorú szűrést alkalmaznak.  

Röviden 

„Magyarország jobban 
teljesít.” Európa-rekorder 
a magyar pénzromlás. Az 
euróövezetben januárban 
1,4 százalékkal, a teljes 
Európai Unióban 1,7 száza-
lékkal emelkedtek az árak 
az Eurostat szerint. A KSH 
eközben az év első hónapjá-
ban 4,7 százalékos drágulást 
mért idehaza, ami messze a 
legmagasabb Európában. 

A svéd korona digitális válto-
zatának tesztelését kezdte 
meg a svéd központi bank. 
A 2021 februárjáig tartó 
projekt célja annak megmu-
tatása, miként használhatná 
a lakosság az e-koronát. 
Amikor majd forgalomba 
kerül, olyan mindennapos 
banki tevékenységeket 
válthat fel, mint a betétel-
helyezés vagy a kártyás, 
telefonos, illetve elektroni-
kus pénztárca használatá-
val történő fizetés – írta a 
Privátbankár.hu.

Százezres kacsahadsereg-
gel segít Kína a sáskajárás 
sújtotta Pakisztánon. Szakér-
tők szerint a kacsák igen 
alkalmasak a sáskák elleni 
harcra: egy kacsa naponta 
akár 200 sáskát is föl tud 
falni, míg a csirke étvágya 70 
után már lankad. Pakisztán 
jelentős részét tavaly lepték 
el a sáskák, hatalmas káro-
kat okozva a gyapotföldeken, 
és már a búzatermést is 
veszélyeztetik.

Sirály rabolt ki a barcelonai 
kikötőben egy magyar turis-
tát öt órával a repülőgépe 
indulása előtt. A szárnyas 
tolvaj magával ragadta 
honfitársunk kis oldaltáská-
ját, benne repülőjegyével, 
irataival és pénzével. A 
történet rengeteg utánjárás 
után szerencsésen végző-
dött. A Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egye-
sület sajtósa, Orbán Zoltán 
elmondta, hogy azokon a 
partszakaszokon, ahol a 
turisták etetik a sirályokat, 
előfordulhat, hogy amikor 
nem kapnak enni, unatkoz-
nak, és lopkodni kezdenek.

Több százezer kagyló főtt meg 
Új-Zélandon az Északi-szi-
geten a tengerparton a 
hőhullám és az apály miatt. 
A 40 fok fölötti meleg más 
tengeri élőlényeket is veszé-
lyeztet: a kivimadarak közül 
is sok elpusztul, amikor víz 
után kutatnak – adta közre a 
Népszava. 

101 éves korában elhunyt 
Katherine Johnson, a NASA 
egyik első női afroamerikai 
matematikusa.  Harmincöt 
évig dolgozott az Amerikai 
Űrkutatási Hivatalnak egy 
olyan korban, amikor egy 
amerikai színes nő csak 
meghatározott elkülönített 
mosdóba léphetett be a 
munkahelyén, és kizárólag a 
számára kijelölt helyre ülhe-
tett le a buszon. A 24.hu em-
lékeztet rá, hogy Katherine 
Johnson életét az Oscar-díjra 
jelölt A számolás joga című 
filmből is megismerhettük.
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Helytörténet MOZAIK

 A február 22-i rendezvény célja 
az volt, hogy versenylehetőséget 
biztosítson az értelmi fogyaté-
kossággal élő sportolóknak, s 
népszerűsítse a Speciális Olimpia 
mozgalmat és a dzsúdó sportot.

– Párhuzamosan rendeztünk 
meg két versenyt. Az egyik a kerüle-
ti diák olimpia küzdelemsorozatába 
illett, de együtt indulhattak ép és 
speciális nevelési igényű sporto-
lók – mondta Juhász József, a Kassa 

utcai iskola cselgáncsszakágának 
vezetője. – A másik versenyben a 
speciális olimpikonok küzdöttek 
egymással. Azért zajlott együtt a két 
esemény, hogy a fiatalok együtt tud-
janak sportolni és szurkolni a másik 
sikeréért, függetlenül attól, hogy 
épek vagy speciális olimpikonok. 

A szőnyegen egyébként nem 
nagyon látszott a különbség, ott a 
felkészültség és az elszántság szá-
mított. A jó hangulatú esemény 

lehetőséget adott arra, hogy 
nyitottabbá tegye egymás felé a 
fiatalokat. A győzelem sem elha-
nyagolható, de ezúttal inkább az 
elfogadás érzése és a közös sport-
élmény átélése volt a fontos.

A Kassa utcai iskolában több 
mint harminc éve létezik a csel-
gáncsegyesület, a közös versen-
gés pedig ebben a formájában bő 
évtizedes múltra tekint vissza.

P. A.

TAVASZT VÁRÓ 
MACKÓK
A néphagyomány szerint a téli álmot alvó medve február elején 
kimerészkedik barlangjából. Ha előbújt, és meglátja az árnyékát, 
gyorsan visszamászik, és még sokáig télies marad az időjárás. 
Azonban ha nem látja meg magát, kint marad, és hamarosan el-
jön a tavasz.

A Tomory Lajos Múzeum idén is megrendezte a Látvány-
raktárban kiállított kétszáz játék mackóhoz kapcsolódó játékos 
tavaszváróját. A Herrich-Kiss villában közel hetven gyerek vett 
részt a múzeum udvarán megtartott medvenyomkeresésen. A 
vidám, játékos délutánon az ifjú látogatók megismerkedhettek a 
múzeumi macik történetével is, s a kézműves asztaloknál med-
vefigurákat készíthettek.

A múzeum munkatársai a nagyközönségnek szóló február 
1-jei program hetében kerületi első osztályosoknak, az utána kö-
vetkező héten pedig óvodásoknak is megrendezték a macis fog-
lalkozást.

P. A.

SÉTA A BÓKAY-
KERTBEN
Kegyeibe fogadta az időjárás azt a mintegy két tucat ér-
deklődőt, aki február 22-én Pestszentlőrincet választotta 
egy helytörténeti sétára. Ezúttal az Idegenvezetők Világ-
napja alkalmából mutatta be a Tomory Lajos Múzeum a 
helytörténeti gyűjtemény otthonául szolgáló Herrich-Kiss 
villát és a közvetlen szomszédságában lévő Bókay-kertet. 

Pestszentlőrinc egyik legrégebbi épületét a háború előtti állapotának 
visszaállításával újították fel. Falai között talált otthonra a kerület egyet-
len muzeális közgyűjteménye, a Tomory Lajos Múzeum az állandó 
kiállításként működő látványtárral és a Kondor Béla-emlékszobával. 
A fővárosi védettségű Herrich-Kiss villa és közel 5000 négyzetméter 
területű kertje folyamatosan nyeri vissza eredeti formáját, szépségét – 
ahogy azt egykori tulajdonosai tervezték, gondozták.

A második világháború után államosított villában szociális bérla-
kásokat alakítottak ki, s a 2000-es évek elején egyre rosszabb állapotba 
került az épület. Az önkormányzat 2015-ben kezdte meg az ingatlan 
felújítását, s a múzeum 2017-ben kezdhette meg a beköltözést. 

A látogatók Heilauf Zsuzsanna múzeumigazgató vezetésével kör-
bejárták a Bókay-kertet is. Megtudhattuk többek között, hogy meddig 
tartott a majorság területe, hol voltak a fontosabb, de mára már elbon-
tott gazdasági épületek.

Az, hogy a Bókay-kert a második világháború után egyben ma-
radhatott, utolsó tulajdonosának, Herrich Szidóniának az érdeme, aki 
1946-ban bekövetkezett halálát megelőzően gondoskodott arról, hogy 
ne parcellázzák fel a területet. Fontosnak tartotta, hogy a kevés növény-
zettel rendelkező Pestszentlőrincen legyen egybefüggő zöldterület.

-puskás-

NÉMETEK NEGYEDSZÁZADA

AZ ELFOGADÁS VERSENYNAPJA

– Tartozni kell egy közösséghez 
– foglalta össze tömören Nagy 
András, a Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre Németszármazású 
Polgárainak Egyesülete (NPE) 
elnöke azt, hogy miért lehet fon-
tos bárki számára német gyöke-
reinek felfedezése, német szár-
mazásának megélése.

A XVIII. kerületi német szár-
mazású polgárok története né-
mileg különbözik néhány szom-
szédos település – például Vecsés 
vagy Soroksár – lakosainak tör-

ténetétől. Ugyanis, amíg ezek 
hagyományos sváb településnek 
számítanak, ahol a németek a 
XVIII. századi betelepítések ide-
jén találtak nagy számban új ha-
zát maguknak, addig Pestszent-
lőrinc és Pestszentimre területére 
szórtan, különböző időpontok-
ban és különböző csoportokban 
érkeztek. Számuk azonban így 
is számottevő, hiszen a legutób-
bi népszámláláskor 1600-nál is 
többen vallották magukat német 
nemzetiségűnek.

– A szám ennél is magasabb, 
akár háromezer emberről is be-
szélhetünk, ha azokat a családo-
kat tekintjük, amelyek gyerme-
kei német nemzetiségi ellátásban 
részesülnek – magyarázta Sági 
Zoltán, a XVIII. kerületi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke.

A helyi német származású 
emberek valóban nagy létszámú 
és erős közösséget alkotnak. Az 
egyesületi háttérrel működő Li-
ederschatz kórus országosan és 

az európai német nyelvterületen 
is elismert, az NPE és a nemzeti-
ségi önkormányzat munkájának 
köszönhetően számos német 
szokást sikerült meghonosítani 
a kerületi közösségben – gon-
doljunk csak a Márton-napra –, 
rendszeresen szerveznek fesz-
tiválokat, bálokat, találkozókat, 
irodalmi eseményeket, és szín-
vonalas óvodai és általános isko-
lai nyelvoktatás folyik.

A Kossuth téri Pavilongalé-
riában március végéig látható 
kiállítás a helyi közösség elmúlt 
negyedszázadát foglalja össze a 
tablókon.

K. Gy.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Több mint száz résztvevővel rendezték 
meg a Kassa Utcai Általános Iskolában a 
Magyar Speciális Olimpia Szövetség és 

a Pestszentlőrinc-Kassa SE országos csel-
gáncsversenyét. 

�Mit jelent német származásúnak lenni? Erre a kérdésre keresi a vá-
laszt a kerületi német nemzetiségi közösség negyedszázadát bemu-
tató kiállítás a Pavilongalériában.
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ÜnnepváróÜNNEP

VIGYÁZAT, LŐNEK A KOSSUTH TÉREN!

Akik figyeltek, már láthatták a 
közelgő március 15-re emlékez-
tető feliratokat az 50-es villamos 
szerelvényein: ezek március 1. 
óta közlekednek a vonalon. An-
nak oka, hogy az ünnepségre 
e kocsik hívják fel a figyelmet, 

nemcsak az, hogy az 50-es vil-
lamos Pestszentlőrinc egyik 
legfontosabb felszíni közleke-
dési viszonylata, amely érinti a 
Kossuth teret is: a járat fontos 
szerepet kap majd a március 13-i 
megemlékezés részeként. Ne le-

pődjenek meg, akik ezen a pén-
teken reggel 8 és 10 óra között az 
50-sel közlekednek, ha csepűrá-
gókba botlanak, ezen a pénteken 
ugyanis a forradalom és szabad-
ságharc emlékét és hangulatát 
idéző verseket és más irodalmi 

idézeteket mondanak fiatal szí-
nészek az utazóközönségnek.

De nem csak emiatt lesz ér-
dekes a március 13-i ünnepség. 
A hivatalos központi megemlé-
kezés 9.30-kor kezdődik a Kos-
suth téren, a Tébláb művészeti 
iskola táncosai és a Dabasi Hon-
védtüzérség részvételével. A ha-
gyományőrző honvédok fontos 
szerepet kapnak az ünnepségen, 

9.55-kor ugyanis díszlövéssel te-
szik korhűvé és emlékezetessé a 
ceremóniát. Beszédet Csunderlik 
Péter történész mond a 9.30 és 
9.55 közötti megemlékezésen.

A központi ünnepséget, mint 
minden esztendőben, most is 
több egyéb esemény kíséri. 11.31-
kor kezdődik a Rózsa Művelődési 
Házban az az ünnepség, amelyen 
az önkormányzat átadja a helyi ki-

tüntetéseket az idei díjazottaknak. 
Március 15-én pedig 10 órakor 
kezdődik az év első nagyszabású 
sporteseménye, amelyet minden 
évben érdeklődve várnak a koco-
gás kedvelői: a „Futás, ami össze-
köt” jelszóval 15. alkalommal meg-
hirdetett Imre–Lőrinc-futóverseny, 
amelynek rajtja és célja is a Pest-
szentimrei Sportkastélynál van.

K. Gy.

�No, nem éles lőszerrel, természetesen. A kerületi központi ünnepség 
egyik izgalmas pillanata lesz a Dabasi Honvédtüzérség díszlövése 
március 13-án a Kossuth téren.


