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Veszélyhelyzet
Magyarországon
A kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető, tömeges
megbetegedést okozó humán járvány következményeinek elhárítása,
a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A vírusos miatt elrendelt kormányzati és önkormányzati intézkedésekről a 13–14. oldalon és a Vírus-mellékletben számolunk be.)

Vissza kellene állítani
március 15-e méltóságát
�

1848–49 A MAGYAR ÚJKORI TÖRTÉNELEM LEGDICSŐSÉGESEBB KORSZAKAI KÖZÉ TARTOZIK – ÁLLÍTJA
DR. HERMANN RÓBERT HADTÖRTÉNÉSZ, FŐTANÁCSOS, AKINEK FŐ KUTATÁSI TERÜLETE AZ 1848–49ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC ÉS AZ AZT KÖVETŐ IDŐSZAK.

TEMESI LÁSZLÓ
– Mennyire van „közel” hozzánk
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc?
– Nagyon, hiszen szinte nincs
magyar település, ahol ne lenne
ennek a világraszóló eseménynek valamilyen helyi vonatkozása. Azért is tehető könnyen
személyessé 1848, mert sok hősnek ismerjük az arcképét, életét,
hőstetteit.

MINDIG VOLT EGY
ELLENZÉKI ÍZE
– Mikortól ünnepelhetjük igazán
a 48–49-es hőstetteket?

– Egy időben sokan próbálták
úgy beállítani a forradalmat,
hogy „pesti lármánál egyéb nem
történt”, pedig ez a „lármázás”
példa nélküli volt egész Európában. Természetesen 1867-ig, a
kiegyezésig nem lehetett hivatalos ünnep, de a magyar emberek azért titokban ünnepeltek.
A XIX. században például egy
ilyen békésen ünneplő társaságot
az egri pincéből vittek el a hatóságok… 1867 után társadalmi
ünnep volt március 15-e, a hivatalos ünnepségre egészen az első
világháborút követő időszakig,
1923-ig kellett várni. 1951-től
már nem számított nemzeti
ünnepnek, piros betűs csak a

rendszerváltás után lett újra, de
akkor is előfordultak torzulások,
túlkapások, amikor a politika a
maga céljaira akarta felhasználni. Mindig volt egy ellenzéki íze,
pedig az összetartozás-jellegét
kellene megtartani. Mára inkább
történeti emléknappá vált, és úgy
látom, a fiatalság körében nem
egyforma a megítélése, mintha
elveszett volna számukra az ünnep érdekessége, varázsa. Pedig
ez választott ünnepünk, ami beépült az évtizedek, évszázadok
alatt a magyar emberek tudatába.
Vissza kell állítani a méltóságát.
– Lát-e valamilyen hasonlóságot
1848. március 15-e és 1956. október 23-a között?

– Mindkét alkalommal a nemzeti önrendelkezésért folyt a
küzdelem, és az októberi tizenkét pont is visszautalt a márciusi
pontokra. Ez a két forradalom és
szabadságharc vitathatatlanul a
két legfontosabb ünnepünk!
– Már teljes a kép 1848–49-ről,
vagy van még mit kutatni róla?
– Még nagyon sok az ismeretlen,
például az oroszokkal való ös�szecsapások nincsenek teljesen
felderítve, de a horvátoknál is
volna mit kutatni.
– Akkor most ezen fáradozik?
– Nem, az 1848-as választásokkal foglalkozom, nagyon érdekes téma.



Folytatás a 11. oldalon
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AZ IFJÚSÁGI TANÁCSNOK

5. oldal

NAGY KÁROLY, A KERÜLET LEGFIATALABB
képviselője a fiatalokkal való foglalkozás új
szemléletéről beszél, valamint azokról a programokról, pályázati tervekről, amelyekkel ennek a
korosztálynak az életét szeretnék érdekesebbé,
értékesebbé tenni. Úgy véli, az önkormányzatnak elő kell segítenie, hogy a kerületben élő
generációk között párbeszéd alakuljon ki.

AZ ÁLLATBARÁT SZÍNÉSZNŐ

9. oldal

ORSZÁGOS NÉPSZERŰSÉGRE Vuk hangjaként
tett szert. Pogány Judit elmesélte, hogy
nagy állatbarát: „Két hatalmas testű kutyám
volt egyszerre, s mindkettő elfogadott,
hallgatott rám. Én sohasem azért tartottam
állatokat, hogy elzárjam őket, nálam szabadon járhattak-kelhettek az udvaron, de még
a lakásban is.”

A FLÓR FERENC UTCAIAK 10. oldal

EGY DOLGOT BIZTOSAN nem szeretnének a Flór
Ferenc utcában élők: hogy autóforgalom zúduljon az utcára és a környékére. Attól is félnek,
hogy az útépítés miatt bontani kell a kerítésüket.
Az ott élők lakossági fórumon beszélhették meg
kéréseiket, félelmeiket az önkormányzat vezetőjével, képviselőivel. A lakók írásban nyilatkozhatnak majd, hogy elfogadják-e a terveket.

COVID-19: A KORONAVÍRUS

14.
15. oldal

A VILÁGJÁRVÁNY MAGYARORSZÁGOT is elérte. Emiatt a kormány veszélyhelyzetet hirdetett, s a XVIII.
kerületi Polgármesteri Hivatal is több ajánlást és
tiltást adott ki. Bezárták az oktatási és kulturális
intézményeket, de a helyzet óráról órára változik.
Lapunk mellékletében részletesen olvashatnak a
vírus egészségügyi vonatkozásairól, a döntések
hátteréről és várható következményeiről.

LAPFORDULÓ

16.
15. oldal

A VÁROSKÉP TÖRTÉNETÉBEN eltelt huszonnyolc
év. Polgármesterek, főszerkesztők, újságírók
váltották egymást, világnézetek, szerkesztési
elvek, stílusok váltakoztak, de a lap maradt.
Április végétől teljesen megújulva folytatja
felnőtt életét. Megváltozik a címe is: a bp18
Városkép felirat díszeleg majd az új címlapokon. Fogadják szeretettel…
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Évente egymilliárd forint felhasználásáról a budapestiek dönthetnek

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 tele
fonszámon hétköznapokon 14–18
óra között.

SEGÍTÜNK

RÉSZVÉTEL ÉS KLÍMAVÉDELEM
A FŐVÁROSBAN
Közvetlenül nyilváníthatunk véleményt a kiadások egy részéről

Üllői út 445.
Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:
Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-16 óráig
Szerda: 12-20 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-14 óráig
Soron kívüli ügyintézéshez
időpontfoglalásra a
www.magyarorszag.hu és
a www.1818.hu internetes
oldalon, valamint a 1818-as
telefonszámon van lehetőség.
................................................................................

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

1188 Nemes u. 14.
Tel: 290-8493, 297-5619)
Ügyfélfogadás: H.: 10-18,
K.: 8-16, Sz.: 8-18, Cs.: 8-16,
P.: 7-12
Pestszentimrei referensi
iroda
Tel: 294-1685
Pestszentimrei Városrészi
Önkormányzat
(www.bp18.hu)
................................................................................

KÖZJEGYZŐK

Üllői út 423. I. em.
Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.
Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809
................................................................................

ZSEBŐK ZOLTÁN
SZAKRENDELŐ
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINTÉR KÁLMÁN
SZAKRENDELŐ

Nemes u. 18
www.18euszolg.hu
Tel.: 297-1210
................................................................................

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.
Tel.: 292-9212

................................................................................

TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

................................................................................

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.
Tel.: 294-1011

................................................................................

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 2961313 telefonszámon. Minden hónap második
keddjén 15–18 óra között a Demokratikus Koalíció
képviselői irodájában (Üllői út 493.)

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 06-1296-1315 számon. Képviselői fogadóóra minden
hónap első keddjén 17 és 17.45 óra között a
Kerekerdő Óvodában (Attila u. 9.)

PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE
POLGÁRMESTERI HIVATAL

KORMÁNYABLAK

polgármester
Demokratikus Koalíció, 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.

SOMODY LÁSZLÓ

telefonszámon.

................................................................................

SZANISZLÓ SÁNDOR

alpolgármester
Párbeszéd Magyarországért
06-30-252-93-68, petrovai.laszlo@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján minden hónap utolsó
hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri
Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 2961350 telefonszámon.

................................................................................

1181 Városház u. 16.
Tel.: 896-4319
Hivatalvezető:
Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13-17, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

Képviselői fogadóórák

PETROVAI LÁSZLÓ

a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés
és időpontkérés
a 296-1440-es

XVIII. KERÜLETI
KORMÁNYHIVATAL
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alpolgármester
MSZP
koros.peter@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján minden hónap utolsó
hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri
Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1318
telefonszámon. Képviselői fogadóóra: minden hónap
utolsó szombatján 10 és 11 óra között a Kondor Béla
Közösségi Házban (Kondor Béla sétány 8.)

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

................................................................................

KÖZÉLET

KŐRÖS PÉTER

Közérdekű
információk
és címek

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási
és Hatósági Iroda:
Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12

Kiadás – bevétel – költségvetési egyensúly

BANGA ZOLTÁN

A költségvetés részleteiről is döntött a Fővárosi Közgyűlés

�

A Fővárosi Önkormányzat idei költségvetésének két fontos eleme
közül az egyik az újonnan bevezetett „részvételiség” fogalma, a
másik az ugyancsak hangsúlyos klímavédelemmel összefüggő
lépések.

A Fővárosi Közgyűlés által februárban elfogadott költségvetés
egy új intézményt vezetett be,
amely nem egyedülálló, Nyugat-Európában több helyütt is
van rá példa. Kerpel-Fronius
Gábor főpolgármester-helyettes
felügyeletével létrejön a részvételi
költségvetés. Ez azt jelenti, hogy
a következő években egymilliárd
forint felhasználásáról nem a politikusok, hanem maguk a budapesti lakosok dönthetnek.

ÉVI EGYMILLIÁRD
Ennek keretében – sok európai
nagyváros tapasztalatait felhasználva – minden budapestinek
módja lesz megismerkedni a város valós pénzügyi lehetőségeivel
és véleményt nyilvánítani arról,
miként és milyen célokra költsenek még azon túl, amit a politikusok és szakértőik elterveztek.
– A folyamatba való bekapcsolódást online platformok és

közterületi részvételi pontok
segítik majd, és a pénz elosztásáról többkörös véleménynyilvánítás után ősszel születhet
döntés – mondta el a költségvetési vitában Karácsony Gergely
főpolgármester.
A részvételiség költségvetési
pillére magába foglalja azt, hogy
az új városvezetés minél több
budapestit, illetve őket képviselő
szervezetet vonjon be a döntési
folyamatokba. Ezért készült el a
részvételi költségvetési program,
amelynek keretében évi egymilliárd forint felhasználásról dönthetnek majd a főváros lakosai. A
példát követve egyes fővárosi kerületek is meghonosítják a részvételi költségvetés gyakorlatát.

GONDOSKODÓ
SZEMLÉLET
Az idei költségvetésnek fontos
pillére a gondoskodó szemlélet
meghonosítása is a fővárosban.

Ennek jegyében megteremtik
annak lehetőségét, hogy az álláskeresők ingyen használhassák a
közösségi közlekedést, a fővárosi
fenntartású intézményeknél és
a fővárosi cégeknél bevezetik a
Budapest- pótlékot, a jövőben
anyagilag is jobban megbecsülik
a Budapestért dolgozó közfoglalkoztatottakat, továbbá a leginkább rászoruló 20 ezer család évi
20 ezer forintos lakásrezsi-támogatást kap.
Szintén a fővárosi ügyekbe
való közvetlenebb beleszólást segíti az, hogy a klímavédelem témájában állampolgári gyűléseket
szerveznek, ahol a budapestiek
információkat, illetve lehetőséget kapnak arra, hogy együtt
alakítsák a város klímastratégiáját. A Budapesti Civil Iroda
létrehozásával megvalósulhat a
civil szervezetek bevonása a döntéshozatalba, egyúttal a főváros
maga is elő akarja segíteni új civil szervezetek létrejöttét, új civil

ötletek megvalósulását. Az átláthatóságot garantálja, hogy az eddigi gyakorlatot felülírva havonta
közzéteszik a költségvetési folyamatok alakulásáról szóló tájékoztatót – közérthető formában.

KLÍMATUDATOS
BUDAPEST
A klímatudatos Budapest koncepció fontos eleme, hogy a
Városligetben nem épülhetnek
további épületek. A zöldfelületek
védelme érdekében áttekintik a
fővárosi fakivágási engedélyeket,
és minden budapesti újszülött
számára fát ültetnek. Elkezdik
a Duna pesti partján létrejövő
zöld
övezet tervezését, s évente
csaknem 100 milliárd forintra
növelik a közösségi közlekedésre
jutó forrásokat. Bővítik a kerékpáros közlekedési infrastruktúrát, és több B+R biciklis parkolót
hoznak létre a városban.
Megkezdődik a klímatudatos
Budapest felépítése, ami egészségesebb jövőt ígér a fiatal korosztályok számára, és esélyt ad arra,
hogy mérséklődjenek a klímaveszély hatásai a fővárosban.
-bodzay-

Eközben… elmaradnak az ünnepi megemlékezések
– Hét év után először nem érkeznek szerelvények Varsóból és Krakkóból. A koronavírus-fertőzés lengyelországi megjelenése
miatt törölték a budapesti ünnepségre készülő lengyelek különvonatát.

– A z operatív törzs javaslatot tett a kormánynak a központi ünnepségek megrendezésének felfüggesztésére – közölte Lakatos
Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője március 7-i sajtótájékoztatóján.
– Bár Magyarországon csak egyedi fertőzések vannak, gócpontok nincsenek, a kormány úgy döntött, hogy biztonsági okokból lemondja a múzeumkerti ünnepséget, mert hazánk legnagyobb rendezvényére az ország minden pontjáról számos ember szokott érkezni.
– A Fővárosi Önkormányzat sem tartja meg a városházi ünnepséget – írta a Facebook-oldalán Karácsony Gergely. A főpolgármester hozzátette, hogy „nincs fontosabb a budapestiek biztonságánál, egészségénél”, és hogy bízik abban, hogy mihamarabb
sikerül legyűrni a járványveszélyt, „és akkor pótolni tudjuk az elmaradt találkozást”.
– A március 15-i oktatásügyi tüntetésünkön várható magas létszámra való tekintettel, valamint a résztvevők egészsége iránt érzett
felelősség miatt a NAT bevezetése ellen és a 21. századi oktatásért szervezett tüntetést későbbi időpontra kell halasztanunk –
adta hírül a Független Diákparlament.
– Március 15-ig biztosan fenntartjuk a szigorítást. Ez azt jelenti, hogy nem tartjuk meg a március 13-ra szervezett kerületi koszorúzási ünnepséget, és a hozzá tartozó kiegészítő programokat. Elmarad a pestszentimrei Bányai Júlia utcában tervezett megemlékezés, és a március 15-re szervezett hagyományos Imre–Lőrinc-futóverseny is – olvasható Szaniszló Sándor Facebook-oldalán.
www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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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.

MIRE MENNYI JUT EBBEN AZ ÉVBEN?

A működőképesség megőrzése a fő cél

�

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.
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2020. évi költségvetés – Költségvetési kiadások

Közbiztonság

GALGÓCZY ZOLTÁN

0,39%

6 260 415 eFt

Civil-, vallási szervezetek, alapítványok

25,13%

KASSAI DÁNIEL

273 400 eFt

Fejlesztési célú
pályázatok

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.

1,10%
Egészségügy

4 503 316 eFt

294 600 eFt

18,07%

Városfejlesztés,
vagyongazdálkodás
2 309 070 eFt

9,27%

Gazdasági
társaságok

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.

4 193 000 eFt

1,18%
Kultúra

411 181 eFt

1,65%

Szociális terület

16,83%

2 909 994 eFt

11,68%

Működési
kiadások
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2020. évi költségvetés – Bevételek megoszlása
Működési bevételek

14,70%

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

Működési célú átvett pénzeszközök

2020. évi költségvetés – Adóbevételek (millió Ft)

Közhatalmi bevételek
14 105 780 eFt

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

1 498 020 eFt

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

2,77%

56,61%

Működési célú
támogatások
államháztartáson
belülről

0,96%

2,0

(Havanna Piac közösségi célú megújítása,
VEKOP- Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések stb.)

689 460 eFt

Felhalmozási bevételek

(Ingatlanok, részesedés értékesítése)

8,00%

(Állami normatív támogatás
- Köznevelés, Szociális és gyermekjóléti feladatok, Kultúrális
feladatok stb.)

3 798 858 eFt

239 690 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

(Munkáltatói kölcsön, helyi támogatás megtérülése)

30 000 eFt

Felhalmozási finanszírozási bevételek

(Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra)

1 994 421 eFt

15,25%
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2020. évi költségvetés – Kiadások megoszlása

1,5
Felújítások

(Ingatlanok felújítása-Városfejlesztési kiadások)
143 000 eFt

0,57%

1,0

Beruházások
(pl. Városfejlesztési kiadások,
Eszközbeszerzés stb.)
718 899 eFt

0,5

Egyéb felhalmozási
célú kiadások

(pl. Tulajdonosi kölcsön-PLER,
Felhalmozási célú tartalékok stb.)
5 604 882 eFt

Személyi juttatások
6 412 640 eFt

25,74%

22,50%

2,89%

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.

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

(Előző évi maradvény igénybevétele működési célra stb.)

6,01%

(Építményadó, telekadó, iparűzési
adó, gépjárműadó stb.)

2,5

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

1 203 735 eFt

0,12%

NAGY KÁROLY

PÁL NORBERT

(Tulajdonosi kölcsön-PLER, LairA pályázat stb.)

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

1 356 094 eFt

4,83%

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.

(Tulajdonosi bevételek: Városgazda lakbér, piac bevétele,
Projekt 18 haszonbérleti díj stb.)

5,44%

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

Az előadásban elhangzott, hogy
a kerület csaknem 25 milliárd
forintos költségvetési keretéből
mennyit szánnak a kötelező feladatokra, beruházásokra és egyéb
kiadásokra. Az önkormányzat
bevételeinek döntő többsége az
úgynevezett közhatalmi bevételekből ered. Ide tartozik többek
között az önkormányzatot megillető telekadó, építményadó és
iparűzési adó is.
Kőrös Péter hangsúlyozta,
hogy az ezekből származó összeg
adja a költségvetés jóval több,
mint 50 százalékát. Ez a legérzé-

Miután az önkormányzat képviselő-testülete február 27-én elfogadta a kerület költségvetését, az
néhány órával később nyilvánossá
is vált azáltal, hogy az ülést követő közmeghallgatáson Kőrös Péter
prezentációt tartott a fő számokról. Az alpolgármester ismertette a helyi lakosokkal, hogy mire
vállalkozik ebben az évben az önkormányzat, milyen fejlesztések,
milyen kiadások, milyen, a kerület
érdekeit szolgáló közösségi célú
forrásfelhasználások várhatók.

3 663 412 eFt

KISS RÓBERT

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

97 670 eFt

Oktatás-nevelés-sport

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

LÁNG ISTVÁN

BEVÉTELI
LEHETŐSÉGEK

Az idén mintegy 25 milliárd forintból gazdálkodó Pestszentlőrinc-Pestszentimre vezetői a megkezdett beruházásokat befejezik, de a legfontosabbnak a kerület működőképességének megőrzését tartják.

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

Működési
finanszírozási kiadások

(Nettó finanszírozás megelőlegezés)
151 935 eFt

0
Építményadó

Telekadó
2019. év
2020. év

Gépjárműadók

0,61%

Egyéb működési
célú kiadások

(pl. Szolidaritási hozzájárulás, Tartalékok, Támogatások (Gazdasági társaságok,
Alapítványok, Sportszervezetek) stb.)
6 877 848 eFt

27,60%

5,17%
Dologi
kiadások

(pl: Kommunikációs szolgáltatások, Közüzemi díjak,
Karbantartás, Városfejlesztési kiadások stb.)
3 612 998 eFt

14,50%

Munkaadókat
terhelő
járulékok és
szociális
hozzájárulási adó

1 287 856 eFt

0,43%
Ellátottak pénzbeli juttatásai

106 000 eFt

kenyebb terület a bevételi oldalon, tehát a megelőző hetekben
nem véletlenül nyilatkoztak aggodalommal országszerte városvezetők azzal kapcsolatban, hogy
a kormányzat módosítaná az
iparűzési adót. Egy ilyen elképzelés megvalósítása Pestszentlőrinc-Pestszentimre
önkormányzatát is mintegy 2 milliárd
forint bevételkieséssel sújtaná.

KIADÁSI
SZERKEZETEK
A költségvetés kiadási szerkezetéről az alpolgármester elmondta, hogy csaknem 900 millió
forintos tétel benne a szolidaritási hozzájárulás, amit az önkormányzat az iskolák államosítása
óta visszafizet az államnak. Jelentős a személyi kiadások tétele, amelyben több mint 2000
munkavállaló bértömege jelenik
meg, közöttük a polgármesteri
hivatal és a kerületi intézményrendszer dolgozóinak bére, ami
a járulékokkal együtt mintegy 9
milliárd forintot jelent.
Egy másfajta bontásban, ágazatokra osztva a költségvetésnek
mintegy 25 százaléka az oktatás,
nevelés és sport terület kiadása.
Az egészségügyre – amely alapvetően állami feladat – csaknem
300 millió forintot fordít az önkormányzat, infrastruktúra-fejlesztésre több mint 2 milliárdot, a
szociális területre mintegy 3 milliárdot, a kerület gazdasági társaságai pedig több mint 4 milliárd
forintból gazdálkodnak idén.
Az önkormányzat az elmúlt
év decemberében tartott ülésén
módosította az adórendeletét.
Az adóemelést úgy oldották
meg, hogy az a lakosság számára nem jelent pluszterhet, hanem csak a kerületben működő
néhány nagyvállalkozást érinti.
Ebben az évben a korábbiaknál
lényegesen kevesebb ingatlant

akar értékesíteni az önkormányzat, ennek megfelelően az ebből
származó bevétel is kisebb lesz.

AZ ITT ÉLŐK
ÉRDEKÉBEN
A költségvetés további céljairól
megtudtuk Kőrös Pétertől, hogy
az önkormányzat a korábbiaknál kevesebbet szán a kerületiek
adóforintjaiból propagandára. A
felszabaduló pénzt az alapszolgáltatásokra csoportosítják át,
amelyek a lakosság érdekeit szolgálják. Fontosnak tartják, hogy
legyenek tisztábbak a közterületek, jobb minőségűek az utak.
Nem hisznek a látványberuházásokban, ugyanakkor előrehaladott tárgyalásokat folytatnak
annak érdekében, hogy épüljenek új bérlakások a kerületben,
vagy hogy elkezdődjön az Üllői
út rehabilitációja.
Az alpolgármester szerint a legfontosabb feladat a kerület működőképességének megőrzése. Be kívánják fejezni és őszre át szeretnék
adni a pestszentimrei gyermekorvosi rendelőt. Folyamatban van a
CT-berendezés helyének kiválasztása, illetve a finanszírozás megoldása. Az országhoz hasonlóan a
kerület is küzd az orvoshiánnyal.
Ismert, hogy a bért nem teljesen
az önkormányzat biztosítja, ezzel
együtt a saját költségvetéséből ad
praxistámogatást. Tavaly év végén
sikerült jutalmat fizetni a szakrendelőkben dolgozóknak, amit már
az új vezetés gazdálkodott ki.
Tisztában vannak azzal, hogy
az önkormányzati intézmények
struktúrája leromlott, ezen is javítani kívánnak. Ezért az egészségügyben is lesznek olyan fejlesztések, amelyek elsősorban az
infrastruktúrában eredményeznek javulást, noha ezen a területen az állam a szolgáltatás megrendelője és a finanszírozója is.
-bodzay-
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Politikus a világjárványról

Egy fiatalos kerület tanácsnoka

A KORONAVÍRUS NEM RENDÉSZETI,
HANEM EGÉSZSÉGÜGYI PROBLÉMA

Kunhalmi Ágnes: Továbbra is köztársaságpártiak vezetik a kerületet

�

A koronavírus a világnak már vagy száz országában fertőz. Nem
kivétel ez alól Magyarország sem, és Pestszentlőrinc-Pestszentimre
sem lehet kivétel. A vírus elleni küzdelemben mindenkinek megvan a
maga cselekvési lehetősége és felelőssége. Erről nyilatkozott a Városképnek Kunhalmi Ágnes, a kerület országgyűlési képviselője, akit az MSZP
és a DK közötti viszonyról is megkérdeztünk.

GYURICZA PÉTER
– A koronavírus ügyében óvatosan lehet csak fogalmazni, mert
amit ma állítunk, azt holnap
lehet, hogy felülírja az élet. Az
viszont tény, hogy karanténba került az a beteg, aki a lőrinci rendelőintézetben járt. Mit tehetnek
az emberek, mit tehet az önkormányzat és mit az intézmények
ebben a helyzetben? És persze mit
tehetnek a politikusok?
– Tegyük világossá: már hónapok óta tudjuk, hogy világjárvány van, amely Kínából indult.
Lehetett tudni, hogy a globalizáció miatt el fog jutni Magyarországra is. Tehát felelős kormány
felkészül az ilyen esetre. Ilyenkor minden felelősség a kormányt terheli, hiszen a kormány
van helyzetben, ott van minden
erőforrás és információ. Ez nem
jelenti azt, hogy az embereknek,
az önkormányzatoknak ne lenne
feladatuk.
– Milyennek ítéli a kormány kommunikációját és intézkedéseit?
– Kicsit minden olyan, mintha
ütemtévesztésben lenne a kormány, le van maradva. Nagyon
későinek találom a kormányzati
tájékoztató honlap beindítását
is. A mostani tájékoztatás alapján nagyon sok a kérdőjel és az
ellentmondás. Prágából kellett
megtudnunk, hogy Magyarországon voltak vírushordozók?!
A másik baljós jel az egészségügyi rendszer állapota. És van
ugyan országos operatív törzs,
de nincs önálló egészségügyi
minisztérium, és önálló egészségügyi miniszterünk sincs,
így a belügyminiszter vezeti a
törzset. Ahhoz kétség sem fér,
hogy a rendőrség végezni fogja
a dolgát, ha például karantént
kell majd valahol felállítani. De
ez elsődlegesen nem rendészeti, hanem egészségügyi probléma. Az az érzésem, hogy a
koronavírust Magyarországon
propagandacélokra
használják elsősorban, összekapcsolva a migrációval, miközben az
egészségügyi vonatkozásokat
bagatellizálják. Miközben azt
mondja a miniszterelnök, hogy
mindenre fel van készülve az
egészségügy, a kórházi beszállítók vészharangot kongatnak,
hogy csak egy napra vannak
felkészülve. A szakmai szervezetek felhívják a figyelmet,
hogy még a szakdolgozókat sem
tudják megvédeni, nemhogy a
lakosságot. Egyelőre egyetlen
laboratórium van kijelölve a
tesztek elvégzésére, pedig kértük, hogy radikálisan növeljék a
tesztek számát. Miközben 2010
előtt minden megyében voltak a
fertőzéses betegeket izolálni képes részlegek, ezeket mostanra
megszüntették.

– Az ellenzék mit tehet ebben a
helyzetben?
– Én például még aznap, amikor bejelentették az első két vírushordozót – épp élő adásban
voltam a televízióban –, azonnal javasoltam, hogy a nemzeti
konzultációt szüntessék meg, és
az arra költött minden adóforintot a koronavírus kivédésére
fordítsák. Kifizetném a kórházi
beszállítókat, új szerződéseket
kötnék, amelyekkel biztosítanám a megfelelő eszközöket a
kórházakban, és nem a lakosságot hibáztatnám a vírus esetleges terjedéséért.
– Az önkormányzatnak mi a dolga?
– A XVIII. kerület volt Budapesten az első, ahol járóbeteg-ellátó
szakrendelőben
koronavírus-gyanús
beteget
regisztráltak. De köszönhetően a szakrendelő dolgozóinak,
azonnal tudtak cselekedni,
az önkormányzat pedig – helyesen – a közművelődési intézményekben és a sportlétesítményekben
visszavonásig
betiltotta a rendezvényeket.
Sajnos azt látom, hogy ebben a
helyzetben az önkormányzatok
rendkívüli módon magukra
vannak hagyva. Polgármester
úr próbálta elérni az operatív
törzset, de nem tudta, mert neki
is csak a lakosoknak fenntartott
két telefonszám áll rendelkezésére.

JÓ KEZEKBEN
A KERÜLETET
– Beszéljünk a pártpolitikáról.
Hívták már a DK-ba?
– Már több éve zajlik a szavazóik
invitálása, de azt hiszem, a Demokratikus Koalíció szavazói is
megértették, hogy szükség van a
két párt bázisát összekötő emberekre. Mindig is azt vallottam, hogy nem egymás ellen
vagyunk, hiszen Orbán az
ellenfelünk. De ami a XVIII.
kerületben történt, az engem is váratlanul ért, nem
számítottam rá, és nem is
örülök neki.
– Nem tudott róla?
– Nem, meglepett. De
azt azért látni kell, hogy
továbbra is köztársaságpártiak vezetik a
kerületet, és egyet
megígérhetek a választóknak, nem
fogom engedni,
hogy ebből a
nem várt változásból bármit
is profitáljon a
Fidesz.
– Időnként
hallani
olyan távlatos célt,
hogy a DK

és az MSZP fuzionál. Ezek a lépések vajon ezt előzik meg?
– Nem, sőt inkább ellene hatnak. Most az elsődleges cél az,
hogy 2022-re közös listán induljon az összes köztársaságpárti ellenzéki párt. Az ilyen
akciók ellene hatnak az ezt
megalapozó bizalomnak. Meg
kell érteni, hogy a pártok csak
akkor működhetnek együtt
eredményesen, pluszszavazókat hozva, ha egyenrangú
félként tekintenek egymásra, nem pedig
legyőzendő ellenfélként,
hiszen
együtt erősebbek
vagyunk. És bár
az MSZP és a
DK szavazóbázisa közel
azonos, egy
nagy különbség azért van.
Az MSZP a
baloldali értékrendet képviseli,
nemcsak a társadalom-, hanem a gazdaságpolitikájában
is. A DK polgári radikális pártként inkább a
liberális gazdaságpolitika mellett tette le a voksát. Vannak hasonlóságok
a két párt között, például a
jogállamiságról, az igazságszolgáltatás függetlenségéről, a sajtószabadságról,
Európáról
ugyanazt gondoljuk, de a tőkéhez
való viszonyunk eltérő. Mi, szociáldemokraták, nem
tudunk többé kiegyezni a tőkével. Meggyőződésem szerint

mind a klímaváltozásért, mind
a munkavállalók alávetettségéért a globális tőke elharapózása
és a multinacionális cégek kizsákmányoló politikája a felelős. A tőke kizsákmányolásának
csak markáns baloldali politikával lehet ellenállni. A tőkének
észszerű keretek között, de sokkal nagyobb részt kell vállalnia
a közteherviselésben. Ez azt
jelenti, hogy a negyedik magyar köztársaságnak nemcsak
demokratikusnak, hanem szociálisnak is kell lennie. Ez
a szociális demokrácia alapja,
amely

egyben kerete is a XXI. századi
új baloldali politikának.
– Mit mond azoknak, akik az
MSZP-t most egy süllyedő hajóhoz hasonlítják?
– Azt, hogy ez egy tudatos provokáció és hangulatkeltés, hiszen az MSZP és a Párbeszéd
szövetsége a második helyen áll
az ellenzéki pártok támogatottsági listáján. Ma egyik ellenzéki
párt eredménye sem kiugró, a
legtámogatottabb ellenzéki párt
is fény
évekre van a Fidesztől.
Együtt
ké-

pesek vagyunk legyőzni a Fideszt, ezért alapvető tévedés
abban versenyezni, hogy ki a
legnagyobb kicsi. Akik ma tudatosan keltik a hangulatot, azoknak meg azt üzenem, hogy végső soron minden párt sorsáról a
szavazók fognak dönteni és nem
egy másik párt.

TALPRA, MAGYAR!
– Milyen március 15-i élménye
van, amire szívesen emlékszik
vissza?
– Egy nagyon szoros és személyes élményem van, hiszen Kiskunmajsán, ahol születtem, ott áll
az anyai nagypapám által készített
Petőfi-szobor a templom mellett. Minden évben minden
iskolás, városvezető, jobbés baloldali ott hajt fejet,
oda viszik a zászlókat,
a virágokat, úgyhogy
nekem ez személyes
kötődés.
Ugyanakkor ma
már felnőtt fejjel látom, hogy
minden március 15-e azt
üzeni, hogy
a szabadságért, a törvény előtti
egyenlőségért minden generációnak
meg
kell
harcolnia, sőt
vannak generációk, amelyeknek többször is.
– Petőfi mit mondana a mai márciusi ifjaknak?
– Azt, hogy talpra, magyar, és hogy hajrá, köztársaságpártiak!

KÖZÉLET
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IFJÚSÁGI TANÁCSNOK
A FIATALOKÉRT
Mi a Nyugathoz szeretnénk tartozni, nem
a Kelethez

�

Pestszentlőrinc-Pestszentimre új vezetése fiatalos kerületet képzel el. Ennek részeként fontosnak tartja, hogy olyan környezetet
teremtsen, amely hosszú távon itt tarthatja a fiatalokat. A polgármester javaslatára úgy döntött a képviselő-testület, hogy e terv megvalósításáért Nagy Károlyt, a testület legfiatalabb tagját felkérik ifjúsági
tanácsnoknak. Az eddigi munkájáról, terveiről és március örökségéről
kérdeztük a képviselőt.
GYURICZA PÉTER
– Milyen felelősséggel jár ifjúsági
tanácsnoknak lenni?
– Az ifjúság ügye átfogó terület,
hiszen a fiatalok jelen vannak az
iskolákban, a közművelődésben,
a sportban és a szociális ágazatban is. Az elmúlt száz napban átnéztem az eddigi programokat,
és ezeket próbáltam az első évre
átalakítani.
– Említsen példát…
– Van egy tízmillió forintos ifjúságpolitikai alap. Eddig ebből
4-4,5 millió forint táborok finanszírozására ment el. Csakhogy
szerintem az alapnak nem ez a
feladata. Ezért a javaslatomra a
költségvetésben 5 millió forinttal külön sort kapott a táborozás.
– Ez szociális támogatás?
– Nem. Ebből a kerületi iskolák
különféle programok finanszírozására kérhetnek támogatást.
Két szempontot veszünk figyelembe. Az egyik az, hogy minél
több gyerek táborozhasson, a
másik, hogy minél nagyobb hozzáadott értéke legyen az adott
tábornak. Ha az egyik iskola
azt mondja, hogy a Balatonhoz
utaznak fürödni, de a másik
emellett a környék múzeumait is
felkeresi, és mindketten közlekedési támogatást kérnek, akkor az
utóbbit részesítjük előnyben.
– Mire megy a tízmillió forint?
– Többek között a fenntarthatósággal kapcsolatos programra, amire másfél millió forintot szánunk. Erre csapatok
jelentkezhetnek, és az adott
iskolában a fenntarthatósággal kapcsolatos fejlesztést kell
megvalósítani. A pénzt arra
adjuk, hogy például legyen
ott szelektív hulladékgyűjtés.
Ez azért jó, mert bevonjuk a
diákokat, versenyeznek, és a
győztes csapat az ajándék mel-

lett elmondhatja, hogy valóban
megvalósult az ötlete. Ezenfelül 8 millió forintra emeltük a
kiválóságok táborának idei támogatását. E program keretében Tusnádfürdőre utazhatnak
kerületünk tehetségei.
– Mi olvasható még ki a költségvetésből az ifjúságot nézve?
– Az ifjúsági alap mellett ott van
az Aranygála, 2 millió forinttal.
Ebből támogatjuk a kerületben
szervezett versenyeket. Az érintett iskolák bevonásával szeretnénk olyan modellt kitalálni,
amelyben a pénz közvetlenül a
gyerekekhez jut. Hasznosabb
ajándékokat tervezünk, és kevesebb felesleges kiadást.

GENERÁCIÓK
EGYMÁS MELLETT
– Érezhető-e generációk közötti
feszültség a kerületben?
– Vannak olyan kérdések, amikben nagyon elüt az idősebb és a
fiatalabb korosztály véleménye.
Például a Kossuth téri iszogatás
megítélése, ami az idősebbeket
egy nyári estén esetleg jobban
zavarja, pláne, amikor egy gitárral érzik jól magukat a fiatalok.
Én azt mondom, hogy megengedőbbnek kell lenni. Aztán fontos
lenne a közvécét kinyitni a Kossuth téren. Erről is megindultak
a tárgyalások, tudniillik van a
Kossuth téren nyilvános mosdó,
csak nem üzemel. Szeretném,
hogy a nyárra megnyílhasson.
Az önkormányzatnak abban van
felelőssége, hogy miután több
kérdésben mindkét oldalnak
igaza van, összehozza a feleket,
és lehetővé tegye a párbeszédet.
Azért is fontos az én feladatköröm, hogy ezt a párbeszédet elő
tudjam segíteni. Ráadásul én ismerem a problémákat, hiszen a
kortársaimról van szó.

A 12 PONTRÓL
– Hogy folytatná ma a sort: mit
kíván a magyar nemzet?
– Azt gondolom, hogy a sajtószabadság vagy a cenzúra
kérdése modern, XXI. századi
értelmezést kap. A mai Magyarországon ezek az értékek
sajnos csorbultak, pedig fontosak, és meg kell őket védeni. Elég, ha csak a közmédia
helyzetét nézzük. Nincs olyan
ember, aki azt mondaná, hogy
a közmédia, ami súlyos tízmilliárdokból működik, független
és objektív tájékoztatást ad.
Még olyanok sem mondják
ezt, akik adott esetben a kormánypárttal értenek egyet.
Aztán a 12 pontban szó van
önálló minisztériumról. Azt
gondolom, hogy például az
oktatásnak önálló minisztériumra volna szüksége, miként
az egészségügynek és a környezetvédelemnek is. Ezek mellett
a szabadság értéke hiányzik a
mai társadalmunkból, vissza
kellene hozni azt. Ezt a fiatalok
a bőrükön is érzik, mert a mi
generációnk már a rendszerváltás után született, demokráciában nőttünk fel, nem terhel
minket a múlt. Mi egy nyugatias, nyitott demokráciát szeretnénk Magyarországon, amelynek versenyképes a gazdasága,
ahol folyamatosan nő a jólét,
erős a forint, bár inkább euróval fizetnénk. Mi a Nyugathoz
szeretnénk tartozni, nem a
Kelethez. Ezek fontos értékek,
amiket valaha Orbán Viktor is
magáénak vallott. 2007-ben, a
Fidesz 19. születésnapján ezt
üzente a fiataloknak: „Mi az ajtót a Nyugatnak kinyitottuk, az
oroszoknak… meg ajtót mutattunk. És azt üzenjük a jövőnek,
hogy ne engedjék, hogy mindez visszamásszon az ablakon…

Lehet, hogy az olaj keletről jön,
de a szabadság mindig nyugatról érkezik.” Nekem ez akkor is
nagyon tetszett, és azóta is.
– A mai pártstruktúrában vajon
melyik pártot választaná Petőfi,
Vasvári vagy Táncsics?
– Mindenképpen a Momentumot választanák, már csak
azért is, mert talán a Momentum az, amelyik a jellegét tekintve leginkább mozgalmi,
és ezt tudatosan szeretnénk

is fenntartani. Az első sorban
voltunk, amikor a kormány
előjött a rabszolgatörvénnyel,
és tiltakoztunk, amikor Donáth Annát elvitték a rend
őrök. Nyilván van történelmi
felelősségünk abban, hogy
együttműködjünk a demokratikus alapokon tevékenykedő
pártokkal annak érdekében,
hogy megdöntsük a rendszert,
és egy újabb rendszerváltást
vigyünk véghez. De mi már

nem 1989 előttre nézünk, hanem előre, mert egy XXI. századi modern európai országot
szeretnénk.
– Táncsicsot kiszabadítanák-e?
– Mi mennénk kiszabadítani,
ahogy Donáth Annát is mentünk szabadítani. Az ilyen
helyzeteknek mindig van egy
hangulata, és a hangulat megkövetel bizonyos tetteket. És
mi egy cselekvő mozgalom vagyunk.

ÁLLATVÉDELMI ŐRJÁRATOT
SZERVEZHETNEK A KERÜLETBEN

az önkormányzatok együttműködjenek ezen a területen.
– Az állatvédelem nincs hivatali időhöz kötve, hiszen a hét
minden napján 0–24 órában jöhet telefonhívás, hogy valahol
segíteni kell – tette hozzá Petrovai László. – Az önkéntesek,
ha kell, csipet olvasnak, ha kell,
akár rendőrt hívnak egy állatbántalmazáshoz.
A segítők a legtöbb esetben
megfelelő jogi ismeretekkel rendelkeznek, tudják, hogy mit kell
tenniük, hogyan intézkedhetnek. A munkájukhoz szükséges
tárgyi feltételek előteremtése a
legnehezebb. Befogóeszközök,
járművek, kennelek mellett egy
olyan ideiglenes telephely is
szükséges, ahol az elkóborolt
vagy bántalmazott állatokat

le lehet adni. Számos külföldi
példa látható arra, hogy az állatvédőket magánszemélyek támogatják.
– A legtöbb hazai állatvédő
egyesület jogosult az adó egy
százalékára, de talán szívesebben
adnak az emberek erre a célra, ha
a szervezetek mögé odatesszük az
önkormányzati tekintélyt.
Az alpolgármester az állatvédelemben is rendkívül fontosnak tartja az oktatást és a
megelőzést.
– Mivel az állatok védelme, a
felelős állattartásra nevelés hiányzik az iskolai tananyagból, fontos,
hogy különféle rendezvényeken
a gyerekeknek ebben a témakörben is megfelelő információkat
adjunk át.
P. A.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Az elveszett, elhagyott, rossz körülmények között tartott állatokon, illetve az olyanokon kíván segíteni az önkormányzat, amelyek valamilyen okból nem maradhatnak már a gazdájuknál. A civil
állatvédőkhöz csatlakozva mintegy hatósági háttérsegítségként alakulhat meg várhatóan még
ebben az évben a XVIII. kerületi állatvédelmi őrjárat.

Kutyák, macskák, de kedvencként tartott vadászgörények
és madarak is gyakran jutnak
bajba. Veszélyesek a tűzijátékos
időszakok, és a nyári szabadságok alatt otthon hagyott állatok
is segítségre szorulhatnak.
– Hosszú ideje működik már
az a kerületi Facebook-csoport,
ahol rendszeresen találkozunk

olyan posztokkal, amelyekben
valaki egy-egy elveszett kedvencet keres, vagy felhívja a
figyelmet egy megtalált állatra,
amelynek a gazdáját keresik.
Ezekkel az állatokkal leginkább
civil szervezetek vagy olyan állatbarát magánszemélyek foglalkoznak, akik mintegy magányos harcosként próbálnak

segíteni – mondta el Petrovai
László alpolgármester, az őrjárat ötletgazdája. – Ezek mellé
a civil szervezetek, magánszemélyek mellé sorakozna fel az
önkormányzat. Még vizsgáljuk,
hogy milyen formában működhet egy állatvédelmi őrjárat a
kerületünkben, de már készül
az az átfogó rendészeti koncep-

ció, amelynek alapján biztosítani lehet a szolgálat szervezeti
hátterét.
Az alpolgármester pozitív
példaként említette az Újpesten és Kispesten már működő állatvédelmi szolgálatot, és
beszámolt arról is, hogy egyre
több helyen törekednek már
arra, hogy a civil szervezetek és
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2020 díszpolgára: Mester László

Elismerések március 15-e alkalmából

A pestszentlőrinc-pestszentimrei közbiztonsági
helyzetről egyeztetett Szaniszló Sándor polgármester
Jánosik Istvánnal, a XVIII.
kerületi Rendőrkapitányság
vezetőjével. Az ezredes jó
eredményekről számolt
be. Például míg 2012-ben
165 gépkocsit loptak el a
kerületben, addig 2019-ben
mindössze 18-at. A gépkocsifeltörések száma 190-ről
40-re csökkent, és pozitív
tendencia érvényesült a
lakásbetörések vonatkozásában is.

PESTSZENTLŐRINC-PEST
SZENTIMRE DÍSZPOLGÁRA
Az elismerő cím egy kiemelkedő életpálya, maradandó értékű tevékenység elismeréseként adható.
Dr. Mester László
1994-től 2010-ig megszakítás nélkül a kerület polgármestere volt mint az MSZP egyik meghatározó
helyi politikusa. Tizenhat évi vezetői tevékenységének sikerei közül elvitathatatlanok a kerületben
végbement változások. Nevéhez fűződik számos
nagyrendezvény életre hívása is (SzeptemberFeszt,
Krepuska Szüreti Vigadalom, újévi koncert).

A Budapest Airport a nyári
csúcsidőszak előtt karbantartási és fejlesztési munkákat végez a Liszt Ferenc
Nemzetközi Repülőtér
futópályáin. Az 1. futópályát
március végétől, a 2. pályát
május végén zárják le, legfeljebb két-két hét időtartamra.

„PRO URBE PESTSZENTLŐ
RINC-PESTSZENTIMRE” DÍJ
A kitüntetés egy időszak kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységéért adható
személyeknek vagy alkotói munkaközösségeknek.

A kerület vendége volt
Dorosz Dávid, Budapest
fejlesztésekért és zöldpolitikáért felelős főpolgármester-helyettese. Petrovai
László alpolgármester
kíséretében a helyszínen
ismerhette meg a fejlesztést igénylő területeket,
az Ipacsfa utcai átkötéstől
kezdve a Nagykőrösi úttal és
a 42-es villamos meghos�szabbításával kapcsolatos
problémákon keresztül a
Kisfaludy utcai, a Szálfa
utcai, a Halomi, az Üllői és a
Gyömrői úti helyzetig.

Várhatóan augusztusig
módosul a forgalmi rend az
Üllői út–Könyves Kálmán
körút csomópontban, mert
a 3-as metróvonal felújításának részeként a Népliget
állomásnál liftet építenek. A
BKK tájékoztatása szerint a
repülőtér felől érkezők által
használt sávok közül a népligeti felüljáró mellett lezárják
a Rákóczi híd irányába tartó
két balra kanyarodó, valamint a Hungária körút felé
vezető egy jobbra kanyarodó forgalmi sávot. Helyettük
a felüljáró másik oldalán, a
városhatár irányába vezető
oldalra kerül egy jobbra és
balra kanyarodást is lehetővé tévő sáv.

A nagy érdeklődésre tekintettel az önkormányzat
március 31-ig meghosszabbította a Szebb, virágosabb
kerületünkért és a Házi esővízgyűjtés pályázatra való
jelentkezés határidejét.
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AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020.
ÉVI DÍJAZOTTJAI

Röviden

Vecsés polgármestere,
Szlahó Csaba és Szaniszló
Sándor a két szomszédos
település közös ügyeiről
egyeztetett a közelmúltban.
A polgármesterek többek
között a reptéri gyorsforgalmi út és az Üllői út felújításának helyzetéről, valamint
Vecsés és Pestszentlőrinc
további fejlesztési lehetőségeiről beszéltek.

KÖZÉLET

KITÜNTETŐBŐL KITÜNTETETT

Szervusz, polgármester úr!

�

Két év katonaság után 1967-ben a Malévhoz került, ahol légi forgalmi irányító volt. Később a
mozgalmi pálya következett, „kiszezett”, majd a pártapparátusban dolgozott. A rendszerváltozás
után visszakerült a Malévhoz. Dolgozott az APEH-nél, majd az Országgyűlés Hivatalában, és
vállalkozó is volt. 1990-ben megválasztották önkormányzati képviselőnek, akkor ő volt az egyetlen
MSZP-s képviselő a testületben, 1994-től 2010-ig Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere volt.
2020-ban Mester Lászlót a kerület díszpolgárává választották.

– A légi irányítás vagy a kerületirányítás iránt érez inkább
nosztalgiát?
– A repülőtér iránt, mert ott
azt érzem, mint a vasutas, akit
a mozdony füstje megcsapott,
ahogy Moldova György könyvének címében áll. Utánozhatatlan
érzés, amikor az ember körbenéz a repülőtér betonján, és látja
a nyüzsgést.
– Gondolta volna, hogy néhány
évtized alatt ilyen nagy változás
lesz a légi közlekedésben?
– Nem gondoltam, főleg azt nem,
hogy a Malév erre a sorsra jut.
Amikor megszűnt, írtam egy cikket ezzel a címmel: Egy darabot a
szívemből. Nem kellett volna így
történnie, és lehetne még ma is
nemzeti légitársaság, mert meg
lehetett volna menteni. Voltak
szakmai koncepciók, csak valamelyiket föl kellett volna karolnia
a kormánynak. Nagyon sajnálom, hogy így történt. De azt se
gondoltam volna, hogy a repülőtér ilyen robbanásszerű fejlődésen megy át, és az utasszám ilyen
dinamikusan növekszik.
– Éppen a dinamikus fejlődés miatt
számtalan konfliktus is adódik a
helyben élők és a repülőtér között…

– A zajprobléma már a polgármesterségem idején is rendszeres téma volt. Ezért is hoztuk létre a zajtanácsot, amit, örömmel
olvastam, most ismét megszerveznek.
– Mit lehetne tenni, hogy ne éleződjenek tovább az ellentétek?
– Polgármesterként is többször
elmondtam, tudomásul kell venni, hogy zajt csökkenteni csak
valakinek a kárára lehet. Ha azt
akarjuk, hogy megváltoztassák
a leszállási irányt, vagy a gépek
tegyenek egy fordulót, az Kőbányának lenne rossz.
– Tehát a megoldás egy teljesen
új repülőtér lenne a senki földjén?
– Igen, de azt hiszem, annak
nincs realitása. Együtt kell élni a
repülőtérrel. Találkoztam olyan
polgármesterrel is, aki szenvedélyesen kiállt a lakosságért, és
azt javasolta, hogy át kell terveztetni a leszállópályát. Igyekeztem megmagyarázni neki,
hogy ez nem olyan egyszerű,
mert az önkormányzat adott ki
építési engedélyt azokra a lakásokra, amikre nem kellett volna,
és nagyon sokan verik most ott
a tamtamot. De a zajszigetelésekkel lehetne eredményt elér-

ni, abban is bízva, hogy korszerűsödnek a gépek.

KERÜLETI SÉTA
– A kerületben melyek azok a helyek, ahol jó érzéssel áll meg, arra
gondolva, ehhez nekem is közöm
van?
– Pestszentlőrincet korábban
alvóvárosnak hívták, de mi
parkvárossá alakítottuk. Az
önkormányzat tudatos törekvése volt a parkok és zöldterületek fejlesztése, építése. A
polgármesterségem alatt vagy
harminc játszótér készült el,
sok park és szabadidőpark létesült, és növeltük a zöldterületeket. Nagyon büszke vagyok
arra, hogy Pestszentlőrincet
ma is zöld kerületnek lehet
nevezni. Az 1998-as kampányban Mester-részvényt adtunk
ki, ami tizenkét szelvényből
állt, és tizenkét ígéretet tartalmazott. Az egyik az volt, hogy
több mint ezer új lakást építünk. Ehhez képest majdnem
háromezer épült. És míg voltak olyan kerületek, ahol a lakosság lélekszáma tízezerrel is
fogyott, addig nálunk maradt

százezer. Amikor pedig az új
lakótelepeken élők összetételét
vizsgáltuk, azt láttuk, hogy az
új lakás zömmel azoknak jelentett megoldást, akik kirepültek
a családi fészekből, de a kerületben akartak maradni.
– Mit sajnál, amit nem sikerült
megvalósítani?
– Elmaradt a gyorsforgalmi
út, a Nagykőrösi út fejlesztése
és a 42-es villamos vonalának
meghosszabbítása. De öröm az
ürömben, hogy ezek az ügyek
mind napirenden vannak, és
meg fognak valósulni. Nehezíti a helyzetet, hogy fővárosi és
kormányzati beruházásokról
van szó. Az Üllői út is ilyen,
amelynek a rehabilitációját
elkezdtük, és több ütemet sikerült is megvalósítanunk.
Sajnos az utóbbi ciklusokban
ez abbamaradt, pedig folytatni
kellene. Az Üllői út a kerület
arca, akik erre utaznak, a látottak alapján mondanak véleményt.

A DÍSZPOLGÁR
– Hogyan értékeli a politikai közbeszéd eldurvulását?

– A boldog békeidőkben, 1990–
94 között tudtunk még a testületi üléseken nem fröcsögve és
egymást gyűlölve, olykor még
derűsen is beszélni. Hosszú ideje
nem értem, hogy miért kell ébren tartani a jelenlegi ellenséges
magatartást.
– Vissza lehet ebből még jönni?
– Szerintem eljön az a pillanat,
amikor muszáj lesz visszajönni.
– Lesz olyan ügy, vagy a szereplők rádöbbennek a saját felelősségükre?
– Mind a kettő lehetséges, de
rá kell döbbenniük, hogy ez az
állapot nem tartható fenn a végtelenségig.
– Többször volt lehetősége díszpolgári címet átadni. Hogyan
készül arra, hogy ezúttal az adományozott szerepében lesz?
– Az első díszpolgári címet Somogyi László plébánosnak ítéltük oda. Akkor még nem is volt
meg a cím adásának szabályozása, csak született egy testületi
döntés. Nagyon furcsa lesz átvenni a kitüntetést. Ugyanilyen
furcsa volt, amikor polgármester
úrral január végén leültem egy
beszélgetésre, és bementem az
irodájába, ami valaha az én irodám volt, hogy szervusz, polgármester úr. 1994-ben is átéltem
hasonlót, amikor az elődöm,
Molich Endre szólt, hogy beszéljük meg az átadás-átvételt,
és úgy fogadtam őt az ajtóban,
hogy szervusz, polgármester úr.

Kuba Gábor
Több évtizedes pedagógusi munkásságáért 2007ben Művelődésért díjjal tüntette ki a kerület. A
Lakatos-lakótelepen működő Eötvös Loránd Általános Iskola igazgatója, oktatói és intézményvezetői tevékenységét magas színvonalon, közmegelégedésre végzi.
Az általa vezetett intézmény sok nehéz anyagi helyzetben levő család gyermekeinek nyújtja
a továbbtanulás és ezáltal a jövőbeni boldogulás
esélyét. A fenntarthatóságra nevelés beépült az
iskola oktatási programjába, s ezt a törekvését az
Agrárminisztérium a múlt évben Örökös Ökoiskola címmel ismerte el. Intézményvezető-társai
őt bízták meg azzal, hogy vezesse a helyi általános
iskolák intézményvezetőinek fórumát, és képviselje a kerületi oktatás érdekeit az állami szervekkel
folytatott egyeztetéseken, tárgyalásokon.

„PESTSZENTLŐRINC-PEST
SZENTIMRE KERÜLETÉRT” DÍJ
A kitüntetés a kerület fejlődésének elősegítéséért, jó
hírnevének erősítéséért nem kerületi lakosoknak vagy
nem kerületi bejegyzésű szervezeteknek adható.
BKSZC Pogány Frigyes Szakgimnázium
nevelőtestülete
Az 1989-ben alapított szakgimnázium tavaly
ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. A pedagógusok olyan diákokat juttatnak el a sikeres
érettségi vizsgáig, illetve a szakképző évfolyamon
a komplex szakmai vizsgáig, akik általános iskolai
teljesítményük alapján esélyt sem kapnak elitebbnek számító középiskolákban. Az építőipari szakképzésben végzett kiemelkedő munkáért 2005ben Foster Gyula-díjat vehetett át a nevelőtestület
a Nemzeti Kulturális Minisztériumtól. 2019-ben
a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató

Központ felmérése alapján Budapest második
legjobb szakgimnáziumának nyilvánították az
intézményt.

MŰVELŐDÉSÉRT DÍJ
A kitüntetés tehetséggondozásért, művészeti alkotó, közművelődési tevékenységért, illetve az ifjúság
művelődéséért, a kerület kulturális felemelkedéséért
jelentős tevékenységet kifejtő személyeknek vagy közösségeknek adományozható.
Kékesi Szilvia
Óvodapedagógusi alapdiplomája mellett vezető
óvodapedagógusi szakvizsgával is rendelkezik.
Intézményvezető a három telephellyel rendelkező
Kerekerdő óvodában, valamint koordinálja két
közhasznú oktatási alapítvány szakmai, ügyviteli
feladatait, és szakmai, mentori segítséget nyújt a
Csodavilág bázisóvoda működéséhez.
Martin Péter
A Karinthy Frigyes Gimnázium igazgatóhelyettese, az iskola kollektívájának meghatározó
tagja. Precizitásával, gondos munkavégzésével
és emberi kvalitásaival példaként szolgál a diákok és a fiatal pedagógus nemzedék számára.
Tanárként a matematika tanításában ért el diákjainál kiváló eredményeket. Régi kollégái és
egykori tanítványai közül többen is követték őt
a Karinthy Frigyes Gimnáziumba, erősítve ezzel az iskola tantestületét.
Németh Jenőné
Majdnem negyvenéves óvodapedagógusi, intézményvezetői pályája mintaértékű. 1998 óta
a Csemete óvoda óvodapedagógusa, 2004től intézményvezető. Aktívan munkálkodik a
gyermekekért, az óvodáért, a közösségért, s kimagasló szervezőkészségének és agilitásának
köszönhetően a Csemete mára a kerület egyik
gyöngyszemévé, büszkeségévé vált. Mesterpedagógusként elhivatottsággal bábáskodik a hagyományőrzés fölött.
Svélecz Edit
A Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola
igazgatója harminc éve dolgozik az intézményben.
Empátiával, tapintattal, határozottsággal, toleranciával és nagy szaktudással vezeti az intézményt.
Differenciált óravezetése révén a gyengébb képességű BTM- és SNI-gyerekeknek is kedvenc tantárgya lett a matematika.

„GONDOSKODÁS
AZ EMBERÉRT” DÍJ
A kerületi lakosok szociális ellátásában kiemelkedő
munkát végző, illetve az ezt a tevékenységet elősegítő/támogató személyek és közösségek kitüntetésére
alapított díj.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére és tiszteletére Szaniszló
Sándor polgármester és dr. Ronyecz Róbert jegyző helyezett el koszorút a Kossuth
téri Petőfi-emlékműnél

Bulyáki Gyuláné
Az Iciri-piciri bölcsőde vezetője, több mint két
évtizede tevékenykedik a kerület bölcsődei ágazatában. Nevelési módszerei közé tartozik a környezettudatos nevelés. Az általa vezetett bölcsőde
2017 elejétől Minősített Montessori Gyermekintézmény.
Drótos Tímea
2009 óta dolgozik szociális ellátást nyújtó intézménynél a házi segítségnyújtásban területi gondozónőként. Munkáját az idősek érdekeinek messzemenő figyelembevételével végzi, gondozottjai ragaszkodnak
hozzá. Jó eredményeket ért el a kórházból felfekvéses
sebekkel hazatérő ellátottak kezelésében.
Kelemen Anna
2009 márciusától dolgozott a gyámhivatalban,
a szervezeti átalakulást követően onnan került
át a kerületi kormányhivatalba. 2019-ben átvehette a 40 év közszolgálatban eltöltött idő után
járó elismerést. Munkájában mindig a rábízott
gyermeki sorsokat tartja szem előtt.

PESTSZENTLŐRINC–PEST
SZENTIMRE SPORTÉRDEMÉREM
A kitüntetés a testnevelés és a sportélet érdekében
kifejtett tevékenység, illetve kiemelkedő nemzetközi
eredmény elismeréseként adható személyeknek vagy
sportszervezeteknek.
Bencze Bernadett
A testnevelő tanár lassan két évtizede dolgozik a
Kassa Utcai Általános Iskolában. Különösen szívén
viseli az általa tanított gyermekek egészségtudatos
életmódra nevelését, rendszeresen felkészíti őket a
kerületi diáksportversenyekre. Folyamatosan képzi
magát, s különféle nőitorna-tanfolyamokat is tart.
Módos Viktória Noémi
A háromdanos karatemester több mint harminc
éve kezdett el karatézni, 1996-tól tevékenykedik
edzőként. 2001 óta a Kono Karate Klubban oktat
karatét, s annak egyik vezetője is. Tanítványai az
elmúlt időszakban számos kiemelkedő eredményt
értek el hazai és nemzetközi versenyeken. Az edzéseken kívül családi programokat, táborokat is szervez a Havanna-lakótelepen élőknek.

KERÜLETÜNK FIATAL
TEHETSÉGE ELISMERÉS
Az elismerő cím olyan, a kultúra, a sport, a tudomány vagy a művészet területén sikereket felmutató
fiataloknak adható maximum 35 éves korig, akik
legalább két éve a kerületben tevékenykednek.
Szántai Luca
Születése óta a kerületben él. A pestszentimrei
Szenczi Molnár Albert Református Általános Isko-

la tanulója volt, jelenleg a kispesti Károlyi Mihály
Magyar–Spanyol Tannyelvű Gimnáziumban tanul.
A kerületi I.C. Tatami Sportegyesületben kezdett
karatézni, később átigazolt a szintén kerületi SZAC
Karate SE-be. Néhány eredmény: 21-szeres stílus
karate magyar bajnok és háromszoros összkarate
(WKF) magyar bajnok; háromszoros stílus Európa-bajnok, 2 ezüst- és 4 bronzérem stílus Eb-ről;
WUKF Karate Európa-bajnok, 1 ezüst- és 3 bronz
érem a WUKF Eb-ről; WUKF Karate világbajnok,
1 ezüst- és 1 bronzérem a WUKF vb-ről.
Tóth Attila Mátyás
A Kapocs Általános és Magyar–Angol Két
Tannyelvű Iskola 7. osztályos tanulója, 2012 óta
Dudok Károly nemzetközi muaythai (thai boksz)
mester tanítványa. 2015 óta a Városgazda Utánpótlás Akadémia küzdősport-szakosztályának igazolt sportolója, aki évről évre szebb eredményeket
ér el országos és nemzetközi versenyeken.

„MI SZÍVÜGYÜNK”
ELISMERŐ OKLEVÉL
Különféle területeken a kerület érdekében kifejtett
értékes tevékenység elismeréseként személyeknek és
közösségeknek adományozható díj.
Aradi Borbála
A Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskolában
gyógypedagógiai asszisztensként, majd napközis
nevelőként segített SNI-s gyerekek oktatásában, nevelésében. Közel 20 éve iskolatitkárként dolgozik.
Borbély Sándor
Egyike azoknak, akik húsz évvel ezelőtt megalapították a Szent Lőrinc Lakótelep Nyugdíjas Klubját.
Az általa szervezett túrák, összejövetelek a kerületen kívül élő nyugdíjasok között is népszerűek.
Gál-Bulyáki Alexandra
Huszonhat éve él a kerületben, és több mint tíz
éve dolgozik úszóedzőként a Lőrinc 2000 SE-ben.
Értelmi fogyatékos gyermekkel is foglalkozik.
Minden nyáron sporttábort szervez, a tanítványait
rendszeresen felkészíti versenyekre.
Dr. Kunsági Antal
Orvosi diplomáját 1974-ben szerezte a SOTE-n.
1989-től egészen a nyugdíjba vonulásáig dolgozott
a Béke téri rendelőben felnőtt háziorvosként. Azóta is rendszeresen vállal helyettesítést.
Stájer István
Stájer István 2014 óta vezeti a Decathlon soroksári
áruházát. Az önkormányzat 2015 óta szoros együttműködést és partneri kapcsolatot ápol az áruházzal,
amely részt vesz különféle kerületi rendezvényeken,
és célzott programokkal – gyermeknap, futóverseny
– járul hozzá ahhoz, hogy az utánpótláskorú gyermekek megtalálják a kedvükre való sportot.

Az önkormányzat nevében Ferencz István alpolgármester és Láng István képviselő
koszorúzta meg Bányai Júlia emléktábláját. A XVIII. kerületi Polgárok Egyesületének képviselői szintén elhelyezték koszorújukat
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Megénekelt versek – Gryllus Dániel

Vuk – Pogány Judit mesél
Hajh, Élet, hajh!
– A nagy színész és versmondó, Latinovits Zoltán a hetvenes
évek közepén szeretett volna velünk egy Ady-estet csinálni, de
csak terv maradt, mert időközben meghalt. Tavaly bevillant ez
az ötlet, és elhatároztam, hogy a költő születésének centenáriumára megvalósítjuk Zoltán tervét, s megszületett a Hajh, Élet,
hajh! című est – mesélte Gryllus Dániel.

Aki állatokat tart otthon, más emberré válik
TEMESI LÁSZLÓ 
Pogány Judit a kis Vuk hangjaként
is jól ismert, kedves szinkronizálásával még egy ravasz rókát is képes
volt a kedvencünkké tenni.

ZONGORÁN
KEZDTE

Költészet- és születésnapi koncert a PIK-ben

�

Fél éven belül két jelentős évfordulót
ünnepel Gryllus Dániel: tavaly év végén a
Kaláka születésének 50. évfordulóját, idén
áprilisban pedig a saját 70. születésnapját.
A közelgő költészetnap alkalmat ad egy kis
beszélgetésre zenéről, versről.

TEMESI LÁSZLÓ
Budapesti
tücsökmuzsika
címmel muzsikál majd az ismert zenész és szerző áprilisi
koncertjén a PIK-ben. A beharangozó programajánlóban
olvasható, hogy a Kossuth-díjas Kaláka együttes vezetője a
zenekarban legtöbbször fúvós
hangszereken játszik, és szólólemezein citerával kíséri az
énekét. A pestszentimrei esten
klasszikus és mai költők verseit adja elő, elhangzik majd
néhány bibliai ihletésű dal, és
nem hiányozhat a sorból József
Attila sem, hiszen a költészet

napját éppen az ő április 11-i
születésnapjának
tiszteletére
hívták életre.

„MINDIG
ÉNEKELTÜNK
VERSEKET”
– Mindenki tudja, aki ismeri a
Kalákát, hogy mennyire fontosak a zenekari tagok életében a
versek, hiszen megzenésített változatukkal járnak ország-világot
évtizedek óta. Honnan jön az ön
költészet iránti rajongása?
– Olyan általános iskolába jártam, ahol mindig énekeltünk

verseket, amiket megzenésítettek ismert vagy kevésbé ismert
zeneszerzők. Ott szerettem meg
ezt a műfajt, amit később magunk is műveltünk az öcsémmel, aki elég sok dalszöveget írt.
Mi nem mindig kész anyaghoz
nyúltunk, magunk is írtunk,
írunk dalokat.
– Lehet tudni, hány verset zenésítettek meg a fél évszázad alatt?
– Megközelítőleg vagy másfél
ezret! Ebből többet csak egyszeri
alkalomra írtunk és mutattunk
be. Talán azt is érdemes lejegyezni, hogy mintegy háromszáz
magyar költő versét ültettük át
zenei nyelvre.
– Mi a különbség a dalszöveg és a
vers között?
– A legtömörebben Kányádi Sándor fogalmazta ezt meg, aki azt
mondta: a versből mindig kihallani a dalt. Rólunk, a Kalákáról
pedig azt nyilatkozta egyszer –
kicsit átköltve előző véleményét

–, hogy mi kimuzsikáljuk a versből a dalt. Azt is írta a nagy költő rólunk, hogy visszahelyezzük
a verset az ősi, Gutenberg előtti
jogaiba azzal, hogy elénekeljük.
Arra utalt, hogy évszázadokkal,
évezredekkel ezelőtt kizárólag a
dal volt a vers útja…

INTERNETEN
TERJEDŐ VERSEK
– Mennyiben változott meg a vers
útja, illetve szerepe fél évszázad alatt?
– Egy mai költő sikere például
nem abban mérhető le elsősorban, hogy hány példányban
jelennek meg a kötetei, hiszen
egy-egy műve az interneten
keresztül akár több tízezer
olvasóhoz is eljuthat, tehát
jóval többekhez, mint mondjuk annak idején József Attila
vagy Ady Endre költészete. A
versekhez való viszonyunkról
pedig annyit, hogy a kezde-

tekkor sokkal ösztönösebben
zenésítettük meg azokat, de
akkor is az volt a célunk, hogy
elénekeljük a verset, ne pedig a
zenei stílusunkat fitogtassuk.
Bár szerintem nincs is saját stílusunk, a zenénkbe bármilyen
stílust bele tudunk vinni ötletes, asszociációs módon.
– Legkorábban hány éves korban
érdemes elkezdeni a versek megszerettetését a gyerekekkel?
– Minél korábban, nincs korhatárhoz kötve. A Kaláka kicsiknek elnevezésű programunkon
maximum ötven bölcsődést és
óvodást engedhetünk be anyukájukkal együtt a Marczibányi
Téri Művelődési Központban,
ez még kezelhető létszám. Ezek
a korosztályok még őszinték,
nem manipuláltak, a mobiltelefont sem használják, mint az
iskolások. Odajönnek hozzám,
megnézik a citerámat közelről,
oda is adom, hadd pengessenek.

– Ön melyiket, hiszen több hangszeren is játszik, főleg klarinéton,
furulyán és citerán…?
– Én mindegyik hangszert szeretem. Zongorán kezdtem, majd
fokozatosan tértem át a fúvósokra
és a citerára. Eredetileg nem zenei
pályára készültünk az öcsémmel,
hiszen a Műegyetemre jártunk,
és benne volt, hogy mérnökként
dolgozzunk. Hobbiból zenéltünk,
és amikor tizenkilenc évesen megalakítottuk a Kaláka együttest, elég
hamar egyre nagyobb lendületet
kaptunk, egyre életképesebbé váltunk a sok hazai és külföldi meghívástól. Annyit turnéztunk, hogy
egyszer anyám azt mondta: „Jaj,
Danika, kicsit fékezni kellene.”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A BIZALOM ÚTJAI A PIK-BEN
Háló Gyula: Bízzunk egymásban!

�

A legnagyobb bizalommal és érdeklődéssel jöttek el sokan A bizalom útjai című
kiállítás megnyitójára március 4-én este a
Pestszentimrei Közösségi Ház galériájába, amely
meg is telt ebből az alkalomból. Különös installációk, képek és szövegek fogadták a látogatókat. Az alkotók: Mikó F. László festő-grafikus,
Háló Gyula költő és Kovács Attila fotográfus.
Bizalmi kérdés a társas együttélés,
a munkahelyi, de sokszor még az
átmeneti kapcsolat is, nem is beszélve a közlekedésről – hiába vannak KRESZ-táblák és szabályok…
A megnyitó beszédében Háló Borbála pszichológus ecsetelte, mi is
valójában a bizalom. Íme, néhány
gondolat a beszédéből:
– Napjaink piacgazdaságában
a bizalom szerepe különösképpen előtérbe kerül, hozzájárul
a közösségek kialakulásához, és
növeli a szereplők együttműködési készségét. A kisgyermek kizárólag a szülőre van utalva, az
apával, de főleg az anyával való

kapcsolat minősége nagyban
meghatározza a felnőttkori kötődés milyenségét. Amennyiben
a szülők nem képesek megteremteni a biztonságot számára,
az később bizonytalansághoz, bizalmatlansághoz vezethet. A bizalom közegében felnövő ember
szabad, önfeledt, hiszen önmaga
felé is bizalommal tud fordulni.
Az általános bizalom különböző
közegekben más- és másképpen
jelenik meg, például a nagyvárosokban csekélyebb, a kisebb településeken nagyobb mértékben.
Ezután a kiállítók mondták el,
mit gondolnak erről a fogalomról.

VUKTÓL
A KUVASZIG
– Nagy népszerűséget hozott
nekem a Vuk-szerep, amit nagyon szerettem – avatott be a
színésznő. – Különben is nagy
állatbarát, sőt állatvédő vagyok, és elítélem azokat, akik
bántalmazzák négylábú társaikat. Milyen ember az, aki
képes kutyát, macskát kínozni? Nekem két hatalmas testű
kutyám – kuvasz és komondor
– volt egyszerre, s mindkettő
elfogadott, hallgatott rám. Éjjel-nappal együtt voltunk, amikor nem szólított el a munkám
hazulról, és még a házba, sőt a
szobámba is beengedtem őket.
Én sohasem azért tartottam
állatokat, hogy elzárjam őket,
nálam szabadon járhattak-kelhettek az udvaron, de még a lakásban is. Volt egy kakadum is.
– A családja is ilyen nagy állatbarát?
– A volt férjem, Koltai Róbert
annyira nem, de a fiam és az
unokáim is élnek-halnak az állatokért. Meggyőződésem, hogy

A VERSEK MINDIG
VELÜNK VANNAK
– Hamarosan belép a hét X-esek táborába, és még mindig nem fékez…
– Sokfelé hívnak bennünket még
mindig, az ötven év alatt ötven országban jártunk, csak Dél-Amerikában háromszor fordultunk
meg, legutóbb tavaly októberben,
előtte pedig nyolc éve. Brazíliában, Argentínában és a többi országban mindig szeretettel fogadnak bennünket a kinti magyarok,
akiknek mindegy mit játszunk,
csak játsszunk. Olyan dalokat,
verseket tanulnak meg tőlünk,
amiket különben nem tudnának.
Az anyaországhoz való tartozást a
nyelv, a népdal és a táncház jelenti
számukra. A szép magyar versek
állandóan velünk vannak…
– Hogyan ünnepli meg a hetvenedik születésnapját?
– Arany Jánossal szólva családi
körben. És persze koncertekkel,
mert az a bizonyos fékezés még
odébb van.
Kovács Attila fotográfus: 1988 óta
foglalkozom fotózással, de csupán
egyszer fordult elő – az is külföldön
–, hogy az alany letöröltette velem a
róla készült képet. Itt nem volt meg
köztünk a bizalom.
Mikó F. László festő-grafikus:
Bizalom nélkül nincs élet. Ha én
valakiben megbízom, abban nagyon megbízom. Fontos, hogy a
művész és a modell között meglegyen a bizalom, másként nem
működik a kapcsolat, az alkotói
folyamat elakad.
Háló Gyula költő: Köszönöm,
hogy eljöttek, ez is a bizalom jele…
Lacival és Attilával hosszú évek óta
példamutató köztünk a kapcsolat,
ami szintén a bizalomra épül. Mindig elgondolkodtat, hogyan lehet bizalom az emberek iránt még akkor
is, ha tragédia ér bennünket, mint
például Placid atyánál, aki megjárta
a Gulágot. Nemcsak ember maradt,
hanem jókedvű ember is, pedig
megjárta a poklot. Ez igen nagy dolog! A bizalom egy szoros kapocs,
gondoljunk az egymásra utalt kötéltáncosokra a cirkuszban. A bizalom
kicsit misztikus közeg, ami mindenkit körülvesz, de nem mindenki nyitott rá… Bízzunk egymásban!
Temesi László

9

POGÁNY JUDIT, AZ ÉLETMŰDÍJAS ÁLLATBARÁT

A csörgő-zörgő hangszereket
szeretik a legjobban.

GRYLLUS DÁNIEL: A VERSBŐL
KIHALLANI A DALT

KULTÚRA

�

Többféle műfajban mutatta és mutatja meg mind a mai napig a
tehetségét az egyik legsokoldalúbb színésznőnk, Pogány Judit, aki
tavaly megkapta a színikritikusok életműdíját. A Kossuth-díjas színművész városi lakosként is nagy állatbarát, nemrégiben a Pestszentimrei
Közösségi Ház vendégeként az állatszeretetébe is beavatta a hallgatóit.

Csak néhány Pogány
Judit számos elismeréséből: Kossuth-díj, Jászai
Mari-díj, érdemes művész,
életműdíj, a Halhatatlanok
Társulatának örökös tagja,
Arany Oroszlán (Velencei
Filmfesztivál).

aki szereti őket, más emberré
válik, és védi az állatokat. A tizenhárom éves unokám például
annyira állatszerető, hogy vegetáriánus lett…

A JOGI EGYETEMRE
IS JELENTKEZETT
– Kutyán, macskán, kakadun kívül mit tartott még?
– Három mókust is felneveltem,
de kecském is volt, nemrég pedig
örökbe fogadtam egy szakállas
baglyot, vadmacskát, szürke farkast és rénszarvast az Állatkertben. Nem tudják sokan rólam,
de fiatalabb koromban megfordult a fejemben, hogy állatkerti
gondozó leszek, de kisebb gyerekként még színész szerettem
volna lenni. Gyerekkoromban
ugyanis sokat produkáltam magam odahaza a vendégek előtt.
Fantasztikus élmény volt, hogy
amikor énekeltem, táncoltam,
játszottam, rám figyeltek. Később azonban elég zárkózott lettem, kamaszkoromban kicsit fel
is hagytam színészi ambícióimmal, az említett állatgondozó
mellett erdész, mérnök, csillagász, sőt jogász szerettem volna
lenni. Ez utóbbiba bele is kezdtem a jogi egyetemen levelezőn,
aztán mégis a színészet mellett
kötöttem ki.
– Könnyen ment a „kikötés”, azaz
egyenes út vezetett a Színművészeti Főiskolára?
– Nem mondanám. Kisebb szerepekben, szavalóversenyeken
sikereket értem el, és úgy beszéltek rá, hogy jelentkezzem a
színművészetire, ahonnan elsőre kirúgtak. Jogosan, mert nem
készültem fel rendesen. Civil

foglalkozások után néztem, de
azért irodalmi fórumokon továbbra is kiélhettem a színészi
képességeimet. Szülővárosomban, Kaposváron aztán felvettek
segédszínésznek, ott rengeteget
tanultam, szinte reggeltől estig
bent voltam a színházban. Innen
már nagyjából ismert a pályafutásom…

SZÁZ FILM,
TÍZ DARAB
– Több színházban játszott, például a Katonában évekig, ám tizenöt
éve az Örkény Színház tagja, és a
Rózsavölgyiben is láthatjuk. Jelenleg hány darabban szerepel?
– Legalább tízben, az Örkényben például a Macskakörömben.
Januárban ott kezdtem próbálni
egy új darabban, a Zűrzavarban.
Csodálatos társulat, remek színészekkel. A Katona társulatáról
is csak áradozni tudok, gyakran
nézőként is elmegyek egy-egy
darabra.
– Csaknem száz filmben is játszott. Melyik a kedvence?
– A tévéjátékokkal együtt beszélhetünk ennyi filmről, amelyekből egyet sem emelnék ki, mert
szinte valamennyit szeretem.
– Mit szólt hozzá, hogy megkapta
az életműdíjat?
– Örültem neki, értékes díjnak
tartom, hiszen azoktól kaptam,
akik egyébként egész évben bírálnak, olykor erős kritikával
illetik a művészt, de azért néha-néha dicsérnek is… Hetvenöt éves múltam, több mint ötven
éve vagyok a pályán. Egy ilyen
elismerésben egy hosszú élet
munkája van benne. Remélem,
még sokáig játszhatom…
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ÜNNEPI AJÁNDÉK – NEM CSAK KASSÁNAK
Kerületi művész alkotta újra a ledöntött honvédszobrot

�

Nem véletlen, hogy március 15. előtt készült el Tasnádi Szandra
pestszentlőrinci szobrászművész az egykor ledöntött kassai honvédszobor kicsinyített változatával. A mű ajándék az ünnepre, nem csak
a kassai magyaroknak.

Hosszas kutatómunka előzte
meg Tasnádi Szandra legújabb
alkotását: a pestszentlőrinci gyökerű szobrászművész egy ideje
Kassán él, ott talált rá az 1919.
március 17-én ledöntött honvédszobor meglehetően ritkás
dokumentációjára.

EMLÉK A
HONVÉDEKNEK
A kassaiak 1904-ben döntöttek
úgy, hogy emléket állítanak az
1848–49-es szabadságharc 9.
honvéd-zászlóaljában szolgáló vörössipkás honvédeknek,
amire gyűjtéssel teremtették
elő a pénzt. 1906-ban már állt
az ungvári alkotópáros munkája a Szent Mihály-kápolna
mellett. A szobor az 1918-as
csehszlovák
hatalomátvételt
követően a helyi magyarság
ünneplőhelye lett, és ezt 1919
márciusában az új állam nem
nézte jó szemmel: a március

15-i megemlékezések után kijárási tilalmat rendeltek el, a
szobrot pedig 17-én hajnalban
ledöntötték. A katonák másnap
a tiltakozó tömegbe lőttek. A
szobrot beolvasztották, később
újraöntéshez használták fel.

MÚZEUMOK
ÉRDEKLŐDNEK
– Ez a szobor művészettörténeti szempontból is érdekes,
de azért annál több – mondta
Tasnádi Szandra, aki hosszan
kutatott a szoborral kapcsolatos
ábrázolások és leírások után. –
A talált anyag alapján nem volt
könnyű rekonstruálni az eredetit, de szép és komoly szakmai
feladat volt.

A szobor koncepciója egyszerű, és a nemzeti romantika
jegyeit viseli magán: a vörössipkás honvéd mögött egy
kuruc vitéz áll, utalva a XVIII.
század és 1848 eseményeinek szellemi-lelki kapcsolatára.
– A rekonstruált szobor negyven centiméter magas, és azt tervezem, hogy több
példány készül majd belőle.
Múzeumok, helyi közösségek érdeklődnek iránta a magyar nyelvterület több pontjáról – mesélte
az alkotó. – Az első példányt
tulajdonosa, Kassai Attila, a
párom felajánlotta a kassai
magyar bál tombolájára, ott láthatta először a közönség.
Kerékgyártó György

A nem forradalmi Petőfi
Március 15. fontos Tasnádi Szandra számára. 2019-ben is egy
alkotással köszöntötte az ünnepet: egy olyan Petőfi-mellszoborral, amelyet a költő verseinek természeti képei ihlettek, és
amelyen lehulló levelek rajzolják ki a költő arcát.

Fábián Gergely
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Térkő a Flór Ferenc utcába

A szabadságharc vitatott személyisége: Görgei Artúr

Folytatás az 1. oldalról

�

Lakossági fórumon ismertették az önkormányzat képviselői az új terveket a Flór Ferenc utca burkolásával kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy
az érveik meggyőzők voltak.

Egyetlen dolgot biztosan nem
szeretnének a Flór Ferenc utcában élők: hogy autóforgalom
zúduljon az utcára és a környékére. Ez a félelem áll a hátterében minden lakossági ellenkezésnek, amely az elmúlt bő

egy évben tapasztalható volt.
A Flór Ferenc utca jelenleg
egy erdő melletti földút, amely
száraz időben porzik, esős időben sárossá válik. Éppen ezért
szerette volna a kerület előző
vezetése az országos földút-

pogramban elérhető központi forrásból aszfaltburkolattal
ellátni. A terv szerint az utca
mindkét végén zár lett volna,
a lakosok ennek ellenére úgy
vélték, hogy út nyílik az autóforgalom számára.

– Van egy másik félelem is
– magyarázta Nagy Károly önkormányzati képviselő. – Ez
pedig a telekhatárok rendezése.
Néhányan attól félnek, hogy az
útépítés miatt bontani kell a kerítésüket.
Március elején lakossági fórumon ismerhették meg a helyiek
az új önkormányzat terveit. A
fórumon Petrovai László alpol-

gármester, Nagy Károly és Banga
Zoltán képviselő mutatta be, hogyan képzelik el a megoldást. Úgy
tűnt, hogy a lakosok megnyugtatónak találják azt az elképzelést,
miszerint a térkővel burkolt utcát
szűkítőkkel és terelőkkel látják
el, oly módon, hogy az teret ad a
gyalogos és a kerékpáros forgalomnak, és csak az itt élők autói
tudnak behajtani.

– Ami a telekhatárokat illeti, csak
néhány hely van, ahol egyénileg kell
megegyeznünk, a többiek megtarthatják a kerítést – mondta Nagy Károly, aki arról is tájékoztatott, hogy
a személyes megbeszélések után a
lakóknak írásban kell majd nyilatkozniuk, elfogadják-e a bemutatott
terveket. Az önkormányzat csak az
eredmény ismeretében dönt és lép.
K. Gy.
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– Miért tekintjük világraszóló
eseménynek a magyar szabadságharcot?
– Mert a méreteit tekintve ez volt
a legnagyobb Európában. Ekkora
haderő, összesen 550 ezer (!) ember, sehol nem mozgott a kontinensen ebben az időszakban. A
katonai intenzitás tekintetében is
az egyik legnagyobb volt.
– És emberveszteségben? Egyáltalán hány csatát vívtunk, és men�nyi volt eredményes?
– Tizenegy csatát vívtunk, ami
több ütközetből állt, ebből öt
végződött magyar győzelemmel.
Veszteségeink száma több tízezerre tehető.
– Lehetett volna több is, ha Görgei parancsára nem tesszük le a
fegyvert Világosnál… Áruló volt?
– Igazából nem volt más megoldás, ráadásul ez nem egyszemé-

lyi döntés volt, azaz nem egyedül
Görgei hozta meg. A rásütött
bélyeg sem állja meg a helyét,
hiszen nem elárulta a seregét,
inkább megmentette a katonáit
a biztos haláltól, mert a jelentős
orosz fölénnyel szemben nem
volt mit tenni. A politikai hatalommal szembeni engedetlenséget vetették a szemére, mert nem
a fegyverletételre, hanem a harcra kapott felhatalmazást. Görgeit
azóta felmentette a történelem
az árulás vádja alól.

A CÁR MENTETTE
MEG GÖRGEI
ÉLETÉT
– Őt miért nem végezték ki, mint
a tábornokait?
– A Habsburgok ki akarták végezni, de az orosz cár kikövetelte, hogy ne tegyék, és azt mondták az oroszok, hogy ha nem kap
kegyelmet, akkor magukkal viszik. A nagy katonai siker mégis-

1886-ban alapította kocsilámpagyártó vállalkozását Budapesten. Sikerrel vett részt kiállításokon, több díjban is részesült,
ugyanis korábban a lámpát a
hazai kocsigyártók csak Bécsből tudták beszerezni. 1899-ben
Krautschneider József és családja
magyar állampolgárságot nyert.

GYÁR PESTSZENT
LŐRINCEN
1901-ben döntött üzeme Pusztaszentlőrincre
költöztetéséről.
1897. május 31-én a Budapesti
Családházépítő Egylettől telket
vásárolt villája számára a mai Batthyány Lajos utca 100. szám alatt,
1901. október 31-én pedig megvette Wolf Sándor telkét a Kossuth
Lajos és a Vasvári Pál utca sarkán.
Schwanda Ferenc helybeli kőmű-

vesmester tervei szerint hamarosan felépült itt Krautschneider
József kocsilámpagyára, és 1902
májusában a munkások megkezdhették a munkát. 1907-ben már
harminc-negyven munkás dolgozott a gyárban. A család szintén
Lőrincen rendezkedett be.

�

„Kivánjuk a sajtó szabadságát, a censura eltörlését” – az 1848. március 15-én
kitört forradalom követeléseit összefoglaló
12 pont ezzel a tömör mondattal kezdődik.
A követelést a történelem tartja napirenden,
folyamatosan igazolja ugyanis, hogy csak az a
társadalom lehet igazán sikeres, amelyik féltőn
óvja sajtójának szabadságát.

A KÖZÉLETI
SZEMÉLYISÉG
Krautschneider József az ideköltözésétől kezdve jelentős szerepet
vállalt a helyi közéletben. 1903ban megválasztották a Szentlőrinczi Polgári Kör alelnökévé,
így kivette a részét Lőrinc önállóságért folytatott küzdelmeiből is.
1903-tól tíz éven át volt községi
képviselő, az önállósodás után
beválasztották Pestszentlőrinc
első képviselő-testületébe is.

KEREKES ANDRÁS 
Hogyan kapcsolódhat ez a
kisebb közösségek nyilvánosságához, milyen változások
jellemezték az elmúlt évtizedeket? A Városkép beszélgetőpartnere Bajomi-Lázár Péter,
a Médiakutató című folyóirat
alapítója, 2000 és 2016 között
alapító főszerkesztője. Nemrég
jelent meg A patrónusi-kliensi
médiarendszer – Magyarország 2010–2018 című könyve a
Napvilág Kiadónál.

GAZDASÁGI
ÉS POLITIKAI
FÜGGETLENSÉG
Mint hívő katolikus, imatermet
szereltetett fel a Wlassics Gyula
utcai elemi iskolában, és gyűjtést rendezett a lakosság körében
egy kápolna felépítésére. Miután
1911-ben felépült a templom, őt
választották a római katolikus
egyháztanács elnökévé.
Habár Krautschneider József
és neje Cseh-Morvaországból
származtak, a magyart csak törve beszélték, gyermekeiket mégis
magyar szellemben nevelték, s
a család otthoni nyelve is a magyar volt. A politikában is elkö-

– Ez a történet 1986-ban kezdődött, amikor Magyarországon
engedélyezték a helyi tévéket,
amelyek akkor még tanácsi felügyelet alatt álltak, és többnyire
kábelen terjesztették a tartalmat.
A legnagyobb jelentősége abban
állt, hogy gyakorlatilag megszűnt
a pártállam televíziós monopóliuma. Aztán a rendszerváltás
küszöbén már lapot is szabadon
lehetett alapítani. A többé-kevésbé független sajtótermékek
mellett hamarosan megjelentek a

telezetten magyarérzelmű volt, a
Függetlenségi és Negyvennyolcas
Pártot segítette a választásokon.

EMLÉKEZETE
Krautschneider József 59 évesen, 1920. január 6-án hunyt el
pestszentlőrinci villájában, 55
éves felesége szinte napra pontosan fél évvel élte túl.
A Pestszentlőrinci Hírlap így
emlékezett meg a lámpagyárosról: „El kell mondanunk róla,
hogy nem volt meghunyászkodó vagy megalkuvó egyéniség.
Tudott önálló lenni, de önállóságában sohasem volt okvetetlenkedő. Voltak eredeti gondolatai,
eszméi, melyeket a maga kedves
modorában úgy tudott előadni,
hogy mindenki rokonszenvét
megnyerte.” A közösség érdekében kifejtett munkájának elismeréseképpen 1929-ben utcát
neveztek el róla – ez ma a Nagy
Jenő utca a Miklóstelepen.
Összeállította:
Pápai Tamás László
Tomory Lajos Múzeum

Temesi László

SAJTÓ ÉS SZABADSÁG = SAJTÓSZABADSÁG

Százhatvan éve született Krautschneider József
mesterséget tanulta ki, majd az
1880-as évek elején Bécsben szolgált katonaként. Itt ismerte meg a
Csehországból származó Mostecky Máriát, aki eladónőként dolgozott a császárvárosban. 1884ben házasodtak össze.

csak az övék volt, és úgy látszik,
imponált nekik Görgei személyisége. De pontos adatunk nincs
arra, miért ragaszkodtak a megmentéséhez.
– Hányan szenvedték meg a vereség után a politikai megtorlást?
– A szabadságharc után bebörtönzöttek száma elérte a háromezret, és mintegy másfél száz
szabadságharcost végeztek ki. A
pesti hadbíróságon néhány hónap, év alatt egyébként 15 ezer
eljárás volt a magyar hősök ellen,
de sokan megúszták pénzbüntetéssel.
Ez volt a magyar történelem
addigi legsúlyosabb politikai
megtorlása.
– Görgeinek azonban hosszú életet adott a Jóisten, a szabadságharcban elszenvedett komoly fejsérülése ellenére még csaknem hét
évtizedet élt 1916-ban bekövetkezett haláláig. Ő volt a legtovább
élő 48-as honvéd?
– Nem, az utolsó 1933-ban halt
meg!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A MAGYARRÁ LETT KOCSILÁMPAGYÁRTÓ
Josef Krautschneider 1860.
március 16-án született Johann
Krautschneider és Karolina Fraudetzky gyermekeként a morvaországi Battelauban (ma Batelov,
Csehország – innen származott
a Zwack család is). A bádogos
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VISSZA KELLENE ÁLLÍTANI
MÁRCIUS 15-E MÉLTÓSÁGÁT

550 EZER KATONA
A CSATAMEZŐKÖN

A LAKOSOK DÖNTHETNEK

KÖZÉLET

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
civil szervezetek részére

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata pályázatot hirdet.
A pályázat célja a kerületi civil szervezetek egész éves működési költségeihez
való hozzájárulás és saját programjaik megvalósításának támogatása.
A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlap és a további szükséges dokumentumok
a www.bp18.hu/onkormanyzat/palyazatok cím alatt találhatók.
További információ a 296-1341-es telefonszámon.
A pályázatok beadási határideje:
2020. március 25. (szerda) 16.00 óra

pártokhoz kötődő, illetve a helyi
lapok is, egyik a másik után, ha
nem tévedek, 1989 és 1991 között
öt-hatezer újság jelent meg. Erre
sem az olvasóközönség, sem a hirdetési piac nem volt fölkészülve,
s minthogy hiányzott a gazdasági
függetlenség, a lapok elvesztették
a politikai függetlenségüket is. A
városi sajtó az önkormányzat finanszírozásától függött. A megyei
lapok helyzete sokáig jobb volt,
nagyjából a 2008-as pénzügyi válságig: viszonylag nagy mértékű
függetlenséget élveztek, de ennek
az volt az ára, hogy ne foglaljanak állást a fontosabb politikai és
ideológiai vitákban, hogy ne idegenítsék el maguktól az olvasók
egyetlen rétegét sem. Ami a mai
helyzetet illeti, nem tartom szerencsésnek, hogy az országos és a
helyi politikai elit ellenőrzi a helyi
sajtó jelentős részét – igaz ez az
önkormányzati lapokra és persze
a megyei sajtóra is.

ERŐSEN
POLARIZÁLT
POLITIKAI KULTÚRA
– Érvényre juttatható-e ilyen körülmények között a közszolgálatisággal
jellemezhető újságírói magatartás?

– Magyarországon nagyon
polarizált politikai kultúra van,
és ez mind az országos, mind
a helyi médiára igaz. Hiányzik
az a konszenzus, amelyben a
közszolgálatiság gyökerezhetne.
Még arról sincs közmegegyezés, hogy mi a sajtó feladata.
A kormánypárti sajtótermékek
gyakran mondják azt, hogy
nincs független újságírás, mindenki függ valakitől. Tehát az,
hogy ők a kormányzatot és a
kormánypártokat képviselő újságírást folytatnak, szerintük
teljesen helyénvaló. Ez egyrészt
súlyos csúsztatás, hiszen ös�szemossa azt, hogy egy lap egy
pártot képvisel-e, vagy pedig
egy eszmét, valamilyen értékrendet. Másrészt megfeledkezik
arról, hogy az újságírás feladata
mindig a hatalom ellenőrzése.
Az nem állja meg a helyét, hogy
az ellenzéket kell ellenőriznie.
– Összeegyeztethető-e a jó értelemben vett lojalitás a kritikus
hozzáállással?
– A médiumoknak arra is gondolniuk kell, hogy a fogyasztóik
mit várnak el tőlük. Nálunk elég
erős a polarizáció, és újságírókkal készített interjúk arra utalnak, hogy a közönség nem an�nyira tájékozódni kíván, mint

inkább véleményének a megerősítését várja el a lapjától. És
ugyan sokan vélik úgy, hogy a
sajtónak nagy hatása van a közvélemény alakulására, nagyjából
a nyolcvanas évek eleje óta az
összes vizsgálat azt bizonyítja, hogy a sajtó inkább követi a
közvéleményt, mintsem alakítja,
és én nem is gondolom, hogy ez
feladata volna egy újságnak.

KÍVÁNATOS
A POLITIKAI ELIT
ÖNKORLÁTOZÁSA
– Milyen célt tűzhet maga elé egy
helyi médium szerkesztősége, ha
korrekt akar lenni? Tudomásul
veszi a lapgazdától való függését,
de a hivatásának megfelelően szeretne egyúttal – ahogy mondják –
őrkutya is lenni?
– A demokrácia akkor működik
hatékonyan, ha maga a politikai elit önkorlátozást gyakorol,
részint azzal, hogy nem költi
a közpénzeket privát célokra,
részint azzal, hogy tiszteletben
tartja a sajtó szabadságát. Ha a
politikus vagy az önkormányzat
nem avatkozik be a helyi sajtó
működésébe, hanem ha úgy alakul, elviseli a kritikát.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
kerületi egyházak, felekezetek részére

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzata pályázatot hirdet.
A pályázat célja a kerületi egyházi ingatlanok felújítási, karbantartási költségeihez
való hozzájárulás, valamint az egyházak által szervezett programok támogatása.
A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlap és a további szükséges dokumentumok a www.bp18.hu/onkormanyzat/palyazatok cím alatt találhatók.
További információ a 296-1341-es telefonszámon.
A pályázatok beadási határideje: 2020. március 25. (szerda) 16.00 óra
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HIRDETÉS

Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/929-9927; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

SZOLGÁLTATÁS
n SZOBAFESTÉS, mázolás, tapétázás bútormozgatással. 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

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET
NONPROFIT ZRT.
A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA
KERES MUNKATÁRSAKAT:

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 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, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák.
Tel: 06-30-299-12-11
n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12.,
06-20-9-579-533, 06-1-284-92-13
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 Tepertőnek való bőrös kacsa és liba testháj házhoz szállítással rendelhető.
Tel.: 06-20/546-1049
n Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon
bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% 3% jutalékért. Értékbecslés, 20 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX
400000Ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

„Szebb, virágosabb kerületünkért”
pályázat , 2020
Kedves Kerületi Lakosok!
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata egynyári virágosztási pályázatot hirdet a kerület lakosai, közös képviseletei és intézményei részére.
Pályázati kategóriák
– Közös képviseletek
1. Társasház /lakópark/lakótelep előkertjének kialakítása, virágosítása, tisztasága
– Magánszemélyek
2. Társasház/lakópark/lakótelep erkélyének, ablakának virággal való díszítése
3. Családi ház előtti közterület, előkert kialakítása, virágosítása, tisztasága
– Intézmények
4. Intézmény udvarának, kertjének kialakítása, virágosítása, tisztasága
Figyelem! A pályázatra jelentkezők számának évről évre történő jelentős emelkedése miatt az idei
évtől csak azok a pályázók részesülhetnek díjazásban, akik vállalják, hogy 2020. június 30-ig fényképet küldenek a pályázaton elnyert, beültetett virágokról a viragoskerület@bp18.hu e-mail címre.
A pályázatokat a beküldött fotók és helyszíni szemle alapján a kerületi civil szervezetek, valamint
a Fenntartható Fejlődés Főosztály Környezetvédelmi Osztálya zsűrizi.
A pályázat benyújtható elektronikus úton a www.bp18.hu/kornyezetvedelem/virag oldalon,
valamint személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatain (1184 Üllői út 400., 1188 Nemes u. 16).
További információ a 296-1300/1732-es vagy a 296-1300/1730-as telefonszámon kérhető.
Egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat. Egy ingatlanra csak egy pályázat nyújtható be.
Az 1. kategóriában csak a társasházak, lakóparkok és lakótelepek közös képviseleteinek a jelentkezését
várjuk. Minden kategóriában kérjük a pályázati helyszín rövid ismertetését, s kérjük bemutatni a pályázó
által végzett egyéb környezetvédelmi tevékenységeket is. Ezek hiányában, valamint hiányosan kitöltött
és a megadott határidőn túl beérkezett adatlap esetén a pályázatot nem áll módunkban elfogadni.
A díjazás várhatóan 2020 őszén lesz. A pályázókat a pályázat benyújtásának módjától függően e-mailben vagy postai úton értesítjük az egynyári virágok átvételének pontos időpontjáról és helyszínéről.
Az egynyári virágosztásra csak azok jelentkezését várjuk, akik az önkormányzat által megadott
időpontban gondoskodni tudnak a növények elszállításáról. A növények kiszállítására és
megőrzésére nincs lehetőségünk.
Jelentkezési határidő: 2020. március 27.

VÁROSKÉP p 2020. március 17. XXIX. évfolyam 5. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Tudnivalók a koronavírusról

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE
A Projekt18 Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát képező, az
alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására
közzé teszi pályázati felhívását
cím

helyrajzi szám

méret

rendeltetés

Ady Endre utca 39. fszt. 4.

141154

60,5+17,4 m

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

Baross utca 40-42. fszt. 9.

150447/A/3

64 + 49 m2

üzlet + pince

149832/0/A/4

63 m2

üzlet

n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ

Havanna utca 52. fszt.299.

151159/7/A/299

9 m2

üzlet

Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5

2

üzlet

n TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ (RAKODÓ) és BUSZVEZETŐ: Elvárások: C, D és E kategóriás
vezetői engedély; GKI kártya, min 3 éves gyakorlat. Előny: emelő-gépkezelő (kivéve
targonca) OKJ-s végzettség.

Garay utca 11/b fszt.4.

üzlet

2

140507/0/A/8

44 m

Margó Tivadar utca 144. fszt. 3.

150228/52/A/137

16 m2

üzlet

Üllői út 333. fszt. 5–6.

151935/0/A/5-6

32+14 m2

üzlet

152341

46 m2

üzlet

Üllői út 451. pince 14.

150812/A/14

2

25 m

pince

Üllői út 495. fszt. 2.

149946/A/2

98 m2

üzlet

Üllői út 592. fszt. 4.
Üllői út 686. szuterén 1.
Üllői út 686. szuterén 2.

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, élőés műfüves) karbantartásában szerzett szakmai, továbbá vezetői tapasztalat.

Üllői út 340. fszt. 3.

n PÁLYAKARBANTARTÓ ÉS PÁLYAKARBANTARTÓ GÉPKEZELŐ: élő- és
műfüves sportpályák karbantartása

Területhasználat:

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

Küllő utca (Alsó Erdősor utca)

n VÍZVEZETÉK SZERELŐ

Garázs, parkolóhely:

cím

cím

158362/0/A/4

51 m

2

iroda

159841/0/A/1

30 m2

tároló

159841/0/A/2

29 m2

tároló

helyrajzi szám

méret

rendeltetés

152638/2

5.025 m

területhasználat

helyrajzi szám

méret

rendeltetés
teremgarázs

2

n VILLANYSZERELŐ: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt
jelent.

Kisfaludy utca 68/b. fszt.

140507/0/A/1

12 m

n ÉPÜLET VAGY BÚTORASZTALOS

Üllői út 365. fszt. 2.

152074/0/A/8

16 m2

garázs

150228/102

18 m2

parkolóhely (46 db)

n KŐMŰVES: középületek és lakások karbantartása, felújítása során kőműves feladatok
elvégzése.
n USZODAGÉPÉSZ: Szükséges képesítés: uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés
kezelő, uszodamester végzettség.
n USZODAMESTER: Szükséges képesítés: uszodamesteri végzettség
n KERTÉSZ
n PARKFENNTARTÓ ÉS PARKFENNTARTÓ-FŰKASZÁS
n GÉPKEZELŐ ÖNJÁRÓ FŰNYÍRÓ MŰKÖDTETÉSÉRE - feltétel: alapozás,
közmű- és fenntartásigép kezelő OKJ
n GÉPKEZELŐ UTCAI SEPRŐGÉP MŰKÖDTETÉSÉRE - feltétel: útépítő és
karbantartógép kezelő OKJ
n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ: Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő,
szakképesítés OKJ száma : 21 623 02
n SZEMÉLYÜGYI REFERENS: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc –
Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Polgármesteri és Jegyzői Kabinet
Iroda, Személyügyi Csoportba a fenti munkakör betöltésére. A közszolgálati jogviszony
időtartama: Határozatlan idejű. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. Munkavégzés
helye: 1181 Budapest, Üllői út 400. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közszolgálati tisztviselők és közalkalmazottak személyügyi feladatainak ellátása. Személyi
adatok nyilvántartása, karbantartása a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint az
Önkormányzat intézményvezetői tekintetében. Kinevezések, jogviszony megszüntetések,
átsorolások, illetménymegállapítások, helyettesítési díjak, és egyéb munkáltatói intézkedések
elkészítése. Adatszolgáltatás társhatóságok, külső és belső szervek részére. Jogállás,
illetmény és juttatások: A jogállásra az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati
Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a középfokúak részére 20
%-os, a felsőfokúak részére 35 %-os 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. pontjának megfelelő végzettség, vagyonnyilatkozat
tételi eljárás lefolytatása, felhasználói szintű MS Office ismeretek, 6 hónapos próbaidő
vállalása. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Wintiszt személyügyi nyilvántartó program
ismerete , KIRA program ismerte, TÉR rendszer ismerete, közigazgatásban szerzett
gyakorlat. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 87/2019. (IV. 23.) Korm.
rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló
dokumentumok másolatai, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy
postai feladóvevény másolata, hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai
a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában
részt vevők megismerhetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a
pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje:
2020. március 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bálint Judit
irodavezető-helyettes a balint.judit@bp18.hu e-mail címen nyújt vagy a 061-296-1312-es
telefonszámon. A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton személyügyi referens
munkakör megjelöléssel Bálint Judit irodavezető-helyettes részére a balint.judit@bp18.
hu e-mail címen keresztül. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Az
előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a
személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem
felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve
küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül
pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.A
pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 31. A munkáltatóval kapcsolatban további
információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.
n BÉR- ÉS TB ÜGYINTÉZŐ: Feladatok: teljes körű bérszámfejtés, TB kifizetőhelyi
ellátások számfejtése, a bérszámfejtéshez, a társadalombiztosításhoz, valamint a szakterülethez kapcsolódó adatok és dokumentumok pontos és naprakész vezetése, munkaviszony/megbízási jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos bejelentési
és bérügyviteli feladatok ellátása, munkaviszonnyal kapcsolatos változások lekövetése,
munkaidő-nyilvántartás kezelése, ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása, a
társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, a kapcsolódó bevallások, adatszolgáltatások elkészítése, munkaidőkeretre vonatkozó szabályok
betartásának ellenőrzése, nyomon követése, munkáltatói igazolások elkészítése, levonások
rögzítése, kezelése, szervezeti egységekkel való kapcsolattartás, adó- és járulékbevallások, kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok, a vezetés, valamint a társosztályok
részére, a területet érintő jogszabályok és egyéb előírások naprakész ismerete. Elvárások:
középfokú szakirányú bér és TB ügyintézői végzettség, minimum 3 éves hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, NexonBér program ismerete, használatában szerzett tapasztalat, önállóság, jó problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú szemlélet, precizitás, pontos
munkavégzés, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel,
Outlook), Nexon4 program ismerete. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkavégzés,
családias munkahelyi légkör, szakmai fejlődés, képzéseken való részvétel. Munkavégzés
helye: Budapest XVIII. kerület.
Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím:
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

Méta utca 2.

2

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft,
mely összeg teljesíthető átutalással, a Projekt18 Kft. (a
továbbiakban: Társaság) K&H Zrt.-nél vezetett 1040102400030751-00000002 sz. számlaszámára vagy készpénzben befizethető a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7.
szám alatti pénztárába. A dokumentáció átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181
Budapest, Baross u. 7.) személyesen vagy meghatalmazott útján az átutalási/befizetési bizonylat bemutatásával.
A pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A pályázati
ajánlatot zárt borítékban szükséges benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje:
2020. március 26.

Orbán Viktor miniszterelnök március 16-án a parlamentben azt mondta:
„Át fogunk lépni a tömeges megbetegedések szakaszába, és mivel nincs
még ellenszer, ezért a kontaktusok számát csökkenteni kell.”

FELHÍVÁS
A koronavírus-fertőzés miatt kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a XVIII.
Kerületi Kormányhivatal a személyes ügyfélforgalmat korlátozza, a kormányablakban a Magyar Államkincstár értékesítési helyét és a postapontot bezárja. Kérjük a kerület polgárait, hogy a hivatali ügyeiket lehetőség szerint elektronikus
úton intézzék, amennyiben feltétlenül szükséges a személyes ügyintézés, csak
előre egyeztetett időpontban keressék fel a hivatalt.
Felvilágosítást és hivatalos tájékoztatást az alábbi telefonszámokon kaphatnak a hivatal
nyitvatartási ideje alatt:
Kormányablakhoz tartozó ügyek: 896-5344
Gyermekvédelmi és gondnoksági ügyek: 896-4337
(Kapcsolattartás szabályozása, szülői felügyeleti joggal összefüggő kérdések,
pénzügyi ellátások igénylése, kiskorúak vagyoni ügyei)
Munkanélküliséggel kapcsolatos ügyek: 292-5528
(Nyilvántartásba vétel, álláskeresési ellátás megállapítása,
nyugdíj előtti segély folyósítása, BKK-bérlethez hatósági bizonyítvány kiállítása,
helyi közfoglalkoztatás, vállalkozóvá válási és bérjellegű támogatás, felnőttképzési
támogatási ügyek intézése)
Szociális ügyek: 896-4334
(Aktívkorúak ellátása, GYOD, ápolási díj, közgyógyellátás)

Budapest, 2020. március 16.

Pályázók értesítése:

A következő naptári héten telefonon vagy írásban
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461,
+36 (70) 513-9455 (Kovács Renáta)
A lista tájékoztató jellegű. További tájékoztatásért kérem,
érdeklődjön személyesen a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 7. ),
vagy a fenti telefonos elérhetőségeinken.
Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/
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ÚJABB INTÉZKEDÉSEK
BUDAPEST FŐVÁROS
�
KORMÁNYHIVATALA
XVIII. KERÜLETI HIVATAL

2020. március 23. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja:

MOZAIK

				
Hodruszky Csaba
							 hivatalvezető
					
1181 Budapest, Városház u. 16. Telefon: 896-4319

KIEMELKEDŐ FORGALOM
A PATIKÁKBAN
Az országos tiszti-főgyógyszerész szerint nincs és nem is lesz gyógyszerhiány Magyarországon. El-Koulali Zakariás az M1 tévécsatornának azt nyilatkozta, hogy a lakossági gyógyszerellátás biztonságos, a készletek elegendők, átmeneti gondot legfeljebb az okozhat, hogy a patikákban a megszokottnál háromszor-négyszer nagyobb
forgalom tapasztalható.
Egy gyors körséta a kerületi gyógyszertárakban változatos képet mutat. A patikák előtt időnként
nagyobb sor alakul ki, miután központilag elrendelték, hogy egyszerre csak annyian tartózkodjanak benn, ahány kiadópult van.

AZ ALAPOS KÉZMOSÁS IS SEGÍT
Kézfertőtlenítő szinte sehol nem kapható. Az egyik bevásárlóközpont nagy patikájában a hét közepéig kitartott a készlet, s hogy minél többen hozzájussanak a maradékhoz, személyenként legfeljebb kettőt adtak ki. Volt, ahol azzal biztatták a betérőt, hogy lesz saját fertőtlenítőjük, amely
kicsit többe kerül majd.
Egy másik patikában, ahol a betegnek évek óta felírt vérnyomáscsökkentő helyett csak egy másikat
tudtak kiadni, egyelőre szintén nem tudtak saját kézfertőtlenítőt készíteni, mert nem jutottak hozzá a szükséges alkoholhoz. Másutt együttérzésük kifejezése mellett azt ajánlották, hogy egy alapos
szappanos kézmosás is célravezető, és az a bőrt is kevésbé irritálja.

MÁS IS MEHET A GYÓGYSZERÉRT
Néhány központi intézkedéssel igyekeztek megkönnyíteni a receptek kiváltását, ami főleg az idősebbeknek jelent segítséget: a TAJ-szám alapján és hiteles személyi azonosítás után más is kiválthatja a gyógyszereket. Magát a receptet pedig telefonon is lehet kérni a háziorvostól, aki azt elektronikus úton továbbítja az adott patikába.

A miniszterelnök a járvány megfékezése érdekében új korlátozó
intézkedéseket jelentett be:
–
Magyarország határait lezárják, csak magyar állampolgárok léphetnek be az
országba.
– A rendezvényeket éjféltől betiltják.
–
A koronavírus-járvány miatt
a családi eseményeken kívül

minden más összejövetelt halasszanak el az emberek.
– Bezárják a szórakozóhelyeket,
mozikat, a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetnek be.
– A sporteseményeket zártkapuk
mögött lehet legfeljebb megtartani, ha vállalják a szervezők.
– Az éttermek, kávézók, üzletek
csak 15 óráig maradhatnak

nyitva, kivéve az élelmiszerüzletek, drogériák és patikák.
Azt is hozzátette: a határlezárásról szóló nemzetközi egyeztetések folyamatban
vannak. Ez azt jelenti, hogy a
jövőben csak magyar állampolgárok léphetnek be Magyarország területére. A határlezárás a nemzetközi repülőtérre is
vonatkozik.

IDE FORDULHATUNK
TANÁCSÉRT, SEGÍTSÉGÉRT
A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) ingyenesen hívható
zöldszámokat hozott létre a koronavírussal kapcsolatos lakossági
megkeresések gyors és szakszerű megválaszolása érdekében.

A 06-80-277-455 és a 06-80-277-456 lakossági információs vonal a hét minden napján 24 órában érhető
el.
A mobil és vezetékes telefonról egyaránt ingyen hívható számokon szakemberek adnak információt a koronavírusról.
Az NKK ugyanakkor arra kéri a lakosságot, hogy csak abban az esetben
hívják a zöld számokat, ha a központ weboldalain nem kaptak megfelelő
választ a kérdéseikre.
Az új koronavírusról itt érhetők el folyamatosan frissülő információk:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus és http://egeszseg.hu/koronavirus-tajekoztatok.
A hatósági házi karaténban lévő XVIII. kerületi betegek a 296-1332 telefonszámon kérhetnek segítséget – abban az esetben, ha másképp nem
tudják megoldani az ellátásukat.
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Röviden
A koronavírus-fertőzések magas száma miatt
szükségállapotot hirdetett
ki Pedro Sanchez spanyol
miniszterelnök - írta a BBC.
A koronavírus miatt ös�szesen 122-en haltak meg
az országban. A spanyol
kormány a szükségállapot
kihirdetésével korlátozhatja
a lakosság, ezzel együtt a
járművek mozgását, evakuációt rendelhet el, valamint
megtilthatja egyes helyeken
a ki-és belépést. A szükségállapotot a kormány 15
napig tarthatja fenn. Ha
meg akarja hosszabbítani,
ahhoz a parlament hozzájárulása szükséges.

Ursula von der Leyen az uniós
tagállamok kormányainak
küldött videoüzenetében arra
szólította fel az Európai Unió
valamennyi tagállamát, hogy
fordítson még több figyelmet
az egészség védelmére és
az egységes piac működésének fenntartására a
koronavírus által okozott
válság pillanataiban - közölte
a bizottság. az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta:
A tagállamoknak védeniük
kell az egészséget és meg
kell őrizniük az egységes
piacot. Ennek érdekében az
Európai Bizottság elfogadta
a védőeszközök uniós határok közötti mozgatásának
engedélyezési rendszerét.

A nagy légitársaságok
járatritkítással reagáltak a
koronavírus-fertőzés gyors
terjedésére. A Lufthansa már
több mint harmincezer járatot
törölt április 24-ig, és jelezte,
hogy további ritkítások
sincsenek kizárva. Ugyanakkor biztosítják, hogy minden
kontinens és valamennyi
célállomás elérhető legyen
a cégcsoport központi
repülőtereiről, így Frankfurtból, Münchenből, Zürichből,
Bécsből és Brüsszelből.

Kimerülőben vannak a web
áruházak raktárkészletei, a
vásárlói rohamok nyomán
éppen a jelenleg legkeresettebb termékekből,
például szájmaszkokból,
fertőtlenítőkből, lázmérőkből van hiány. A boltok nem
tudnak rendelni nagykereskedelmi partnereiktől, illetve
lengyel, olasz vagy cseh
beszállítóiktól, mert a nemzeti kormányok korlátozzák
e termékek exportját.

Ingyenes hozzáférést biztosít
távmunkát segítő programjaihoz egy amerikai szoftverfejlesztő cég, hogy megkönnyítse a munkavégzést
azoknak, akik a koronavírus
miatt nem tudnak bejutni a
munkahelyükre. A bostoni
LogMeIn Magyarországon
is kínálja a szolgáltatást
egészségügyi és oktatási
intézményeknek, kormányzati és önkormányzati szerveknek, valamint nonprofit
szervezeteknek.

A katolikus egyház történetében példátlan döntést
hoztak Rómában: a járvány
miatt az egyházmegye
vikáriusa elrendelte az
összes katolikus templom
bezárását legalább április
3-ig – írta az Index.
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A legfrissebb fejlemények

Új közösségi ház a Pestszentimrei Római Katolikus Plébánián
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Lassan a világ valamennyi országa érintett lesz, a fertőzöttek
száma meghaladja a 160 ezer, a
betegség következtében 7 ezren
vesztették életüket, ugyanakkor
mostanra a fertőzöttek csaknem
fele meggyógyult.
Magyarországon március 16-ig
50 embernél mutatták ki a fertőzést, közülük tízen külföldiek (9
iráni és 1 brit), a többiek magyar
állampolgárok. Kórházi karanténban hetvenkilencen vannak. Miközben Kínából és Dél-Koreából
olyan adatok érkeznek, amelyek
szerint ott már egyre kevesebben
fertőződnek meg, és csökkent a
halálozási arányszám, Iránban
változatlanul igen súlyos a helyzet,
Európában, különösen Olaszországban pedig rohamosan nő a
megbetegedések és vele a halálesetek száma. A kormányok ennek megfelelően mindenütt újabb
és egyre szigorúbb intézkedéseket
hoznak: szükségállapotot, illetve a
mindennapi élet számos területére kiterjedő korlátozó intézkedéseket, utazási és egyéb tilalmakat
vezetnek be.

Az egészségügyi rendszerek
azonban mindenütt nagyobb terhet kénytelenek elviselni, mint
amilyenre hitelesítve vannak.
Világszerte hiánycikk lett még
a legegyszerűbb szájmaszk is, a
kézfertőtlenítő, és sorolhatnánk
tovább. Eközben a híradásokban
hihetetlennek tűnő számok röpködnek: először egy berlini sajtótájékoztatón hangzott el, hogy
Németországban akár 60–70
millió embert is megtámadhat a
koronavírus. Ezt a jóslatot a világsajtó tekintélyes része személyesen a kancellárnak tulajdonította,
holott ő egyértelműen szakértők
prognózisára hivatkozott. Angela
Merkel hangsúlyozta: kiemelten
fontos a járvány terjedési ütemé-

nek lelassítása, hogy ne egyszerre
zúduljanak rá a betegek az egészségügyi rendszerre, mert ez a világ egyik legfejlettebb országának
is elviselhetetlen terhet jelentene.
Azóta amerikai előrejelzés is napvilágot látott: eszerint az Egyesült
Államokban 160–214 millió ember is megfertőződhet.

SEGÍTS MAGADON
Jelenleg még sem oltóanyag, sem
igazán hatékony terápia nincs,
az embereknek maguknak kell
a lehető legkörültekintőbbnek
lenniük a mindennapi életben.
Az olvasható, hallható ajánlások: gyakori kézmosás; köhögés,
tüsszentés esetén papír zsebken-
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AKIRŐL ELNEVEZTÉK FERIHEGYET

VILÁGJÁRVÁNY
Az elmúlt napokban többször is új szintre lépett a koronavírus elleni
küzdelem, hazánkban és a nagyvilágban egyaránt. És mint már nemegyszer, ezúttal is bebizonyosodott, hogy ez a nagyvilág jóval kisebb
és szűkebb, mint ahogy azt általában hisszük.

MOZAIK

A Mayerffy család története a könyvtár falán
dő használata, s ne használjuk fel
ugyanazt többszöri orrfújásra; a
lázas betegekkel való érintkezés
elkerülése; a megszokott érintkezési formák (puszi, kézfogás)
mellőzése, egyáltalán: a személyes találkozások minimálisra
szorítása, a nagyobb közösségek
kerülése.
Március 11-én a magyar kormány is veszélyhelyzetet hirdetett, a rendkívüli jogrendből
következő intézkedések a betegség terjedésének megelőzését,
lassítását szolgálják. Az egyetemek után a köznevelési intézményeket is bezárták. Szaniszló
Sándor polgármester a fővárosi
kerületek vezetői közül elsőként
döntött úgy, hogy a helyi óvodák
és bölcsődék sem nyithatnak ki.
Az elkerülhetetlen intézkedések
ugyanakkor váratlan terhet jelentenek sok családnak – a következ-

be: az egyik Mayerffy fiú, Xavér
Ferenc kezdte el a gazdálkodást
Szentlőrinc-pusztán.
„Mintegy negyedórányira a
pesti határcsárdától, az országúttól jobbra egy eléggé széles,
nagyobb részt kanadai nyárfákból álló fasorba érünk,
amelynek távlatában kis,
alacsony tornyú templom
és több épület tűnik fel…
Ott van a csodálatosan
bájos hely: Szentlőrinc…
Pompás kéjlak áll itt a
parkban, amott majorság,
itt fácános, amott Magyarországon párját ritkító méhészet, itt a legszebb pavilonok, elrejtett lugasok, amott
a legcélszerűbb gazdasági és
lakóépületek…” – áll az egykori leírásban.

mények enyhítése a kormányzat
és az önkormányzatok feladata is.

GYORSTESZTEKRE
ÉS VAKCINÁRA VAN
SZÜKSÉG
A világ hét legfejlettebb országának,
a G7 csoportnak a vezetői éppen lapunk nyomdába adásának időpontjában videokonferencián hangolják
össze a szükséges teendőket a hatékony oltóanyag minél gyorsabb kifejlesztéséért. Szakértők fontosnak
tartják, hogy világszerte minél több
gyors eredmény adására alkalmas
tesztrendszer álljon az egészségügy
rendelkezésére, mert a szűrés nyomán szükséges intézkedések elrendelése éppen úgy életmentő lehet,
mint egy vakcina, amely ráadásul
még meg sem született.
Kerekes András

LÖVÖLDE
ÉS LÓVERSENY

�

A Mayerffy család történetével is megismerkedhetnek azok, akik az
újranyitás után felkeresik majd a Havanna-lakótelep könyvtárát.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárhoz tartozó Havanna-lakótelepi
Könyvtár előterében van egy tabló,
amelyet a Tomory Lajos Múzeum
munkatársai két-három havonta
újabb helytörténeti érdekességekkel
töltenek meg. Jó példája ez két közművelődési intézmény együttműködésének, amelynek kézzelfogható haszna van.

IMMÁR EURÓPA
A GÓCPONT
Az Egészségügyi Világszervezet,
a WHO főigazgatója a múlt héten
Európát nyilvánította a pandémia, vagyis a világjárvány epicentrumának. Tedrosz Adamon
Gebrejeszusz az egyik nyilatkozatában optimizmust sugallva azt
bizonygatta, hogy idejében lépett
a világ, ezért végül sikeresen birkózunk meg a kórral.

SÖRREL
ÉS BORRAL
Mint azt Hargitai Judit, a könyvtár vezetője elmondta, az itt
élők nem ismerik mélyebben a
kerület múltját, ezért a képekkel illusztrált érdekes szövegek
előtt szeretnek megállni egy-egy
percre, rácsodálkozva időnként

valamelyik helytörténeti érdekességre.
– Volt már olyan eset is, amikor valaki felismerte a tablón látható fotók egyikén a saját rokonát – mondta a könyvtárvezető.
Március elején Gábor Fruzsina
történész jóvoltából a Mayerffy
család története került a tablóra,
ahonnan megtudhatjuk többek kö-

zött azt, hogy kiről nevezték el annak idején Ferihegyet. A bajorországi Mayer család magyarországi
jelenléte sörfőzéssel, bortermeléssel és borkereskedéssel kezdődött
Budán, de a kerületieket érthető
módon jobban érdekelhetik a család lőrinci vonatkozásai.

BÁJOS
SZENTLŐRINC
A Mayerffy család 1799-ben
kapcsolódott be a helyi történet-

Mayerffy Xavér Ferenc borkereskedelemmel is foglalkozott: szőlőbirtoka volt Budán, a Sas-hegy
alján, illetve Vecsésnél különféle
szőlőfajtákból mintagazdaságot
létesített. Ez utóbbi területet róla
nevezték el Ferihegynek.
A család ősi sörfőző mesterségét ő is gyakorolta: 1812től bérleményként használta a
Leopold utcai „serfőző házat”.
A kor színvonalának megfelelően felszerelt létesítményekre
vágyott. Vetélytársával, Petz
Jánossal közösen elérte, hogy

a régi, romos épületek helyére újakat emelhessenek: egyet
északra Mayerffynak, egyet délre
Petznek. 1813-ban új szerződést
kötöttek egy-egy saját tulajdonú, modern, jó állapotú sörfőző
házról, de magát a sörfőzés jogát
bérelték, összesen 18 évre. Ez a
változás a gyáripar kezdeményeinek számított.
1815-től Buda városa megszüntette a serfőző házakat, és a
sör behozatalának jogát adta ki
bérbe. A monopoljogot Mayerffy
Xavér Ferenc kapta meg, aki Pesten főzött sörét budai vendégfogadókba és seres csapszékekbe szállította. 1820-ban ezt a jogot átíratta
testvérére, Mayerffy Károlyra.
A híres Határcsárda, amely
Pest és Szentlőrinc határán állt,
1808-tól 1811-ig volt Mayerffy
Xavér Ferenc bérleménye, aki
kedvelte a céllövészetet is, ezért
Szentlőrincen létrehozott egy saját lövöldét. Itt minden vasárnap
és minden ünnepnap alkalmával
lövészetet tartott meghívott vendégei számára.
A lótenyésztést és a lóversenyzést is kedvelte és támogatta. Széchenyi István gróffal gyakran értekezett ebben a témában.
A falkavadászatban és agarászatban szintén részt vett. A vadászat
a XIX. századra átalakult: lényege a „fair play”, a sportszerűség
és a szép lovaglás volt, ezzel
együtt megmaradt a legdrágább
szórakozási formának.
-bodzay-
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KÖZÖSSÉGI HÁZ PESTSZENTIMRÉN
�

Néhány hete közösségi házat kapott a Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia. Az egyházi forrásból
és kormányzati támogatással megvalósult, mintegy 300 négyzetméter alapterületű kétszintes, tágas
épületet Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek áldotta meg. Az új létesítmény kisközösségek tucatjának ad majd otthont. Blanckenstein Miklós plébános a tervekről is beszélt a Városképnek.
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FÉL ÉVSZÁZADA A TERMÉSZETBEN
�

san készítjük elő a táborozásainkat
is: minden nyáron 150 fővel táborba megyünk, szülők és gyerekek
együtt. Hadd említsem meg a katekézist is: ez egy klasszikus hittanról
való beszélgetés, nem annyira a
templomba való, inkább ebbe az
épületbe, én már át is hoztam egy
harmincfős csoportot. Hét-tíz esküvőnk van évente, most végre lesz
hely, ahol a szertartás után összegyűlhet egy koccintásra a násznép.
Sokáig sorolhatnám még…

Ötven éve működik a XVIII. kerületben a Téry Ödön Túraklub. A hazai szervezett természetjárás egyik úttörőjéről elnevezett egyesület tagjai elsősorban a gyalogos turizmus lelkes művelői. Az évtizedek során a magyar turistaútvonalak mellett rendszeresen
bejárták a Tátra hegyeit is.
A jelenleg mintegy ötven taggal működő klub névadója
1856-ban született a romániai
Óbébán. Élete során intenzíven munkálkodott a magyarországi turistamozgalom megszervezésén. Kezdetben a Pilist
és a Börzsönyt járta be, majd
a Tátra hegyeiben túrázott.
Több csúcsot a Magas-Tátrában ő mászott meg először.
Az ő nevéhez fűződik az első
dobogókői menedékház megalapítása. Fáradhatatlan tátrai
munkásságát a szepesi Öt-tó
katlanában felépített, később
róla elnevezett menedékház
koronázta meg, melyet 1899.
augusztus 21-én nyitottak meg
mint Magyarország legmagasabban (2016 méteren) fekvő
menedékházát.
Bár a legelszántabb túrázókat
a tél sem riasztja vissza – sőt a
havas kirándulásoknak különleges hangulata van –, a két legnépszerűbb szezon a tavasz és
az ősz. Egy túraklubhoz tartozni
egyet jelent a természet szeretetével és védelmével, és persze
évtizedeken át tartó barátságok
is születnek. A Téry klub a csa-

ládias hangulatú kirándulásokra
nemcsak a régi természetjárókat
várja, hanem szeretettel fogadja
az újakat is.
– Tavaly 55 túranapot teljesítettünk. Általában vasárnaponként kirándulunk, illetve egy
évben két alkalommal többnapos túrát is szervezünk. Ebben
városnézés és természetjárás is
szerepel – mondta el Versegi Károlyné klubelnök, túravezető.
Az idei túraprogramban a
klub honlapján (www.teryodonturaclub.hu) és a csapat Facebook-csoportjában mindenki
megtalálhatja a képességeinek és
elszántságának megfelelő távú és
nehézségű kirándulásokat.
– A koronavírus-vészhelyzet
miatt elmarad a március 22-i
kirándulásunk, miután a nemzeti parkok zárva tartanak. Remélem, hogy a legtöbb programunkat meg tudjuk tartani, de
természetesen alkalmazkodunk
az intézkedésekhez, és azok figyelembevételével folyamatosan
tájékoztatjuk a tagságot a kirándulásokról – hívta fel a figyelmet
Versegi Károlyné.
-puskás-

KOLBÁSZTÖLTÉS ÉS KÓSTOLÓ A
LŐRINCI PIACON
Annál frissebb árut nem is kóstolhatunk, mint amit előttünk állítanak elő. A lőrinci piacon egy szép márciusi szombaton sokak
meglepetésére egy igazi disznótor élményébe csöppenhettünk,
sült vérrel, sült kolbásszal. A kolbásztöltő versenynek egy százhúsz kilós sertés esett áldozatul…
A piac vezetősége hagyományos disznóvágást rendezett,
kolbásztöltéssel fűszerezve. Az ötletadó két húsos cég, a Gomba Parasztház és a Bayerisches Fleisch volt, amelyek már évek
óta forgalmazzák itt a vásárlók által kedvelt húskészítményeiket.
Öt csapat versenyzett, csapatonként öt kilogramm darált húst
fűszereztek, gyúrtak, töltöttek bélbe, sütöttek meg, majd a végeredményt megkóstolta a zsűri. Az ízes és látványos műveleteknek több százan voltunk tanúi, s az ínyencek természetesen a
kóstolást sem hagyták ki. A kisbíró – mert az is volt ám! – kora
délután kikiáltotta a végeredményt, a győztes a Kispesti véradók
csapata lett.
Az első helyezett egy évig érlelt füstölt sonkát, 360 tojást – mindennapra egy tojás – és egy csomag füstölt mangalicahúst kapott.
Igazi családi program volt ez, látvánnyal, hangulattal, illatokkal, ízekkel és még élő zenei aláfestéssel is.
(temesi)

NYITOTT
KAPUKKAL

– Régi álma volt ez az egyházközségnek. Én másfél éve vagyok itt, de már az elődeim is
foglalkoztak a gondolattal. Nagyon örülünk, hogy eljuthattunk
eddig, persze van még dolgunk
jócskán. Pestszentimre népessége 12–14 ezerre tehető, akiknek a jelentős része katolikus,
vasárnaponként 700–800 hívő
van a templomainkban. Gyorsan hozzáteszem, hogy ebben
nem merül ki a kapcsolatunk
az emberekkel: különféle csoportokat hoztunk létre, egészen
szép közösségi élet alakult itt ki
az elmúlt években. Eddig is ös�szegyűlhettünk esetenként itt-

ott, de nem voltak ehhez igazán
megfelelő tereink.
– Vannak már kész terveik arra,
hogy mire használják ezt a tágas
és külső megjelenésében is tetszetős közösségi teret?
– Először is a már meglevő kisközösségeinknek akarunk az
összejöveteleikhez méltó otthont
teremteni.

VÉGRE LESZ
HOL ÖSSZEJÖNNI
– Hány csoport működik jelenleg?
– Nem kevés, de hely hiányában
csak néhányat említek meg. Van
kilenc úgynevezett házaspárcso-

portunk, ez eleve körülbelül száz
embert jelent, akik rendszeresen
találkoznak, beszélgetnek, közösen
imádkoznak, és többféle kulturális
tevékenységgel is foglalkoznak. Fiataljainkat a Szentjánosbogár-mozgalom fogja össze. Öt csoport van,
amelyekben kisgyerekek is vannak. Ezeket egyetemisták vezetik,
péntek esténként jönnek, s a játékot foglalkozások követik. Kedd
délelőttönként baba-mama klub
van, amelyet a picinyeikkel együtt
látogatnak a kismamák, játszanak,
beszélgetnek, láthatóan jól érzik
magukat. Van karitászcsoportunk,
s gyakran ad műsort a Néri Szent
Fülöp ének- és zenekar. Szorgalma-

– Gondolom, a programjaik egy
része nem csak a hívőknek szól.
– Ha meghirdetünk egy kulturális programot, filmklubot,
koncertet, nyilván jön az egész
család, az is, aki nem hívő, de
érdekli az adott műsor. Például
adventkor minden évben nívós
koncertet adnak a gyerekek a
templomban, jönnek szép számmal az ismerősök, olyanok is,
akik nem gyakorolják a vallásukat. Persze nem vagyunk a PIK
vetélytársa, más a profilunk, de
jó az együttműködésünk, mi is
hirdetjük a programjaikat. Ha
pedig a kertet is rendbe tesszük
– már folynak a munkálatok –,
még tágabb lehetőségek nyílnak
előttünk a közösség javára.
Kerekes András
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KÖZÉLET

Lapforduló

MÁJUSI MEGÚJULÁS

„Kedves Olvasó! Régi ígéretünknek teszünk most eleget azzal,
hogy végre útjára bocsátjuk Önkormányzatunk havonta megjelentetett Városkép című kerületi
újságját. Első számaink bizonyára magukon fogják viselni mindazokat a hiányosságokat, amelyek minden igyekezet ellenére
is általában elkerülhetetlenek” –
írta az 1992 februárjában induló
újság első számának címlapján

dr. Molich Endre, Pestszentlőrinc-Pestszentimre
akkori
polgármestere.
Azóta eltelt huszonnyolc év,
polgármesterek, főszerkesztők,
újságírók váltották egymást, világnézetek, szerkesztési elvek,
stílusok váltakoztak, de a Városkép maradt. Íródott rendületlenül, tördelték töretlenül, eljutott
minden háztartásba, szerves része lett a kerület életének, akkor

is, ha valaki csak krumplit pucolt
rá, miután gyorsan átfutotta, és
akkor is, ha valaki alaposan végigolvasott minden számot. A
Városkép csaknem három évtizeden át informálta vagy félreinformálta, szórakoztatta vagy
szomorította, lelkesítette vagy
bosszantotta az olvasóit.
Most teljesen megújulva
folytatja felnőtt életét. Megváltozik a címe: a bp18 Városkép

felirat díszeleg majd az új címlapokon. Új lesz a külcsín, és
új a belbecs is: az április végén
megjelenő májusi számmal egy
színes, szép, reményeink szerint érdekes és olvasmányos,
havonta megjelenő magazint
vehet kézbe az olvasó. Egy
olyan magazint, amely továbbra is beszámol a XVIII. kerület
életéről, de foglalkozik fővárosi, sőt országos eseményekkel

is, olyan témákat dolgoz fel,
amelyek valóban érintenek
minden itt élőt, bemutat kulturális értékeket és érdekes embereket. Olyan magazint, amelyet szívesen nyit ki fiatalabb és
idősebb olvasó, bal- és jobboldali szavazó, nő és férfi egyaránt. Olyat, amely olvasásra és
nem krumplipucolásra serkent.
Persze, ismerve a közállapotokat, naiv ábrándnak tűnhet

mindez, de szerkesztőségünk
eltökélten igyekszik majd bizonyítani, hogy nem az. Addig
pedig mi sem kérhetünk mást
az olvasóktól, mint amit az első
szabad választásokon győztes
kerületi polgármester kért a
Városkép nyitószámában: „Fogadják kíváncsisággal teli szeretettel, olvassák megértő türelemmel…”
Juhász Mátyás

