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Környezetvédelem

A környezettudatos gondolkodás 
megteremtése a helyi közösségek-
ben a legfontosabb, ott, ahol igazi 
változásokat lehet elérni az alulról jövő 
kezdeményezésekkel. A South East 
Europe programban az Európai Unió 
és Magyarország társfinanszírozásával 
megvalósuló RE-SEEties projekt nyitó-
konferenciáját február 25-én tartották 
Budapesten, a Zara hotelben. 

töBB PArKoló

A tervek szerint 2015 közepéig többek 
között Ferihegy megállóhelyen és 
a pestszentlőrinci vasútállomáson 
is elkészülnek a P+R parkolók és a 
biciklitárolók (B+R). Mindezt a nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium levélben 
erősítette meg, miután Ughy Attila 
polgármester a tervezett fejlesztések 
várható megvalósításáról érdeklődött 
a hivatalnál.

ünnePváró

A tavasz kezdete évről évre egyet jelent 
március 15-i nemzeti ünnepünkkel, az 
1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc hőseinek emlékezetével is. Az 
ünnepre készülődve a kerületi központi 
rendezvény történész szónokával, 
kedves gyulával beszélgettünk. A 
történész úgy véli, hogy a becsülettel 
végigküzdött szabadságharc fontos 
muníció volt a magyarság számára.

úJ út éPül

Földmunkagépek zaja jelzi a nagykő-
rösi út mellett, hogy a XvIII. kerülettel 
határos területen, a soroksári részen 
megkezdődött az a környezetrendező 
beruházás, amelynek keretében egy 
összekötő út is épül. A fejlesztésről 
március 20-án 17 órakor lakossági fó-
rumot tartanak az Ady Endre általános 
Iskola tornatermében (Ady Endre utca 
46–50.).

gráCiáK siKere

Már hagyomány, hogy a legrangosabb 
hazai ritmikusgimnasztika-versenyt 
a kFk grácia SE a Pestszentimrei 
Sportkastélyban rendezi meg. Az idén 
már 15 ország 28 egyesületének 180 
versenyzője indult, s a színvonalas 
nemzetközi viadalon ismét remek 
eredményeket értek el a magyar ver-
senyzők. A különböző korosztályokban 
összesen 36 érmet nyertek.
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Sikeres
pályázatok
A költségvetés volt a 
legfontosabb témája a 
képviselő-testület február 
21-i ülésének, de azok a 
sikeres pályázatok is szóba 
kerültek, amelyekkel kü-
lönféle kerületi fejlesztések 
valósíthatók meg.

az egészségünk védelme 
érdekében a legjobb program 
a sportolás, s ehhez sport-
pályákra van szükség. egy 
átgondolt koncepció alapján 
évről évre épülnek a műfüves 
pályák. 
a thököly úti műfüves pálya 
a tervezettnél olcsóbban 
készülhet el. a képvise-
lő-testület tavaly május 
végén döntött arról, hogy az 
önkormányzat részt vesz a 
Magyar labdarúgó szövetség 
(Mlsz) pályázatán. ezáltal 
a helyi lakosság, egyesüle-
tek és oktatási intézmények 
újabb sportlétesítményekhez 
juthatnak, az Mlsz pedig 
15 éven keresztül ingyene-
sen használhatja a pályákat. 
2012-ben a XViii. kerület 
eredményesen pályázott két 
műfüves pálya építésére: 
az egyiket a thököly útra, a 
másikat a táncsics utcába 
tervezték.
Vezető partnerként vesz 
részt a XViii. kerület az uniós 
szervezésű airled program-
ban, amely megoldásokat 
keres a repülőterek nyújtot-
ta gazdasági lehetőségek 
kiaknázására. Most újabb 
pénzforrás nyílt meg az ilyen 
lehetőségek felkutatására. az 
európai gazdasági térség 
(egt) és a norvég Finanszí-
rozási Mechanizmusok nevű 
támogatási konstrukció azért 
jött létre, hogy elősegítse a 
gazdasági kohéziót az eu-n 
belül. 
Megújulhat a Brassó utcai 
általános iskola udvara. az 
önkormányzat 2012 áprilisá-
ban nyújtotta be a dokumen-
tumokat a Belügyminiszté-
rium „iskolai és utánpótlás 
sport infrastruktúra-fejlesztés, 
felújítás” című pályázatá-
ra. decemberben értesítés 
érkezett arról, hogy a törvényi 
lehetőségek alapján a belügy-
miniszter a harmadik körben 
sikeresnek minősítette a 
pályázatot. Így most lehető-
ség nyílik a Brassó iskolában 
többfunkciós műfüves sport-
pálya létesítésére. 

Bővebben a 3. oldalon

�
Megújul a 
Béke tér: a 
Fővárosi köz-

gyűlés 590 millió 
forintot szavazott 
meg saját költség-
vetéséből a projekt-
re, amelynek a jövő 
év végéig be is kell 
fejeződnie. Ezzel 
egy időben végre 
körforgalom épül a 
Margó Tivadar és a 
Baross utca ke-
reszteződésében.

KeréKgyártó györgy  

A lőrinciek a mindennapi roha-
násban talán észre sem vették, 
amikor tavaly március végén egy 
napsütötte délutánon néhány 
egyetemista jelent meg a Béke 
téren, hogy ott némi tanácsko-
zásba és méricskélésbe fogjon. 
A pályájuk kezdetén álló kreatív 
szakemberek a Fiatal Urbanisták 
Tagozata (FUT) pályázati fel-
hívására érkeztek, hogy meg-
vizsgálják Pestszentlőrinc egyik 
legfontosabb forgalmi csomó-
pontjának állapotát.

vAnnAk öTLETEk
– Meg kellene oldani a Béke 
téren a gépkocsik parkolását – 
mondta Baloghné Rózsa Kriszti-
na helyi lakos, üzlettulajdonos. 
– Az utóbbi időben megnőtt a 
biciklisták száma, ezért kerék-
pártárolókra is szükség lenne.

– A Béke tér közelében lakom 
– vette át a szót Tóth Marcel. – 
Tetszik, hogy park van a téren, 
amelyet mindig gondoznak. na-
gyon fontosnak tartom, hogy a 
tervekben szerepeljen zöldfelü-
let. Jó volna, ha lenne még né-
hány pad, és egy-két közösségi 
térre is szükség volna. 

A lakók mindezt már jó fél 
évvel később, októberben mond-
ták el a Városképnek, egy újabb 
fontos esemény apropóján: ek-
kor mutatták be egy szabadtéri 
kiállítás keretében azokat a ter-
veket, amelyeket a fiatal terve-
zők és tervezőcsoportok készí-
tettek a FUT pályázatára.

– A pályázat témájául a Béke 
tér és környezete megújítását 
választottuk – mondta Szer-
dahelyi-Németh Klára, a FUT-
munkacsoport vezetője. – A 
pestszentlőrinci városrészköz-
pont szerepével, funkciójával 
olyan hallgatói csoportok foglal-
koztak, amelyek más-más témá-
ban jártasak, és egymás tudását 
kiegészítve működtek együtt. 

A Béke teret tehát a FUT 
munkacsoportja választotta ki 
– nem véletlenül. A kerület e 
csomópontja forgalomtechnikai 
szempontból elmarad a modern 
követelményektől, közösségi tér-
ként pedig egyáltalán nem tud 

funkcionálni. ezért támogat-
ta az önkormányzat is minden 
eszközzel a tér újragondolására 
kiírt ötletpályázatot, s a beruhá-
zásért Ughy Attila polgármester 
fővárosi képviselőként a köz-
gyűlésben is kiállt.

A Fővárosi Közgyűlés február 
27-én szavazta meg a Béke tér 
felújításának ötletét és – ami 
ugyanilyen fontos – az ehhez 
szükséges költségvetési tételt 
is. Budapest 590 millió forintot 
szán erre a büdzséből.

− A fejlesztést két évre üte-
mezte a közgyűlés – tájékoztatott 
Galgóczy Zoltán önkormányzati 
képviselő, fővárosi küldött. – A 
tervezés és az előkészítés 2013-
ban kezdődik, a kivitelezésnek 
pedig 2014-ben be kell fejeződ-
nie. A projekt felelőse a Buda-
pesti Közlekedési Központ, a 
cég választhatja ki a tervezőt és 
a kivitelezőt is a közbeszerzési 
eljárás lefolytatásával.

kETTőT Egy 
CSAPáSRA

− nagyon nagy volumenű 
beruházásról van szó – hívta fel 
a figyelmet Ughy Attila polgár-
mester. − Az összeg csaknem 
annyi, mint amennyit az ön-
kormányzat a pályázati támo-
gatásokkal Pestszentimre város-
központjának megújítására költ 
az idén. Így sikerül két nagyon 
régóta kívánatos beruházást is 
megvalósítanunk a kerület két 
részében. A tervek már most 
magukban foglalják az orvosi 
rendelő előtti terület rendezését, 
a gyalogos felületek megújítását 
és az 50-es villamos végállomá-
sának rendezését is. Az, hogy 
milyen egyéb elemek kerülhet-
nek még be a projektbe, a terve-
zés és a költségek pontos felmé-
résével derülhet ki.

Ughy Attila elmondta, a tár-
gyalások során azt az álláspon-
tot képviselik, hogy a már meg-
lévő ötletek bekerülhessenek a 
végleges tervekbe.

− Jól sikerült a tavaly meg-
hirdetett ötletpályázat. A be-
nyújtott tervek szélesebb szak-
mai körökben is érdeklődést 
keltettek, hiszen azokat, a Béke 
téri szabadtéri kiállítás után, egy 
belvárosi kiállítóteremben is be-
mutathattuk. szorgalmazzuk, 
hogy ezek beépüljenek majd a 
komplex, végleges tervekbe – 
tette hozzá a polgármester. 

KörForgAlom
A Béke térrel 
együtt megújul 
a margó tivadar 
és a Baross utca 
balesetveszélyes 
kereszteződése is 
egy új körforgalom 
építésével. erre a 
februári közgyűlés 
250 millió forintot 
szavazott meg, és 
a másik projekthez 
hasonlóan a 
beruházás 
előkészítése 
2013-ban kezdődik 
meg, a kivitelezés 
pedig 2014 végére 
fejeződik be – 
tájékoztatott 
galgóczy zoltán.



2. oldal

csaknem 1 milliárd forintot fordít a főváros két Xviii. kerületi fejlesztésre

Új BéKe 
teret
KaPunK 
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

Sz.: 8–16, P.: 8–12
 ...............................................................................

KözérdeKű info.
a KormányHivatal 

nyitvatartási ideje
Üllői út 400.
Tel.: 296-1440
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5619

H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18, 
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK
Városháza u. 16.  

Tel.: 296-1450
Batthyány u. 80.  

Tel.: 296-1453
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5733

H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16, 
Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet

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

Észrevételével  
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

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 B. sétány. 1.

Tel.: 294-1011
 ...............................................

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-20-574-0678, 
bauerferenc@fidesz.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18 órától 
a PIK-ben.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap első hétfőjén 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,  
kisrob@freemail.hu, minden hónap 
2. szombatján, 9–11 óra között 
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban
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városKéP   

Az erőforrások hatékony fel-
használása kiemelt témakör a 
délkelet-európai régió szakpo-
litikájában. A végfelhasználók, 
illetve a lakosság fogyasztási 
szokásai számos környezetvé-
delmi kárt okoznak. A mér-
téktelen energiafogyasztás, a 
gyakran ellenőrizetlen hulla-
déktermelés, valamint a ko-
ordinációs intézkedések és a 
felhasználói tudatosság hiánya 
miatt többek között arra kell 
keresni a választ, hogy milyen 
módon lehet a rendelkezésre 
álló erőforrásokat az eddigi-
eknél hatékonyabban haszno-
sítani.

– A RE-SEEties program 
úgy szeretné elősegíteni a 
felhasználói szokások meg-
változását, hogy a közössé-
gek megismerhessenek olyan 
megoldásokat és eszközöket, 

amelyek a megújult szemlé-
lettel fenntartható, működő-
képes alternatívákat jelenthet-
nek számukra – nyilatkozta a 
konferencia kapcsán szerve-
zett budapesti rendezvényen 
Ughy Attila, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre polgármestere. 
– Ennek alapfeltétele, hogy az 
önkormányzatok megismerjék, 
felmérjék a kompetenciáikat, 
számba vegyék a problémákat 
és a lehetőségeket, valamint 
partnereket keressenek, mert 

csak így lehet megfelelő kör-
nyezetvédelmi és energiapoli-
tikai irányvonalakat meghatá-
rozni. 

A közösségeknek mind 
helyi, mind regionális mére-
tekben kiemelt szerepük van 
az erőforrások hatékony fel-
használásának ösztönzésében. 
A Re-seeties projekt ennek 
megfelelően az önkormányzati 
szereplőknek nyújt segítséget 
abban, hogy megfelelő eszkö-
zök használatával segítsék az 
erőforrások minél gazdaságo-
sabb felhasználását. Az erőfor-
rás-hatékonyság témakörében 
a projekt két fő területet céloz 
meg: az energiahatékonyságot 
és a hulladékkezelést. ezzel 
kíván rávilágítani az energia-
fogyasztással és a hulladék-
termeléssel kapcsolatos kihí-
vásokra s megakadályozni a 
jelenlegi, nem fenntartható 
tendenciákat. 

A kerületben az elmúlt idő-
szakban több olyan fejlesztés 
valósult meg, amely a haté-
konyabb energiafelhasználást 
segíti, illetve alternatív erőfor-
rásokkal csökkentjük a hagyo-
mányos energiafelhasználást 
– mutatott rá a polgármester. 
– Már öt intézményünknél 
működnek napelemek, és több 
mint tucatnyi pályázatunk van 
folyamatban, amelyek hasonló 
célokat szolgálnak. Ha pozitív 
elbírálásban részesülnek, ak-
kor a következő időszakban 
még jobban csökkenthetjük a 
hagyományos energiaforrások 
szerepét.  

A projekt célja a jó gyakor-
latok összegyűjtése, tudástárak 
létrehozása, amelyekkel később 
mindenki úgy gazdálkod-
hat, ahogy számára a legjobb, 
és azokat a módszertanokat, 
technológiai megoldásokat, 
tervezési folyamatokat hasz-
nosíthatja belőle, amelyekre 
éppen szüksége van. 

– A változáshoz szükséges 
gondolatokat a társadalom 
legszélesebb rétegeivel kell 
megismertetni, mert csakis így 
érhetjük el, hogy olyan közös-
ségek alakuljanak ki, amelyek 
az erőforrásokat tudatosan 
használják, a környezetüket 
óvják, valamint a maguk után 
keletkező hulladékot újrahasz-

A zöldebb 
kerületért 
Európában az erőforrás-hatékony városi közösségek kialakítása a cél

� A környezettudatos gondolkodás megteremté-
se a helyi közösségekben a legfontosabb, ott, 
ahol igazi változásokat lehet elérni az alulról 

jövő kezdeményezésekkel. A South East Europe 
programban az Európai Unió és Magyarország 
társfinanszírozásával megvalósuló RE-SEEties 
projekt nyitókonferenciáját február 25-én tartották 
Budapesten, a Zara hotelben. 

a környezetvédelmi program jelentőségéről Hunyadi istván városigazgató és ughy attila polgármester beszélt a tájékoztatón

A környezettudatos gondolkodás megteremtése a helyi közösségekben a legfontosabb

A ProgrAm a délkelet-európai városok erőforrás-
hatékony városi közösségekké formálásának hosszú 
távú jövőképe. Tagjai 8 délkelet-európai régió ERFA- és 
IPA-partnerei (a Polgármesterek Szövetsége mozgalom 
tagjai, illetve a kezdeményezés potenciális aláírói), olyan 
városok és régiók, amelyek a program témájában – a 
tervezésben és a stratégiaalkotásban – közvetlen szere-
pet vállalnak. 
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A tervezettnél némileg olcsób-
ban épülhet meg a Thököly 
úti műfüves pálya. Mint arról 
a Városkép már beszámolt, a 
képviselő-testület tavaly má-
jus végén döntött arról, hogy 
az önkormányzat részt vesz a 
Magyar Labdarúgó szövetség 
(MLsZ) pályázatán. A szövetség 
egy rendkívül kedvező pályázati 
rendszer segítségével igyekszik 
ösztönözni a kerületeket és a 
településeket arra, hogy azok új 
műfüves futballpályákat épít-
senek. ezáltal a helyi lakosság, 
egyesületek és oktatási intézmé-
nyek újabb sportlétesítmények-
hez juthatnak, az MLsZ pedig 
15 éven keresztül ingyenesen 
használhatja a pályákat a közö-
sen megállapított napi idősza-
kaszban. Mindezért cserébe a 
szövetség a pályák építési költ-
ségeihez 70 százalék vissza nem 
térítendő hitellel járul hozzá.

LESZ háLó IS
2012 szeptemberére már bizo-
nyos vált, hogy a XVIII. ke-
rület eredményesen pályázott 
két műfüves pálya építésére: az 
egyiket a Thököly útra, a mási-
kat a Táncsics utcába tervezték. 
2013 elejére már csak a szerző-
dés aláírása maradt. 

Az ügy most azért került a 
testület elé, mert az MLsZ arról 
értesítette az önkormányzatot, 
hogy a nyertes kivitelező aján-
lata alapján a Thököly úti pálya 
olcsóbban épülhet meg, így az 
önrész is több mint 2 millió fo-
rinttal kisebb a tervezettnél. A 
Táncsics utcai pályát a terveknek 
megfelelően 2012. november vé-
gén átadták, most azonban lehe-

tőség nyílt arra, hogy az eredeti 
szerződés egyszerű módosításá-
val az önkormányzat a kivitele-
zőtől labdafogó hálót rendeljen 
a pálya köré. Mindez ugyancsak 
az MLsZ pályázati rendszerének 
szabályai szerint alakul, így az 
önkormányzatnak csupán 493 
ezer forintnyi önrészt kell a 
munkálatokért fizetnie.

A testület mindkét szerződés 
módosítását támogatta.

A gAZdASág 
éLénkíTéSE
Vezető partnerként vesz részt 
a XVIII. kerület az uniós szer-
vezésű airLeD programban, 
amely megoldásokat keres a 
repülőterek nyújtotta gazda-
sági lehetőségek kiaknázására. 
(A programról folyamatosan 
beszámol a Városkép is.) Most 
újabb pénzforrás nyílt meg az 
ilyen lehetőségek felkutatására. 
Az európai gazdasági Térség 
(egT) és a norvég Finanszíro-
zási Mechanizmusok nevű tá-
mogatási konstrukció azért jött 
létre, hogy elősegítse a gazda-
sági kohéziót az eU-n belül. A 
norvég Alap új támogatási cik-
lusa keretében indult el a Kapa-
citásfejlesztés és intézményközi 
együttműködés című program, 
amelyben – a képviselő-testület 
múlt nyári döntése alapján – a 
kerületi önkormányzat is részt 
vesz. ezzel több célja is van. 
egyfelől szeretne további lehe-
tőségeket találni a reptér gaz-
dasági kiaknázására és az erre 
vonatkozó stratégia kidolgozá-
sára. Másfelől olyan képzéseket, 
infrastrukturális fejlesztéseket, 

valamint olyan koordinációs 
központok létrehozását tervezi, 
amelyek segítenek a helyi gaz-
daság élénkítésében. A norvég 
Alap mindehhez akár 95 szá-
zaléknyi anyagi támogatást is 
nyújthat. 

áTALAkUL AZ 
ISkoLAUdvAR
Mégis megújulhat a Brassó Ut-
cai Általános Iskola udvara! Az 
önkormányzat 2012 áprilisában 
nyújtotta be a dokumentumokat 
a Belügyminisztérium „Iskolai 
és utánpótlás sport infrastruk-
túra-fejlesztés, felújítás” című 
pályázatára. A nyertes pályá-
zók listáját szeptemberben tet-
ték közzé a BM honlapján, de a 
XVIII. kerületi önkormányzat 
nem szerepelt ezen. Decem-
berben aztán értesítés érkezett 
arról, hogy a törvényi lehetősé-
gek alapján a belügyminiszter 
a harmadik körben sikeresnek 
minősítette a pályázatot. Így 
most lehetőség nyílik a Brassó 
iskolában többfunkciós műfüves 
sportpályát létesíteni. A mintegy 
16 millió forintos beruházáshoz 
20 százalék önrész szükséges. 
ebből másfél millió forintot az 
iskola szülői munkaközössége 
adott össze, az intézmény a ma-
radék 2,5 millió forint előterem-
tésére kérte az önkormányzatot. 
A testület megszavazta ezt.

Az önkormányzat 
olyan képzéseket, 
infrastrukturális 
fejlesztéseket, valamint 
olyan koordinációs 
központok létrehozását 
vette tervbe, 
amelyek segítenek 
a helyi gazdaság 
élénkítésében.



Nyertes 
pályázAtok
Keresik a gazdaság élénkítésének lehetőségeit 

− Köszönöm mindenkinek, 
akinek része volt abban, hogy a 
2012-es költségvetést rendkívül 
fegyelmezetten tudta teljesíteni 
az önkormányzat, és hasonló 
fegyelmet kérek erre az évre is 
– foglalta össze röviden Ughy 
Attila polgármester a 2013-as 
költségvetésről szóló vitát a 
képviselő-testület február 26-i 
ülésén. 

A fegyelemre valóban szük-
ség lesz. A pénzügyi helyzet 
nem romlott, de a rengeteg vál-
tozás pontos tervezést igényel.

kISEBB TéR
A 2013-as év költségvetésének 
tervezése teljesen eltér a meg-
szokottól, hiszen idén az állam 
több feladatot és terhet átvállalt 
az önkormányzatoktól, ezért 
a bevételeket is más arányban 
osztják el.

− Általánosságban el le-
het mondani, hogy az önkor-
mányzat mozgástere némileg 
szűkült. Működési hiányt már 
nem lehet tervezni, fejlesztési 
hiányt lehetne, de az ezekhez 
szükségek hitelek felvételéhez 
állami engedély kell. Mindezt 
azonban ellensúlyozza az, hogy 
az állam átvette az oktatás fi-
nanszírozását, ami a pluszórák 
és az egyéb előre nem tervez-
hető tételek miatt mindig egy 

hatalmas puffert követelt – szá-
molt be a tervezéssel kapcso-
latos problémákról Szebellédi 
István okleveles könyvvizsgáló 
a testületi ülésen.

BESZáLL 
AZ áLLAM
A változásokat és ezzel kapcso-
latban a pénzügyi mérleg ala-
kulását foglalta össze Hunyadi 
István városigazgató is a hoz-
zászólásában.

− Az állam 1200 kerületi pe-
dagógus bérezését vállalta át, a 
kormányhivatal kialakításával 
pedig 70 fő került át közalkal-
mazotti státusba. Az önkor-
mányzatnál maradt azonban 
az oktatási intézményeknek 
helyet adó ingatlanok kezelése 
és a műszaki dolgozók bérezé-
se. emellett nagyobb rész ille-
ti az államot az szja-ból és az 
iparűzési adóból, 60 százalék a 
gépjárműadóból, és drasztiku-
san csökkent a normatív támo-
gatás – mondta.

A mérleg nyelve mégsem 
billen a kiadások felé, hiszen az 
állam konszolidálja az önkor-
mányzat adósságállományát: 
legalább 40, de ha a tárgyalá-
sok jól alakulnak, akár 60 szá-
zalékban is. A kerület tehát a 
kijelölt úton haladhat tovább: 

csökkentheti az adósságot, sőt 
lehetőség van fejlesztésekre is.

FEjLESZTéSEk
− Az önkormányzat 2012-ben 
sem vett fel újabb hiteleket, és 
2013-ban sem fog. A cél to-
vábbra is az adósságállomány 
mérséklése. Annak érdekében 
pedig, hogy a kerület vagyo-
nát megőrizzük, sőt gyarapít-
suk, fejlesztésekre is fordítunk 
pénzt – magyarázta Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester.

Az önkormányzat 13 futó 
KeOP-pályázatban vesz részt, 
amelyek az intézmények in-
gatlanainak korszerűsítéséhez 
biztosítanak anyagi hátteret. 
emellett olyan fejlesztése-
ken is gondolkodnak, mint az 
egyes kerületrészek – elsősor-
ban az Alacskai úti lakóte-
lep – bekamerázása és a helyi 
aszfaltutak felújítása korszerű 
technológiával.

➜ Kerékgyártó györgy

„Az önkormányzat 
2012-ben sem vett 
fel újabb hiteleket, 
és 2013-ban sem fog. 
A cél továbbra is az 
adósságállomány 
csökkentése. Annak 
érdekében pedig, 
hogy a kerület 
vagyonát megőrizzük, 
sőt gyarapítsuk, 
fejlesztésekre is 
fordítunk pénzt.”



neM ÁLLUnK Meg
A fejlesztések révén léphet előbbre a kerület 

Az állami szerepvállalás kiterjesztése sok mindent 
megváltoztatott az önkormányzatok gazdálkodásá-
ban. Fejlesztésekre azonban most is van pénz, és 
ezek képezik a jövő tartalékait.

a pestszentimrei pályaavatón dunai antal zsonglőrködött a labdával

lévai istván zoltán alpolgármester a testületi ülésen hangsúlyozta, hogy idén sem tervez 
hitelfelvételt a kerületi önkormányzat

� A költségvetés volt a legfontosabb témája a 
képviselő-testület február 21-i ülésének, de szó 
esett több sikeres pályázatról is, amelyekkel 

különféle kerületi fejlesztések pénzügyi alapját tudja 
megteremteni az önkormányzat.

Új költségvetés: a sok változás ellenére is tartható a választott irány

Az oldalt összeállította: Kerékgyártó györgy

TiszTelT KerüleTi laKosoK! 
ezúton értesítjük kedves vendégeinket, hogy a kerület két uszodája 
(Bókay-kert Park uszoda, valamint Kastélydombi uszoda) a tavaszi szü-
net idejére 2013. március 25- április 1-ig tavaszi nagytakarítás miatt zár-
va tart. Legközelebb április 2-án várjuk az úszni vágyó közönséget! 
A Vilmos endre sportcentrum (Malév) uszodája a tavaszi szünet ideje 
alatt is nyitva tart. 

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
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Autóparkoló és 
biciklitároló lesz
A tervek szerint 2015 közepéig többek 
között Ferihegy megállóhelyen és a 
pestszentlőrinci vasútállomáson is el-
készülnek a P+r parkolók és a bicikli-
tárolók (B+r).  

Ughy Attila polgármester a kerületi közleke-
désfejlesztésben régóta fontosnak tartja az elő-
városi vasút jobb kihasználását. ehhez azonban 
parkolókra és biciklitárolókra is szükség van a 
vasútállomásoknál. A szükséges fejlesztések ér-
dekében a nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz 
fordult, ahonnan pozitív választ kapott. 

A minisztérium levélben tájékoztatta a pol-
gármestert, hogy a fejlesztéseknél , figyelembe 
veszik a különféle helyszínek egyedi adottságait, 
így a tervek 2015 közepéig különböző műszaki 
tartalommal valósulhatnak meg.

A minisztérium közlése szerint az előkészítés 
június 10-ig lezárul, majd a MÁV Zrt. a közbe-
szerzés lefolytatása és a kivitelező kiválasztása 
után a jövő év elején kezdi el a beruházást.

Az elképzelések szerint Ferihegy megállónál 
és Pestszentlőrinc állomás mellett további P+R 
parkolókat és a B+R tárolókat alakítanak ki. 
Kerületünkben tavaly szeptember óta a Liszt 
Ferenc repülőtér 1-es termináljának egykori 
parkolójában működik 128 férőhelyes, kedvez-
ményes P+R szolgáltatás. 

Jelezni kell 
a változásokat!
A közösség iránti felelősséget emeli ki 
az önkormányzati lakások bérletéről 
és elidegenítéséről szóló rendelet mó-
dosítása. A jövőben ugyanis a bérlaká-
sokban élőktől elvárja a kerület, hogy 
jelezzék, ha az életkörülményeikben 
akár jó, akár rossz irányú változás tör-
tént.

A február 21-i képviselő-testületi ülésen elfoga-
dott rendeletmódosítás pluszpénzt jelent az ön-
kormányzatnak, amely az így felszabaduló for-
rásokat egyéb szociális célokra tudja fordítani. 

– Ugyanis, ha egy bérlőnek megszűnik a szo-
ciális alapú jogosultsága, akkor az általa ezután 
fizetendő, 20 százalékkal nagyobb, költségalapú 
lakbér többletbevételéből más rászoruló bérlők 
támogathatók – mondta Csomó Tamás alpol-
gármester.

Az önkormányzat igyekszik megoldani az 
úgymond legszélsőségesebb kéréseket is. Akad-
nak nagyon súlyos helyzetben lévő szülők, több 
gyerekkel vagy tartósan beteg gyerekkel, akik 
az eddigi rendszerben nehezen találtak maguk-
nak helyet. 

– szeretnénk, ha normalizálódna a helyze-
tük, ezért is pontosítottuk az elbírálás pont-
rendszerét – tette hozzá az alpolgármester. 
– Ami az életkörülmények megváltozásának 
bejelentési kötelezettségét illeti, úgy gondolom, 
hogy ha valaki segítséget kap a közösségtől, ak-
kor kötelessége jelezni, hogy adott esetben már 
nem jogosult a megállapított támogatásra, mert 
például az addig egykeresős családban a másik 
szülő is kapott munkát, vagy a felnevelt gye-
rekek közül valakinek sikerült elhelyezkednie. 
Hangsúlyozni kell, hogy mindez nem jelenti a 
bérlakás felmondását. 

Csomó Tamás kiemelte, hogy természetesen 
az élethelyzetek negatív irányban is változhat-
nak, és ha ezt is azonnal bejelentik az érintettek, 
akkor gyorsabban tudnak segíteni rajtuk. eh-
hez nem árt tudni, hogy szociális lakbérre azok 
jogosultak, akiknél az egy főre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg a 71 250 forintot.

– Fontos tehát hangsúlyozni, hogy a beje-
lentési kötelezettség kétirányú, mert ha kiesik 
a családi jövedelem egy része, akkor az illető 
visszakerülhet a szociálisan rászorulók közé. A 
szociális ellátás sok pénzbe kerül, ezért fontos, 
hogy mindig azokhoz jusson el leghamarabb a 
segítség, akiknek arra a legnagyobb szükségük 
van – foglalta össze a rendeletmódosítás lénye-
gét Csomó Tamás.

Ételt osztottak 
a lőrinci piacnál
A szakadó eső ellenére sokan jöttek el 
a lőrinci piachoz február 23-án, hogy 
elfogyasszanak egy tányér meleg le-
vest a buszmegálló mögötti parkoló-
ban felállított sátrak alatt. Az mszP 
Xviii. kerületi képviselői és a pártszer-
vezet aktivistái 300 adag gulyásleves 
szétosztására készültek, illetve pogá-
csával és forró teával is megkínálták 
az érkezőket.

– Azért mostanra szerveztük az ételosztást, 
mert a karácsony körüli időszakban számos 
hasonló akció van a kerületben, viszont a töb-
bi téli hónapban kevesebb, miközben rászoruló, 
szegény emberek akkor is vannak. Bárki jöhe-
tett, azt is szívesen láttuk, aki nem a kerületben 
lakik – mondta Kőrös Péter, a kerületi önkor-
mányzat képviselő-testületének szocialista frak-
cióvezetője.

Az eredeti terv szerint használt ruhákat – el-
sősorban meleg felsőruházatot, pulóvereket és 
kabátokat – is szétosztottak volna, de a zuhogó 
eső miatt ez az akció most elmaradt.

– egy másik alkalommal megtartjuk a ru-
haosztást is, addig is gyűjtjük az adományokat. 
Akinek van használt, de még jó minőségű, tehát 
nem szakadt vagy használhatatlanná kopott fö-
lösleges ruhaneműje, kérjük, adja le azt az MsZP 
Üllői út 337. alatti kerületi székhelyén – mondta 
Koczka Józsefné önkormányzati képviselő. 
A megmaradt ételt a Tiszta Forrás Alapítvány-
nak ajánlották fel a szervezők, akik márciusban 
Pestszentimrén készülnek hasonló akció szer-
vezésére.  

A Madách 
Filmklub tervei
Az előző évekhez hasonlóan idén is négy film 
vetítésével indul a Madách Filmklub ingyenes 
programsorozata. A következő alkalommal, 
március 10-én, húsvét közeledtével a kereszté-
nyi gondolatkör megjelenítéseként A Biblia – 
József című film lesz látható a Polgárok Házá-
ban. Heilauf Zsuzsanna történész, muzeológus 
vezetésével pedig folytatódnak a Várostörténeti 
séták elnevezésű helytörténeti barangolások.

MozaiK Felavatták az ország új légiforgalmi irányítóközpontját

Az oldalt összeállította: Puskás attila

A HungaroControl Magyar Légiforgalmi 
szolgálat Zrt. Igló utcai központjában febru-
ár 27-én a meghívott vendégek és az újság-
írók jelenlétében ünnepélyesen lekapcsolták a 
régi irányítóközpontot. Furcsa érzés volt látni, 
ahogy elsötétülnek a repülőgépek útját követő 
radarmonitorok, de az új központ természe-
tesen már üzemelt, így az átállás nem okozott 
fennakadást a repülésben. 

Az esemény sajtótájékoztatóján elhangzott, 
hogy a központ megnyitása egyrészt erősíti az 
irányítás hatékonyságát, másrészt lehetővé te-
szi, hogy a légiforgalmi szolgálat hosszú távon 
is megfeleljen az uniós elvárásoknak.

A megnyitón Németh Lászlóné nemzeti fej-
lesztési miniszter kiemelte, hogy az Ans III 
elnevezésű fejlesztési program hosszú évekre 
megalapozhatja hazánk és a HungaroControl 
szerepét a kontinens légiközlekedésében.

– Magyarország a közép-európai térség fon-
tos közlekedési csomópontja, ezért az infrast-

ruktúra fejlesztése nemcsak a mi érdekünk, 
hanem térségi és európai érdek is – mondta a 
miniszter asszony, hozzátéve, hogy a közleke-
dés fejlesztése az európai Unióban és Magyar-
országon is elsőbbséget élvez.

Frank Brenner, az európai légiforgalmi szol-
gálatokat összefogó kormányközi szervezet, az 
eurocontrol főigazgatója példaértékűnek ne-
vezte a beruházást és a nemzetközi összeha-
sonlításban is kiemelkedően precíz technikai 
átállást.

Szepessy Kornél, a HungaroControl vezér-
igazgatója szerint az új irányítóközpont és a 
létrejövő tudáscentrum mérföldkő a térség na-
vigációs fejlesztésében.

A 13 milliárd forintból megvalósult, csak-
nem 10 ezer négyzetméter alapterületű, há-
romszintes légi navigációs központ kivitelezés-
éhez 6 millió eurós támogatást adott az európai 
Unió, míg a költségek több mint 85 százalékát a 
HungaroControl önerőből fedezte.

Átvették az irányítást
Felavatták az ország új légiforgalmi irányítóközpontját, amely európa egyik legkor-
szerűbb ilyen létesítménye. Az átadással célegyenesbe ért a magyar légiforgalmi 
szolgálat összesen 13 milliárd forintos beruházási programja. A csúcstechnológi-
ával felszerelt légi navigációs központtal nemcsak hazánk, hanem egyben Közép-
európa légiközlekedési infrastruktúrája is fejlődött.

szerencsére nem történt nagyobb baj. egy tűz-
oltóautó pár perc alatt átért a helyszínre, ahol 
poroltóval sikerült gyorsan megfékezni a kisebb 
tüzet. A gyors beavatkozásnak köszönhetően 
nem esett nagyobb kár a kertes házban, és senki 
sem sérült meg. 

A tűzoltók az eset előtt pár perccel fejezték 
be a XVIII. kerületi hőerőműben az oltási és 
mentési gyakorlatot, amelyen egy meghibáso-
dott szivattyú karbantartása közben keletkezett 
tűzesetet szimuláltak. A feladat része volt egy 
sérült személy kimentése is – hasonlóra most a 
családi háznál szerencsére nem volt szükség.

A tűzoltóság munkatársai negyedévente, a 

kiemelt létesítményekben pedig évente többször 
is tartanak bevetési gyakorlatot. Mint megtud-
tuk, éles helyzetben a tűzoltóknak 5 perc alatt 
kell a helyszínre érniük. A Városkép munka-
társai ezúttal személyesen is megtapasztalták, 
hogy ezt az elvárást pontosan sikerült teljesíte-
nie a vonuló egységnek. Mire, alig 10 perc alatt, 
átértünk a székelyudvarhely utcába, a tűzoltók 
már szinte befejezték a munkát.

A XVIII–XIX. kerületben egyébként 67 úgy-
nevezett vonulós tűzoltó teljesít szolgálatot, 
akik nemcsak a két fővárosi kerületben, hanem 
a környező Pest megyei településeken is bevet-
hetők.

gyakorlatról éles bevetésre
épphogy befejeződött a február 28-ra meghirdetett bevetési gyakorlat, éles riasztást 
kaptak a Fővárosi tűzoltó-parancsnokság Xviii–XiX. Kerületi Parancsnokságának 
gyakorlaton lévő egységei. Kigyulladt egy villanyóraszekrény a székelyudvarhely 
utca egyik családi házában.

www.bp18.hu
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� A tavasz kezdete 
évről évre egyet 
jelent március 15-i 

nemzeti ünnepünkkel, 
az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc 
hőseinek emlékezeté-
vel is. A forradalom, a 
márciusi ifjak, a pákozdi 
csata vagy éppen a 
szomorú vég, a világosi 
fegyverletétel és az ara-
di vértanúk kivégzése 
ilyenkor minden magyar 
ember lelkében felidé-
ződik.

PusKás attila   

Vajon mit adott nekünk, a XXI. 
század magyarságának 1848–
49? Valóban sikertelen volt a 
forradalom? erről és a közelgő 
ünnep történetéről is kérdeztük 
Kedves Gyula történészt, aki 
idén a XVIII. kerületi megemlé-
kezések szónokaként idézi majd 
fel a 165 éves emlékeket.

CSAk A 
hARCTéREn 
vESZTETTünk
Ha csak a csatatéren lezajlott 
eseményeket nézzük, akkor a 
magyar honvédség valóban ve-
reséget szenvedett az orosz cári 
erők bekapcsolódásával leküzd-
hetetlen túlerőbe kerülő ellen-
séggel szemben.

– Más szemszögből nézve 
viszont elmondható, hogy a 
forradalom sikeres volt. A pol-
gári alkotmány megszületett, a 
jobbágyfelszabadítás visszavon-
hatatlanná vált. A szabadság-
harcot katonailag leverték, de 
amit elvesztettünk a csatatéren, 
azt a tárgyalóasztalnál egy idő 
után, ha nem is teljes egészében, 
visszanyertük – mondta Kedves 
Gyula. – 1867-ben ugyanaz a 
48-as nemzedék tető alá tudta 
hozni azt a kompromisszumot, 
amely legalább részleges lehe-
tőséget biztosított a demokrá-
cia kialakulására és a gazdasági 
fejlődésre. ennek köszönhetően 
a magyar történelemben a XIX. 
és a XX. század fordulójára si-

került leginkább megközelíteni 
az olyan nagyon vágyott nyu-
gat-európai színvonalat mind 
társadalmi, mind gazdasági ér-
telemben.

A történész úgy véli, hogy a 
becsülettel végigküzdött sza-
badságharc fontos muníció volt 
a magyarság számára, mert 
enélkül nem jött volna létre a ki-
egyezés. A nemzet bizonyította, 
hogy a vele való együttműködés 
nélkül nem lehet politizálni a 
dunai monarchiában. 

– nem azért verték le a sza-
badságharcot, mert gyengék 
voltunk, hanem azért, mert a 

birodalmi vezetés természetel-
lenes szövetségre lépett az orosz 
birodalommal. Ha úgy vesszük, 
a Habsburgok nem voltak képe-
sek a saját erejükből megoldani 
a válságot. 

AZ öSSZEFogáS 
üZEnETE
Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc számtalan dol-
got üzen a mának. A történész 
szerint a legfontosabb üzenet az 
összefogás szükségessége.

– nemcsak arról van szó, 

hogy az azonosan gondolkodó 
emberek fogjanak össze, mert 
közösen többre megyünk, ha-
nem arról is, hogy akkor volt egy 
olyan politikusnemzedék, amely 
ügyesen kompromisszumot ta-
lált az egymástól távol álló esz-
mék között is. 1848 tavaszára 
kialakult Magyarországon egy 
olyan nemzeti összefogás, amire 
addig sem nagyon volt példa, az-
óta pedig biztosan nem. Ha nem 
is homlokegyenest ellenkező, 
de egymástól távol álló eszmei 
áramlatokat képviselő férfiak is 
képesek voltak kezet nyújtani 
egymásnak a cél elérése, a tör-

ténelem által kínált lehetőség 
kihasználása érdekében.

Az összefogás az egyszerű 
emberek körében is érezhető 
volt, a honvédeket mindenki tá-
mogatta, a társadalom fenn tud-
ta tartani a hadsereget, amely-
nek gyakran a civil emberek is 
úgymond részévé váltak.

A nEMZET 
ünnEPE
Talán nem annyira közismert, 
hogy 1848. március 15-ét már az 
első évfordulón megünnepelték. 
Igaz, nem a császári csapatok 
által megszállt Pesten, hanem az 
ideiglenes fővárosban, Debrecen-
ben.

– A városban hivatalos ün-
nepséget szerveztek, a nagyerdő-
ben ökörsütés volt, csapra verték 
a hordókat, és ott díszelegtek a 
kiképzés alatt lévő és az ideigle-
nes főváros védelmét ellátó kato-

nai alakulatok. A népünnepélyen 
felhangzott a Rákóczi induló is 
– idézte fel a régmúlt történéseit 
Kedves gyula.

A szabadságharc leverése után 
sem merültek feledésbe a hősök. 
A dualizmus korában divat volt 
megünnepelni március 15-ét, de 
a hivatalos politika nem nagyon 
tudott mit kezdeni azzal a tény-
nyel, hogy a szabadságharcot vér-
be fojtó, majd 1867-ben a magyar 
nemzettel kiegyező uralkodó, Fe-
renc József személye ugyanaz.

– A március 15-i évforduló 
így nem nagyon volt alkalmas 
hivatalos állami ünnepnek, ezért 
kényszerűségből azt találták ki, 
hogy április 11-én legyenek a 
megemlékezések. Magát március 
15-ét csak a független Magyar-
ország megszületését követően 
lehetett nemzeti ünneppé nyilvá-
nítani, miközben nem hivatalo-
san már generációk óta ünnepel-
ték a napot. 

A szAbAdsághArc 
A máNAk is üzeN
Emlékezzünk a forradalmárokra!

Az eötvös Loránd Polgári Társaságot 2004-
ben alakították kerületi polgárok. Bár a 
kezdetben több mint 200 fős taglétszám 
mára körülbelül harmincra csökkent, a kis 
csapat lelkesedése nem apadt. Dr. Horváth 
Béla, a társaság elnöke elmondta, hogy az 
egyesület fő célja a helyi és a határon túli 
nemzeti hagyományok ápolása. Aktívan 
részt vesznek lakóhelyünk és környezetünk 
megóvásában, a kerületi kulturális, szabad-
idős és nemzetiségi rendezvények lebonyo-
lításában. Folyamatos kapcsolatot tartanak 
a határon túli magyarsággal, és havi szinten 
támogatják a csángó gyermekek oktatását.

Bár a társaság a 2012-es évi beszámo-
lóját márciusban tartja meg, már az idei 
évre is készen áll a változatos programterv. 
Minden évben két-három színvonalas és 
érdekes előadást, illetve filmvetítést szer-
veznek a szent Lőrinc Katolikus Általános 
Iskolában. Vendégelőadóik érkeztek már a 
Lánchíd Rádiótól, a Heti Válasz és a De-
mokrata szerkesztőségéből, valamint ven-
dégük volt több történész és országgyűlési 
képviselő is. Az idei első vendég dr. Bogár 
László közgazdász, egyetemi tanár volt feb-
ruár 28-án. Közvetlen hangvételű, mégis 

igényes, érdekes és jól felépített előadása 
élénk érdeklődést váltott ki. A későbbiek-
ben az író- irodalomtörténész-tanár Taka-
ró Mihályt szeretnék meghívni, aki számos 
előadást tartott már Wass Albert és nyírő 
József műveinek népszerűsítésére, s külön-
féle publikációkat és könyveket írt a mun-
kásságukról.

gáRdonyI-EMLékév
Az eötvös-társaság önkormányzati tá-
mogatással minden évben szervez egy-két 
egynapos buszos kirándulást a tagjainak. 
Vidéki múzeumok felkeresése, aktuális 
megemlékezések – vagyis tartalmas ki-
kapcsolódás egy finom ebéddel összekötve. 
gárdonyi géza születésének 150. évfordu-
lója alkalmából 2013-at gárdonyi-emlék-
évvé minősítették. ehhez kapcsolódóan a 
társaság azt tervezi, hogy ellátogat az író 
egri emlékházába. A terveik közé tartozik 
emellett, hogy felkeresik Kápolnásnyéken a 
Vörösmarty Mihály-emlékházat, és a doni 
katasztrófa 70. évfordulója alkalmából tisz-
teletüket teszik a pákozdi doni kápolnánál. 
Horváth Béla elmondta továbbá, hogy idén 
is szeretnék megkoszorúzni Pockingban a 

második világháborúban elesett magyar 
katonák tiszteletére tavaly állított kopjafát.

2003-ban sem marad el a társaság má-
jusi nyárváró zenés kerti mulatsága a szent 
Lőrinc iskolában, ahol a tagok kötetlen sü-
tögetés mellett kapcsolódhatnak ki. Legkö-
zelebb az 1848–49-es magyar forradalom 
és szabadságharc tiszteletére rendezett ko-
szorúzáson vesznek részt, március 14-én a 
XVIII. kerületi Kossuth téren. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

TeRVeK És 
ReMÉnyeK
Az Eötvös Loránd Polgári Társaság

Beiratkozás
Tájékoztatjuk az érdeklődő szülőket, hogy a XVIII. kerület egyesí-
tett Bölcsődék intézményeibe a 2013-2014. nevelési évre a beiratko-
zás 2013. április 2-től április 30-ig tart.

A kiválasztott intézményben a felvételi kérelem kitöltéséhez 
szükség van a szülő, illetve a gyermek személyazonosságát, lakcímét 
igazoló dokumentumra, a gyermek születési anyakönyvi kivonatára 
és TAJ-kártyájára.

Köszönettel: Marton attiláné intézményvezető

sokrétű kulturális programtervvel indítja az idei évet az eötvös-társaság. 
előtérbe kerül az irodalom, de helyet kap a nemzeti hagyományőrzés és a 
kikapcsolódás is.

Kedves gyula hadtörténész a nemzeti ünnep kapcsán kiemelte az összefogás fontosságát
A megemléKezést nem lehetett megtiltAni
A hivatalos megemlékezések a 1920-as években kezdőd-
tek, s az emberek a második világháború utáni években és 
a kádár-rendszerben is megtartották az emlékezetükben. 
– A polgári Magyarország megszületésétől kezdve minden 
nemzeti gondolkodású ember emlékezett és ünnepelt 
március 15-én. Az 1950-es években ez nehezebb volt, de 
később ez is enyhült valamelyest. én egy szabolcsi faluban 
nevelkedtem, és az iskolában komoly megemlékezéseket 
tartottunk, történelmi vetélkedővel. Tisztességes emberek 
a diktatúra, a kádár-rendszer idején is megemlékeztek 
március 15-ről. Igaz, nem mindig méltó közegben, ünnepi 
körülmények között egy iskolában, mert olyan is adódott, 
hogy Budapesten a rendőrök végigverték az utcán felvo-
nuló diákokat. de az ünneplést az emberek lelkéből fakadó 
szabadság iránti vágy 1848-tól folyamatosan indukálta – 
mondta a történész.  

az egyesület vendége volt 
Bogár lászló közgazdász is
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Az elöregedett fák kivágása az imrei fejlesztésektől független, kötelező feladata az önkormányzatnakKözélet

�Bár a 
Pestszentimre-
városközpont 

megújítása projekt 
is tartalmaz faki-
vágást és -pótlást, 
a nemes utcában 
elöregedett akácfák 
kivágása a pro-
jekttől független, 
kötelező feladata az 
önkormányzatnak.

Az ember szereti a fákat, egy-
egy terebélyes lombos fa árnyé-
kában hűsölni nyáron kellemes 
érzés. A fák látványa megnyug-
tató, az életet jelentik, de sajnos 
számukra is véges az idő, és ek-
kor elkerülhetetlen a kivágásuk.

gondoSkodnI 
A PóTLáSRóL
Az elkorhadt fák balesetveszé-
lyesek, ezért az eltávolításuk a 
kerületi közterület-karbantartás 
része. A régiek helyébe ültetett 
új fák viszont kellő gondosko-
dással néhány év alatt az utca 
díszévé válhatnak.

– A nemes utca 1. és 60. kö-
zötti területen rendkívüli módon 

elöregedett akácfákat kell kivág-
ni. Helyükbe elsősorban dísz-
körtefa kerül – mondta Kirrné 
Feicht Ágnes, az önkormányzat 
környezetvédelmi csoportjának 
vezetője. – Az újonnan telepí-
tendő díszkörte egy dekoratív 

fafajta. nincs nagy lombozata, 
így nem hajlik rá a háztetőkre, 
és nem lóg ki az útra sem.

Az új telepítést természete-
sen védeni kell a lopás ellen, és 
biztosítani kell a fák megerősö-
dését. 

– A díszkörtefa átlagos víz-
igényű fajta, de az időjárás 
függvényében az első két év-
ben intenzív gondozást igényel. 
A tényleges megerősödéséhez 
négy-öt évre van szükség – tette 
hozzá a csoportvezető.

nEM A PRojEkT 
AZ ok
Péterszegi Imre, a Pestszentimre-
városközpont megújításáról szó-
ló projekt menedzsere úgy véli, 
fontos kiemelni, hogy nem a 
felújítási munkálatok miatt kell 
kivágni a fákat.

– Maga a projekt mindösz-
sze 18 elöregedett fa kivágásával 
jár, a többi fát ettől függetlenül 
kell kivágni. Az önkormányzat 
és a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. szakemberei fel-
mérték a faállományt, és csak 
azokat a fákat távolítják el, ame-
lyek koruknál, állaguknál fogva 
rászolgálnak erre – mondta a 
projektmenedzser.

Fontos kiemelni, hogy a vá-
rosközpont megújításával együtt 
a fák kivágása és pótlása is a kö-
zösség érdekében történik. A 
munkálatok során az illetékesek 
ügyelni fognak arra, hogy az 
emberek ne érezzék úgy, hogy 
jól megszokott környezetükből 
eltűnnek a fák.

A nemes utca összképe a 
műszaki felújítás – víznyelők 
építése, járdaszegélyek, út menti 
parkolóhelyek kialakítása, gya-
logátkelőhelyek létesítése stb. – 
mellett esztétikailag is javulni 
fog. A fák pótlása nem olcsó, 
de az önkormányzat mindent 
megtesz annak érdekében, hogy 
előteremtse az ehhez szükséges 
anyagi forrásokat.

A fák kivágásA és 
pótlásA közös érdek
Pestszentimrén a Nemes utcában megfiatalodik a faállomány

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– A Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. tavaly áprilisban 
kezdte meg azoknak a projek-
teknek az előkészítését, amelyek 
idén február elején mindhárom 
uszodánál egy-egy nagy összegű 
KeOP-pályázat benyújtását tették 
lehetővé – mondta Banyár László, 
a Városgazda Zrt. vezérigazgatója. 
2012 nyarán készültek el azok a 
megvalósíthatósági tanulmányok, 
amelyek 5–10 éves távlatban meg-
mutatták, hogy az egyes beruhá-

zásokkal mekkora megtakarítás 
érhető el. 

– A KeOP-pályázatok terve-
zete 2012 decemberében jelent 
meg, s ennek alapján mindhárom 
uszodánál elindítottuk a tervezési 
folyamatokat, így az idén február 
közepén már mérnöki számítá-
sokkal alátámasztott dokumentá-
ciót adhattunk be a Kastélydom-
bi létesítmény, a Vilmos endre 
sportcentrum és a Bókay-kertben 
lévő Park uszodára. A tulajdonosi 

testület hozzájárulásával, a Vilmos 
endre sportcentrum esetében 490 
millió, a Park Uszoda vonatkozá-
sában 170 millió, a Kastélydombi 
Uszodánál pedig 70 millió forint 
összegű felújításra adtunk be pá-
lyázatot az önkormányzattal közö-
sen – ismertette a vezérigazgató.

A Vilmos endre sportcent-
rumban tervezett megoldás or-
szágos méretekben is példaértékű, 
hiszen a majdani új kazánokban 
a Városgazda Zrt. által begyűjtött 
gallyakat, ágakat és a kerületben 
összegyűjtött egyéb fahulladékot 
fogják elégetni. 

– ezáltal a korábbi évekhez ké-
pest töredék áron üzemeltethető 
létesítményt kapunk.

A három 
UszodáBAn 
tervezett 
BerUházásoK

Kastélydombi uszoda
– új, kondenzációs 

kazánok beépítése
– a légkezelő 

berendezés cseréje
– a nyílászárók 

cseréje
– a külső homlokzat 

és tetőszerkezet 
teljes cseréje

Bókay-kert, 
Park uszoda
– új, kondenzációs 

kazánok beépítése
– a légkezelő 

berendezés cseréje
– a nyílászárók 

cseréje
– a külső homlokzat 

hőszigetelése
– a polikarbonát 

tetőszerkezet teljes 
cseréje

– napkollektorok 
felhelyezése

vilmos endre
sportcentrum
 (mind az 

uszodában, mind 
a sportcsarnokban)

– új, faapríték-
tüzelésű kazán, 
illetve kazánház 
építése

– távhővezeték-
hálózat kiépítése 

– a külső nyílászárók 
cseréje, 

– a külső 
homlokzat és tető 
hőszigetelése 



MODeRn, eneRgIATAKARÉKOs 
UsZODÁInK LeHeTneK

Az uszodák a legköltségesebben üzemeltethető létesítmé-
nyek közé tartoznak. éppen ezért minden pluszpénzforrás 
jól jön, amelyekkel fejleszteni, modernizálni lehet azokat. 
A gazdaságosabb működtetéshez a KeoP-pályázatok ad-
hatnak segítséget.

az elöregedett akácfák balesetveszélyesek voltak, ezért kellett kivágni őket

a vilmos endre sportcentrumban tervezett megoldás országosan is példaértékű

sAJÁT KUTAKBóL 
BIZTOsÍTJÁK AZ 
UsZODÁK VIZÉT 
Folyamatosan keresi a kezelésébe tarto-
zó létesítmények üzemeltetési költségeinek 
csökkentési lehetőségeit a városgazda Xviii. 
kerület nonprofit zrt. A cél az, hogy minél ki-
sebb összegből rövid idő alatt megtérülő be-
ruházások valósuljanak meg.

A kerületi szolgáltatócég az energiatakarékosság je-
gyében épített be 2012-ben mindhárom uszodában 
szolártakarókat.
– A létesítmények működési költségeinek igen jelentős 
részét teszi ki a vízfelhasználás. A két nagyobb kerüle-
ti uszoda: a Bókay-kertben található Park és a Vilmos 
endre (volt Malév) sportcentrumban lévő uszoda éves 
vízfogyasztása egyenként 20-25 ezer körméter, ami 4-5 
millió forintos ráfordítást jelent a mostani szolgáltatók 
árain számolva – mondta el Banyár László, a Városgaz-
da Zrt. vezérigazgatója. – A költségek csökkentése érde-
kében tavaly engedélyeztettük a hatóságokkal egy-egy 
saját mélyvízi kút kialakítását a két említett telephelyen, 
ahol ezáltal 90 százalékkal fogjuk mérsékelni a vízfel-
használás ráfordításait. 

Bacsik György projektmenedzser szerint a két mély-
vízi kút várhatóan tavasztól léphet működésbe.

– Az engedélyezési eljárás után az év vége felé kap-
tunk engedélyt a kivitelezési munkákra. Január végére 
elkészültek a Bókay-kertben és a Vilmos endre sport-
centrumban kialakított kutak.

Az előbbi kút vízhozama percenként 100 liter, az 
utóbbié percenként 200 liter. A kutak vízminősége meg-
felel a hatályban lévő ivóvízszabványoknak. 

Az uszodai gépészethez csatlakozó vízcsőhálózat ki-
építése hamarosan befejeződik. A műszaki átvételt kö-
vetően lehet átállni az új vízvételi lehetőségre.

Fontos FelAdAt Az állomány KArBAntArtásA
A városgazda XvIII. kerület nonprofit Zrt. munkatársai ta-
valy november elején kezdték cserélni az elöregedő faállo-
mányt.  Mivel kerületünk az egyik legnagyobb zöldterülettel 
rendelkező budapesti városrész, a cél az, hogy ez a zöldte-
rület továbbra is megmaradjon. Az állományt több mint 70 
ezer fa adja, ebből 2012-ben elöregedés és balesetveszély 
miatt 700-at vágtak ki. A városüzemeltető cég számos 
bejelentést kapott eddig is a lakosságtól veszélyessé vált 
faágak, fák kapcsán. A kivágott fák pótlásáról folyamatosan 
gondoskodik az önkormányzat, többek között az „ültess 
egy fát a kerületünknek!” pályázat keretében.
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7 Közélet Megkezdődött az a környezetrendező beruházás, amelynek keretében összekötő utat is kialakítanak

városKéP    

Az alábbiakban valamennyi 
kerületi lakos, de elsősorban a 
munkálatok helyszínének köz-
vetlen szomszédságában élők 
számára szolgál információkkal 
a tervező- és a beruházó cég. 

EgyüTTMűködéS 
A TERvEZéSBEn
A terület megújításához számos 
szempont figyelembevételével 
kellett a tervezőknek a megfe-
lelő tervvázlatot kidolgozniuk. 
ezek a szempontok: műszaki 
feltételek (megközelítés, közös-
ségi közlekedés, gépkocsifor-
galom, behajtók, továbbá téli 
és nyári üzemeltetési feltéte-
lek, fenntartás, szolgáltatások), 
könnyebb életkörülmények te-
remtése (komfortosság, bizton-

ság, parkolás, zöld környezet) és 
nem utolsósorban a lakosság és 
a különféle cégek érdekei.

– Mindezek mellett a számos 
hatóság, engedélyező szerv által 
támasztott, sokszor egymással 
ellentétesek feltételeknek is meg 
kellett felelnünk.  ezeket a kü-
lönböző elképzeléseket informá-
lis és hivatalos megbeszéléseken 
kellett felvázolnunk. Az egyez-
tetési sorozat eredményeként 
sikerült megtalálni azt a helyes 
megoldást, amely az engedé-
lyező hatóságok, a beruházó 
és a végfelhasználók elvárásait 
egyaránt ötvözte. Reményeink 
szerint az általunk képviselt 
haszonélvezők, a megújuló te-
rület környékén lakók tetszé-
sét, elégedettségét is elnyerte a 
terv – fogalmazott a tervező-
cég, a pestszentlőrinci kötődésű 
KAsIB Építésziroda képviselője, 
Dobrai Béla vezetőtervező. 

A cég vezetőinek meggyő-
ződése, hogy nem csupán azért 
lehetnek elégedettek munkájuk 
végeredményével, mert amel-
lett, hogy az érintett hatóságok 
és a területet birtokló XXIII. 
kerület is rábólintott a terveik-
re, hanem mert ők is úgy érzik, 
hogy a szerteágazó szempontok 
és érdekek ellenére sikerült mű-
ködőképes kompromisszumot 
elérniük. Meggyőződésük, hogy 
ezáltal a térség egy újjászüle-
tő környezettel gazdagodik. A 
frissen telepítendő erdők, zöld-
területek és a korábban nehezen 
használható közlekedési csomó-
pontok megújulása javítani fogja 
a közelben élők életminőségét, 
komfortérzetét.

– A szakmánkban úgy tart-
ják, hogy háromféle közösségi 
tér, központ formálja a telepü-
léseket és egyben a közösséget 
magát: az úgynevezett palotatér, 
templomtér és piactér. Kerüle-
tünkben a „palota” a polgármes-
teri hivatal környezete, a „temp-
lom” részben a művelődés, a 
kultúra helyének környezete, így 
az iskola, a művelődési ház és 
persze a templom tere, míg a „pi-
actér” szerepet a kerület főutcája 
mellett a szomszédos kereske-
delmi központ tölti be – mond-
ta a beruházás kapcsán gauder 
Péter, a studio Metropolitana 
projektet irányító várostervezési 
szakembere. 

MInőSégjAvíTáS 
éS ELéRhETőSég
Jelenleg a Fővárosi Önkormány-
zat által előírt összekötő út építé-
se folyik, amely a nagykőrösi út 
és a park, valamint a Méta utca 
és az autópálya közötti kapcsola-
tot javítja, továbbá megkönnyíti 
az imrei területek hozzáférését 
a központhoz és az autópályá-

hoz. Mindezt a környéken lakók 
nyugalmának zavarása nélkül.  
„Mint általában minden válto-
zás, a beruházások, építkezések 
is okozhatnak kisebb-nagyobb 
konfliktusokat. Minden azon 
múlik, hogy az adott konflik-
tus épít, avagy rombol. ez pe-
dig attól függ, hogy a változás 
résztvevői megbecsülik-e egy-
más szempontjait, figyelembe 
veszik-e egymás véleményét, és 
a tervezési folyamat során köl-
csönösen keresik-e a mindenki 

számára elfogadható megoldást. 
Van, hogy nagyobb közösségek 
érdekei, szükségletei ellentéte-
sek más csoportok vagy egyé-
nek érdekeivel, igényeivel. ez 
a világ más részein is így van. 
erre használják a nIMBy (not 
In My Backyard) szindróma ki-
fejezést, ami annyit jelent, hogy 
„csak ne az én hátsókertemben”, 
vagyis legyen, csak engem ne 
érintsen. Fontos, hogy a megfe-
lelő tájékoztatással a beruházó 
ennek elejét vegye” – vélekedik 

Dick sikkes, a Roeleveld-sikkes 
Architects holland építésziroda 
vezetője.

Az engedély megadásához a 
hatóságok egy zajterelő-védőfal 
megépítését írták elő az ösz-
szekötő út mellett a Hunyadi 
János utcában élők nyugalma 
érdekében. Az összekötő út egy 
nagyobb közösség érdekeit, a te-
relőfal pedig a biztonságot és az 
elvárható védelmet szolgálja. 

EgyEZTETéS 
A LAkoSSággAL
A beruházó ezt az előírást úgy 
kívánja teljesíteni, hogy az úttal 
együtt megépít egy védművet, 
amelynek kialakításáról előzete-
sen egyeztetni kíván az érintett 
lakókkal. ezért eleve három vál-
tozatban terveztette meg a védő-
falat, hogy a lakossággal együtt 
választani lehessen a lehetséges 
megoldások közül. 

Tehát a lakosok egyeztethet-
nek, szavazhatnak, hogy melyik 
védőfalváltozat valósuljon meg a 
Hunyadi János utcai szakaszon. 

Mindemellett a beruházó és a 
kivitelező a kertépítési, parkosí-
tási munkákban, a faültetésben 
is számít a lakosság részvételére. 
Az út megvalósítási munkáival 
összhangban egy erdős területet 
hoztak létre a Bivaly-rét környé-
kén, amely zöldterület folytatá-
saként a parkosítási munkák a 
Hunyadi utca szomszédságára 
is kiterjednek. A főváros által 
előírt összekötő útszakasz te-
hermentesíti a szomszédos la-
kóterület északi bekötőútját, és 
a már felvonult kivitelező cég 
a következő hónapokban előb-
binek a kivitelezésével együtt a 
lakosok által kiválasztott védő-
terelőfalat is megépíti. 

FórUm 
A lAKóKnAK
A fejlesztésről március 
20-án 17 órakor 
lakossági fórumot 
tartanak az Ady endre 
általános iskola 
tornatermében (Ady 
endre utca 46-50.).



Az úttAl együtt 
megépül egy védmű 
Fejlődik Pestszentimre és a Nagykőrösi út kapcsolata

Így Jön létre Az úJ út
Megkezdődtek a nagykőrösi úti új közúti csomópont kialakításának tereprendezési munká-
latai. – Az új megközelítő útvonal a vontatóvágány (nagy-Burma vasút) és a hunyadi jános 
utca közötti sávban valósul meg, és a XXIII. kerületi Bevásárló utcán keresztül a meglévő 
körforgalmi csomóponthoz kapcsolódik. Az útfejlesztés keretében új csomópont létesül a 
nagykőrösi úton, Pestszentimre határában. Ezzel együtt korszerűsödik és bővül a nagykőrösi 
útnak a beruházással érintett szakasza, ahol a Pestszentimre felső vasútállomásnál lévő szint-
beli vasúti átjáró irányában új balív létesül – adott tájékoztatást dr. Bánfi Réka önkormányzati 
főtanácsadó nevében a Főpolgármesteri hivatal kommunikációs igazgatósága.

az engedély megadásához a hatóságok egy zajvédőfal megépítését írták elő az összekötő út mellett a Hunyadi jános utcában élők nyugalma érdekében

� Földmunkagépek zaja jelzi a nagykőrösi út 
Pestszentimrére érő szakasza mellett, hogy a 
XvIII. kerülettel határos területen, a soroksári ré-

szen megkezdődött az a környezetrendező beruházás, 
amelynek keretében egy összekötő út is épül. Az új 
út a Soroksár és Pestszentimre határán lévő területek 
közlekedésének javítását szolgálja. 
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8 A „málenkij robotra” elhurcolt civilek százezreire emlékeztek a szemeretelepi református templombanKultúra

� Fájdalmas idő-
utazásra hívta 
az érdeklődőket 

dupka györgy, a 
kárpátaljai Magyar 
Művelődési Intézet 
igazgatója. A máso-
dik világháború vége 
felé, illetve utána a 
magyar hadifoglyok-
kal együtt jóvátételi 
munkára, köznyelven 
„málenkij robotra” 
elhurcolt civilek száz-
ezreire emlékeztek a 
szemeretelepi refor-
mátus templomban.

PusKás attila   

A magyar történelemnek erről 
a második világháború vége 
felé kezdődött történetéről ke-
veset tudunk. Ahogy a témát 
több mint 25 éve kutató Dupka 
György a március 2-i rendezvé-
nyen elmondta, sajnálatos mó-
don a kommunizmus áldozata-
inak története nem szerepel sem 
az általános, sem a középiskolák 
tananyagában, sőt az egyetemi 
jegyzetekben sem.

ELTITkoLT 
TöRTénELEM
A kárpátaljai magyar tényfeltáró 
író, történész részben személyes 
indíttatásból kezdett foglalkoz-
ni a sztálini terror magyar áldo-
zataival, lévén hogy édesapja és 
nagybátyja is megjárta a mun-
katáborokat.

– A magyarság történelmé-
nek ez a fejezete ma kezd vilá-
gossá válni, és ennek a szomo-
rú tragédiának elsősorban egy 
ember volt az okozója: sztálin 
– mondta Dupka györgy.  – A 
személyes érintettség mellett a 
másik ok, amiért elkezdtem a 
kutatást, az az, hogy például a 
holokausztnak hatalmas irodal-
ma van, viszont arról keveset 
tudunk, hogy a kommunizmus 
milyen megtorlást vitt véghez a 
magyarság körében.

Dupka györgy előadásában 
rámutatott arra, hogy az egy-

kori szolyvai fogolytábor a ma-
gyarság golgotája.

– Ami a zsidóknak Ausch-
witz, az nekünk szolyva, a po-
kol kapuja. Aki oda belépett, 
nem biztos, hogy visszatért. ezt 
a gyűjtőtábort azért hozták lét-
re, hogy megtizedeljék a magya-
rokat.

Húszéves kutatómunka ered-
ményeként 6000 nevet sikerült 
megörökíteni a szolyvai emlék-
parkban, ami nem jelenti azt, 

hogy maximum ennyi áldozat-
ról beszélhetünk.

– egybehangzó kutatási 
eredmények azt mutatják, hogy 
csaknem 800 ezer magyar ra-
boskodott az egykori szovjet-
unióban, és ezeknek az embe-
reknek a 30 százaléka nem tért 
haza. Azt lehet mondani, hogy 
1000 elhurcoltból átlagosan há-
romszáz-négyszázan nem ér-
keztek meg a munkatáborokba, 
hanem már útközben vagy még 

a gyűjtőtáborban elpusztultak. 
sztálin hóhérai kegyetleneb-
bek voltak a fasisztáknál. szó 
sem volt jóvátételi munkáról. A 
kárpát-medencei magyarokat, 
svábokat azért vitték oda, hogy 
megsemmisítsék őket. 

EMLékköRúT A 
FILMváSZnon IS
Az elhurcolt és munkatáborokba 
zárt magyarok emlékére 2012-

ben Idegen ég alatt címmel em-
lékfilm, úti beszámoló készült, 
amit a református templomban 
is levetítettek. A több mint 30 
egykori munkatábort, illetve 
azok emlékhelyeit felkeresők kö-
zött volt a film társrendezője, az 
idén februárban elhunyt szegedi 
televíziós, Jurkovics János is. Ő 
nyizsnyij Tagilban megtalálta 
munkatáborba hurcolt nagyapja 
nyughelyét.

A filmvetítés előtt a Vörös-

marty Mihály Ének-zenei nyelvi 
Általános Iskola és gimnázium 
tanulói versekkel és dalokkal 
emlékeztek a kommunizmus ál-
dozataira. 

A történész felhívta a figyel-
met arra is, hogy amíg Kárpátal-
ján majdnem minden magyarok 
lakta településen emléket állí-
tottak a sztálini terror áldoza-
tainak, addig az anyaországban 
egyelőre nincs ilyen emlékhely.

– emlékezni kell arra, hogy 
apáink, nagyapáink meghaltak 
a nyelvükért, a vallásukért, a 
kultúrájukért.

fájdAlmAs időutAzás
A szomorú tragédia: Sztálin célja a magyarság megtizedelése volt 
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− Azért öröm számomra, hogy 
én beszélhetek Buczkó Imre 
munkásságáról, mert egy be-
csülhető mérnökembert, egy 
tisztelhető művészt és egy sze-
rethető embert mutathatok be 
önöknek – kezdte dicsérő sza-

vait Bereczky Loránd művé-
szettörténész, a Magyar nem-
zeti galéria volt főigazgatója 
a napsziget-művészeti díjak 
átadási ünnepségén.

A magyar művészeti élet, 
elsősorban az irodalom és a 

hozzá kapcsolódó illusztrációs 
művészet értékeire igyekszik 
felhívni a figyelmet a 2005-ben 
létrehozott napsziget a Művé-
szetekért Alapítvány, amely a 
cél érdekében művészeti por-
tált üzemeltet, rendszeresen 
szervez kulturális eseményeket 
– köztük a napsziget fesztivált 
–, és 2007 óta évente három 
kategóriában díjazza a kurató-
rium által a legjobbnak ítélt al-
kotókat. A Bánkuti Miklós-díj 
a legjobb költőnek, a Bólya Pé-
ter-díj a legjobb prózaírónak, a 
Búza Barna-díj pedig a legjobb 
illusztrátornak jár. Az eddig 
díjazottak között – a teljesség 
igénye nélkül – ott van Zalán 
Tibor, egyed Péter, szappanos 
gábor, Oláh András, s. Hor-
váth Ildikó. 

Az idén március 1-jei ün-
nepségen a Búza Barna-díjat a 
XVIII. kerülethez ezer szállal 
kötődő Buczkó Imre festő- és 
grafikusművész vehette át.

− Buczkó Imre pályája úgy 
indult, hogy komolyan vette 
szülei kérését, miszerint legyél 
művész, fiam, de azért legyen 
egy rendes foglalkozásod is – 
mesélte tréfálkozva Bereczky 
Loránd a díjátadón.

Buczkó Imre jól választott: 
technikumba ment, majd a 
Műegyetemen közlekedés-
mérnöki diplomát szerzett. A 

hatvanas években Ferihegyre 
került: 1966-tól a repülőtér-
fenntartási osztály vezetője, 
1973-tól a főosztály vezetője 
volt. Festészettel a szabad ide-
jében foglalkozott, és arra is 
volt energiája, hogy megszer-
vezze a Ferihegyi galériát. 
sőt – ahogy ő fogalmazott – a 
reptéren a csapat annyira ola-
jozottan működött, hogy volt 
ideje még egy humán diplomát 
is szerezni. 2000-ben hagyta 
ott a repteret, azóta a művé-
szetnek él.

− Rendkívüli számomra ez 
a díj, mert nem hiszem, hogy 
bárkivel is megtörtént az, ami 
most velem. Harmincöt évig 
voltam jó barátságban Búza 
Barnával, akiről a díjat elne-
vezték. Tulajdonképpen ő ve-
zetett be a művészeti életbe, 
ajánlott, ajtókat nyitott ki előt-
tem, biztatott. Úgy érzem, ez a 
díj nem más, mint Barna utol-
só segítsége, utolsó karnyújtása 
felém – mondta a díjazott.

Buczkó Imrével együtt az 
alapítvány idén Harcos Kata-
lin költőt és Csomós Róbert 
írót tüntette ki, valamint posz-
tumusz Bánkuti-díjat kapott 
Balogh József irodalomtanár, 
költő, akit sokan a szombathe-
lyi Lord együttes dalszövegíró-
jaként ismernek.

Kerékgyártó györgy

három és fél évtizedig a repülőtér egyik vezető mű-
szaki embere volt, azóta, több mint tíz éve, kizárólag 
művészettel foglalkozik, és ebben is rendkívül sikeres. 
Buczkó imrét Búza Barna-díjjal tüntették ki.

A TeRVeZŐAsZTALTóL 
A FesTŐÁLLVÁnyIg
Buczkó Imrét Búza Barna-díjjal tüntette ki a NapSziget alapítvány

 

elment Regőczi 
István atya 

 
Február 28-án, életének 98. évében, hosszú, türelem-
mel viselt szenvedés után elhunyt regőczi istván, „is-
ten vándora”, a Kútvölgyi szűz mária engesztelő kápol-
na lelkésze. temetéséről később  intézkednek.

 

AKi gAlAmBKént 
tért visszA
dupka györgynek az édes-
apja is megjárta az orosz 
táborokat, de hazatérhetett. 
– A jóisten megkegyelme-
zett neki. Egyik nagybá-
tyám katonaként tűnt el, de 
nagyanyám szerint nem a 
harctéren esett el, hanem 
fogolyként raboskodott 
Szibériában – mesélte a 
történész. – gyerekkorom-
ban nagyanyám a halottak 
napja előtt vizet tett az 
asztalra, és lisztet is szórt 
mellé. Azt mondta, azért, 
mert András bátyám haza 
fog jönni galamb képé-
ben. Inni fog a vízből, és a 
lisztből is eszik. Alig vártam 
a reggelt, és megdöbbenve 
láttam a galamb nyomait. 
nagyanyám azt mondta, 
hogy látod, hazajött.
dupka görgy úgy véli, ez 
a gyermekkori élmény egy 
jelkép, amely ösztönözte 
és továbbra is ösztönzi őt 
a történtek feltárására, az 
áldozatok utáni kutatásra 
és emlékük ápolására.

dupka györgy kutatása alapján a szolyvai tábor a pokol kapuja volt, amelyet a magyarság megtizedelésére alakítottak ki

R e g ő c z i 
I s t v á n 
1915. ok-
tóber 5-én 
született, 
m o l -
n á r c s a -
l á d b a n . 
Te o ló g i -
ai tanul-
m á n y a i t 

a belgiumi Bruges-ben végezte. 
1943. március 28-án szentelték 
pappá, majd 1945-ben visszatért 
Magyarországra.

előbb Máriaremetén volt 
hittanár és káplán, majd Vácott 
szolgált, ahol megalapította a 
sasfiókák gyermekotthont, több 
mint 300 hadiárva számára. Az 
árvaházat 1949-ben államosí-
tották és feloszlatták, Regőczi 
atyát pedig Kistarcsára inter-
nálták. 1953-as szabadulása 
után Máriabesnyőre került, ahol 
lelkipásztori szolgálata mellett 
újból gyermekotthont létesített, 
illegálisan. 1957-ben újból letar-
tóztatták. A szabadulása után 
írt könyvei – Az én sasfiókáim, 
sasfiókák viharban, Mi nem 
hallgathatunk – miatt 1969-ben 
(!) politikai okokból 23 hónap 
szigorított fegyházra ítélték.

A büntetése letöltése után 
Pestszentlőrincen lett kisegítő 

lelkész, majd a XII. kerületben 
hozzáfogott a romos Boldog-
asszony-kápolna felújításához, 
amelynek a lebontását fontol-
gatták. Létrehozta a Táborhegy 
zarándokházat, s a helyet a ma-
gyarság engesztelő központjává 
tette. egy idő után ez szűkösnek 
bizonyult, így nagyobb kőkápol-
nát építettek, amelyet 1991-ben 
szenteltek fel. A Kútvölgyi-ká-
polna ma is a szentségimádás, az 
engesztelés, a hálaadás helye.

Regőczi István 1992-től, ami-
kor Vác díszpolgárává választot-
ták, tíz éven át szolgált Vácott. 
Munkásságáért Magyar Örök-
ség-díjjal és Parma fidei – Hit 
pajzsa – díjjal tüntették ki.

Az Isten vándora című köny-
vében az életútját írta meg. Évti-
zedeken át maga köré gyűjtötte 
az árva gyermekeket, és velük 
közösen árvaházakat, templomo-
kat, kápolnákat épített, amihez 
Belgiumból kapott jelentős anya-
gi segítséget. Itthon szinte évente 
kellett más helyen újrakezdenie. 
Tíz papnövendéket taníttatott, 
hét templomot építtetett, 300 
árvát nevelt fel. Tizenegy ma-
gyar és 5 flamand nyelvű könyve 
jelent meg. Hittel és kitartással 
dolgozott még 94 évesen is a 
Kútvölgyi-kápolnában.

➜ r. f.
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Az ember 
a jelenben él
történelmi hősöknek és a magyar iro-
dalom nagyjainak magánéletébe enge-
dett bepillantást Börcsök mária írónő a 
városháza dísztermében rendezett kö-
tetlen beszélgetésen, amelynek kere-
tében a Kettészakadt magyarország és 
a szakadozó mítoszok című könyvének 
a születéséről és a mondanivalójáról 
beszélt.

Az írónőnek a történelemről alkotott véleménye 
– miszerint a klasszikus értelemben vett törté-
nelem nem létezik – számos vitát kavar. A Ket-
tészakadt Magyarországban az államalapítástól 
az 1848–49-es szabadságharcig elemzi a magyar 
történelem alakjainak tetteit, de nem a közis-
mert, iskolában tanított nézőpontok szerint. 
A kötet mindazonáltal nem történelmi tanul-
mány, hanem Börcsök Mária saját véleménye az 
általa megismert tények alapján.
– Az ember mindig a jelenben él, és ez a jelen 
mindig züllöttnek tűnik a régebbi korokhoz ké-
pest. A mi jelenünk is történelem lesz egyszer, 
és kortársaink közül lehet, hogy épp azok lesz-
nek majd a tankönyvek lapjain, akikről ma ezt 
nem tudjuk elképzelni – mondta Börcsök Mária 
a nATIK február 22-i klubestjén.

Hasonló szemléletű könyv a szakadozó mí-
toszok, amelyben a magyar irodalom ismert 
alakjainak hétköznapi oldalát hozza közel ol-
vasóihoz a szerző, aki a jó hangulatú klubesten 
számos széles körben nem ismert tényt vagy ép-
pen pletykát idézett a könyv kapcsán.

Mint elmondta, összességében azonban nem 
a mítoszrombolás volt a célja, hanem hogy rávi-
lágítson: minden relatív.

– nézőpont kérdése, hogy a gyarlónak tűnő 
cselekedeteket ki hogyan ítéli meg. Az erkölcsi 
normák folyamatosan változnak, és nem biztos, 
hogy az a jó és helyes, amit mi annak gondo-
lunk – mondta az írónő, hozzátéve, hogy egy 
gyerek ma már szinte mindent tud a szüleiről, 
nincs előtte tabu téma, jó esetben mégsem tisz-
teli őket kevésbé. nincs ez másként híres elő-
deinkkel sem, akiknek emlékét – esendőségük 
dacára – továbbra is becsben tarthatjuk és ápol-
hatjuk.

➜ P. a.
      

Hírek
Arcok, szemek
Schmidt Gabriella kerületi festőművésznek, a Szabad 
Alkotók Köre (SZAK) tagjának Szemtől szembe (Face 
to face) címmel nyílik kiállítása március 19-én 18 
órakor a Mercure Hotel galériájában (1088 Budapest, 
Trefort utca 2.). A tárlatot Feledy Balázs művészeti 
író nyitja meg. Közreműködik Draskóczy Zoltán gitár-
művész, a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanára, a SZAK 
tagja. A kiállításon arcok, szemek lesznek láthatók, a 
művész szemén és egyéniségén átszűrve. A szemtől 
szembe nem szembenállást jelent, hanem 
együtt észlelést. 

Versek ecsettel 
A Szabad Alkotók Körének tavaszi tárlata, amely 
ezúttal Jakos Kata költőnő versei által ihletett 
alkotásokból áll, március 19-én 18 órakor nyílik a 
Városháza Galériában.  A kiállítás különböző műfaj-
okban alkotó művészek egymásra hatását mutatja 
be. A közös produkció révén ténylegesen megvalósul 
az, amiért a SZAK három éve megalakult, vagyis 
hogy „az alkotók együtt hozzanak létre valamit a 
művészet színpadán”.

Tavaszváró dalok
romantikus dalest címmel tavaszváró 
hangversenyt rendezett dévényi Ce-
cília, a vörösmarty iskola hangképző 
tanára február 27-én a városháza dísz-
termében.

– Immár négy éve rendezzük meg a hangver-
senyt, amelyen a növendékeim és én is fellépünk 
– mondta Dévényi Cecília, a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei nyelvi Általános Iskola és gimnázi-
um hangképző tanára. – ebben az influenzajár-
ványos időszakban azonban több tanítványom 
megbetegedett, így az idén csupán Takács Han-
nával énekelünk, de a konferáló és a versmondó 
is vörösmartys diák.

 A koncertre minden évben más-más műsort 
állítanak össze. Az idén a romantikus dalestre esett 
a választás, Richard strauss- és schubert-dalokból 
csendült fel egy csokorra való. Zongorán kísért 
Reitmann Erika, verset mondott Hunyad Attila.  
A Vörösmarty iskolában speciális tantervű 
osztályok működnek. ennek egyik eleme a 
zenei képzés, amely alkalmat nyújt a zene-
irodalom remekműveinek megismerésére, a 
zenei tehetségek felfedezésére és fejlesztésére. 
Az ének-zene tagozaton a diákok a zenei órá-
kon kívül kórusban énekelnek, és hangkép-
zésen is részt vesznek. Utóbbin nemcsak a 
dalokat sajátítják el, hanem  megtanulnak 
skálázni is, hogy éneklés közben miként ve-
gyék a levegőt, hogy mondják a szöveget.   
– Az iskolában 45 növendékem van, és közülük 
többen zenei pályára készülnek. Éppen a napok-
ban kísértem el egyik tanítványomat felvételiz-
ni a Weiner Leó Konzervatóriumba – mesélte 
Dévényi Cecília.

➜ fülep erzsébet

Versek gitárral 
A kerületünkben élő Jakos Kata költő-
vel, a szabad Alkotók Körének egyik 
alapító tagjával gálfi irén újságíró be-
szélgetett február 28-án a zila Kávé-
házban. hallhattunk néhányat a költő-
nő verseiből, s a hangulat fokozására 
Kovács Adrienne gitáron, Pollák rita 
csellón játszott. 

Jakos Kata 15 évesen kezdett verseket, novellá-
kat írni, először csak az asztalfióknak, később 
különböző performance-okra, kiállítás-megnyi-
tókra, hogy kifejezésre juttassa a gondolatait.  

Az irodalom mellett a zene is közel áll a 
szívéhez, ezért ének-zene tagozatos iskolában 
tanult, csellózott, majd zongorázott – ez utób-
bival mintegy hat évig foglalkozott. 

A kilencvenes évek elején a MÚOsZ Újságíró 
stúdiójában újságírást tanult, miközben művé-
szeti rovatvezetőként dolgozott a Rádió 11-ben. 
Kulturális rovata címét (Art-éria) és tematikáját 
ő találta ki, interjúkat készített, műsort vezetett. 
Úgy érezte, hogy ebben a tevékenységben kitel-
jesedhetett a kreativitása, és ezek az évek örök-
ké meghatározóvá váltak az életében. 

– A novellaírással mára felhagytam, ma-
radtak a versek, olyannyira, hogy egész kö-
tetnyi gyűlt össze az évek folyamán – mondta 
Jakos Kata. – Az irodalom iránti rajongásom 
nem apadt, sőt egyre intenzívebbé vált. nem 
mindig éreztem késztetést az írásra, de az 
inspiráció újra meg újra előtör, és rábír arra, 
hogy megfogalmazzam a gondolataimat.   
2009 márciusában megjelent, Holdtükör című 
verseskötete az 1991–2009 között írt verseit tar-
talmazza. 

– A válogatáskötetet úgy szerkesztettem 
meg, hogy visszafelé röpít az időben, így hatá-
rozottan érzékelhető a fiatalabb énem és a je-
lenlegi önmagam közötti fejlődés, világlátásbeli 
változás. 

Kata a versek mellett regényírásba is belefogott, 
már több mint 170 oldal van készen a könyvből.  
Jakos Kata honlapján (www.jakoskata.hu) a 
verseiből olvasható egy kis ízelítő.  néhányat 
közülük elkészített „hangos” változatban is, ze-
nére mondta fel őket. Több verséhez videoklip 
is készült, amelyek közvetlenül a vers alatt te-
kinthetők meg. 

 Az iskola ebédlőjében fél hattól csaknem nyolc 
óráig tartó őszinte szóözön olyan volt, mint egy 
feledhetetlen és értékes monodráma. Taps ugyan 
nem szakította meg a néha nehezen kordában 
tartható gondolatfolyamot, ám amikor Eperjes 
Károly befejezte a mondandóját, a „publikum” 
olyan vastapsban részesítette őt, amely akár a 
nemzeti színház egykori hangos sikereihez is il-
lett volna.

Ha már a színháznál, a kultúránál tartunk…
„Megsúgta” eperjes, hogy volt egy hosszú éj-

szakán át tartó beszélgetése a nemzeti direktorá-
val, Alföldi Róberttel.

„előtte, ha nem is voltunk jóban, de beszéltünk 
egymással. Azok az órák fordulatot hoztak. Az-
óta, ha tud, elkerül, szót sem váltunk egymással.”

Az elsősorban az iskola diákjainak a szülei-
ből álló hallgatóság rákérdezett ennek okára is. 
A válasz pofonegyszerű tényt, a rendezőre nézve 
pedig súlyos kritikát fogalmazott meg: „Madách 
tragédiáját bűn így színpadra vinni, és a nemzet 
színházában előállni vele.” Az egymásba érő kul-

turális életről és politikáról alkotott véleménye 
oly határozott és makacs-nyakas, mint ő maga. 

„Ami a kulturális életünket és az oktatást ille-
ti, volna mit változtatni… Ha felmerülne a nevem 
kultuszminiszterként, egy dologba azonnal bele-
vágnék. A felsőfokú angol nyelvvizsga megszerzé-
sével is alátámasztanám, hogy komolyan veszem 
a dolgomat. A másik már nehezebb. eleve csak 
akkor ülnék bele a székbe, ha elérhetném, hogy az 
ország valamennyi egyházi iskolájában naponta 
legyen hittanoktatás, s valamennyi iskolában napi 
testnevelés.” 

színpadot csinált az iskola ebédlőjéből eperjes. 
A nagyérdemű pedig „esti sugárkoszorút” kapott 
hitből, kultúrából, mélységes, sok próbát kiállt 
igazságokból egy, mondhatni, Latinovits formá-
tumú művésztől. Olyan valakitől, aki a magyar-
ságáról is hitet adva oly valósághűen játszotta el a 
Hídemberben gróf széchenyi István megőrülését, 
hogy azóta azt „Párizsban, a sorbonne-on is ok-
tatják”.

➜ r. f-

színházról, kultúráról, hitről 
beszélt eperjes Károly színművész
A szent lőrinc Katolikus általános iskola vendége volt február 27-én a Kossuth- és 
Jászai-díjas színművész, eperjes Károly, aki kegyetlen őszinteséggel beszélt a kul-
túránkról, az egyházról, isten és ember kapcsolatáról. vagyis az életünkről.

sándor bácsi és a Facebook
nem véletlen, hogy a tavaly ősszel szervezett nyugdíjas Akadémia minden alka-
lommal telt házat produkált: a sikert a jó szervezés mellett a jó témák garantálták. 
Február végén megkezdődött az akadémia második évadja.

A 84 éves Balogh Sándor bácsi kedvet kapott a 
fészbukozáshoz. szeretett volna regisztrálni, de a 
rendszer állítólag azt írta ki, hogy túlkoros. Talán 
ezért van, hogy ezt a történetet nem maga sán-
dor bácsi, hanem Jászberényi József, a Zsigmond 
Király Főiskola (ZsKF) intézetvezetője osztotta 
meg saját oldalán a nagyközönséggel.

És hogy miért foglalkoztat egy főiskolai tanárt 
egy pestszentlőrinci nyugdíjas és az internet vi-
szonya? A válasz egyszerű: Jászberényi József a 
ZsKF Művelődéstudományi és Andragógiai Tan-
székének vezetőjeként a fővárosban és környékén 
több helyen szervezett már nyugdíjas akadémiát, 
legutóbb itt, a XVIII. kerületben. Balogh sándor 
pedig az akadémia egyik leglelkesebb hallgatója, 
aki történetesen a Facebookhoz is ezen a kurzu-
son kapott kedvet.

− Meg kell mondanom, hogy itt találkoztam a 
leglelkesebb szervezéssel. Fontos megemlítenem 
Port Tivadarnét, az ő fáradhatatlan munkájának 
köszönhető, hogy a polgármesteri hivatal ülés-
terme minden második szombaton dugig telt – 
mondta a szervező.

Tekintettel a sikerre, a főiskola és az akadémi-

át a kerületben is meghonosítani kívánó önkor-
mányzat újabb sorozatot tervezett.

− A rendkívüli érdeklődést látva Ughy Attila 
polgármester azt kérte, hogy bővítsük az akadé-
mia programját. Fontos változás a korábbiakhoz 
képest, hogy a tavaszi sorozat előadásai korábban, 
már 9 órakor elkezdődnek, majd az előadások és 
egy rövid szünet után, 11.30-tól négy külön te-
remben négy különböző tanfolyam lesz. A négy 
nagy témakör: civilizációtörténet, vallástörténet, 
környezetvédelem, továbbá indul egy kezdő an-
gol tanfolyam is – árulta el Jászberényi József.

Az előadássorozat március 9-én folytatódik a 
polgármesteri hivatal üléstermében, és továbbra 
is minden második szombaton várják az érdek-
lődőket. Az előadásokon szó lesz a városi kertek-
ről, az időskori szexualitásról, a párkapcsolaton 
belüli erőszakról, az egészségturizmusról és más 
fontos témákról.

− Ki kell emelnünk, hogy az önkormányzat az 
előadásokat és a tanfolyamokat is ingyen kínálja 
az érdeklődőknek, ami nagy ritkaság – hangsú-
lyozta a szervező.

➜ Kerékgyártó györgy
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A diákparlament ülésén Kucsák 
László alpolgármester, ország-
gyűlési képviselő köszöntötte a 
megjelenteket, majd Ravasz Ba-
lázs művelődésszervező, ifjúsági 
referens beszámolót tartott az 
előző évben megvalósult prog-

ramokról, rendezvényekről, fesz-
tiválokról. ezután következtek a 
felszólalások. A fórumon minden 
iskola képviselője szót kapott. 
Főleg iskolai fejlesztésekről, sza-
badidős progrmalehetőségekről 
és egyéb diákélettel kapcsolatos 

témákról beszéltek a felszóllalók.
Miután Kucsák László alpol-

gármester, országgyűlési képvi-
selő válaszolt a felvetett problé-
mákra, a küldöttek elfogadták a 
diákparlament 2013. évi határo-
zatait.

ezt követően a képviselők ta-
gokat delegáltak a kerületi diák-
önkormányzatba.

A diákparlament ülésén 
részt vett szarvas Attila az Ok-
tatási, Közművelődési, sport 
és Ifjúsági Bizottság elnöke is. 

A diákparlament megköszönte 
az önkormányzatnak a tavalyi 
határozatokban tett erőfeszítése-
it, és a megvalósult fejlesztéseket, 
támogatásokat, programokat.

A diákok kérik az önkor-
mányzat közreműködését a 
kompetenciáján kívül álló köz-
lekedési és tömegközlekedéssel 
elképzelések megvalósításához, 
valamint, hogy a megszülető 
konkrét javaslatokat képviselje a 
BKK Zrt-nél.

szeretnék, ha az önkormány-
zat – a diákok délutáni, szabad-
idős tevékenységének hasznos 
eltöltése érdekében – támogatná 
azokat a kezdeményezéseket, 
melyek kerületi klubfoglalkozá-
sok, filmvetítések, egyéb iskolán 
kívüli elfoglaltságok formájában 
valósulhatnak meg.

A napközis tábor mellett 
szükségesnek tartanak olyan tá-
borokat, ahol a kerületi diákok 
megismerkedhetnek és együtt-
működhetnek másik iskolában 
tanuló kerületi társaikkal. A di-
ákparlament kéri az önkormány-
zat közreműködését abban, hogy 
az oktatási intézmények köny-
nyebb és biztonságosabb meg-
közelítse céljából a közterületek, 
utak, járdák felújítása, átalakítá-
sa tovább folytatódjon!

➜ városkép

A kerületi diákparlament ez évi ülését február 22-én tar-
totta a Kondor Béla Közösségi házban. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata, valamint a Kerületi diák-
önkormányzat (KedöK) közös rendezvényén a tanulók 
jelezték kéréseiket, javaslataikat a kerület vezetőinek, 
és tájékoztatást kértek a lehetséges megoldásokról. 

fiAtAlos ötletek 
A diákpArlAmeNteN

2013.

TeMI ÖRÖKRe 
eLMenT 
temleitner imre festőművész február 5-én elhunyt. 
temetése március 9-én 11 órakor lesz a pestszentlő-
rinci Attila utcai katolikus templomban.

A Tisza melletti Csong-
rádon született 1922-ben. 
„Mint minden gyereket, 
engem is érdekelt a firká-
lás” – mesélte egyik kiál-
lításának megnyitóján. A 
rajzolás, a festés annyira 
rabjává tette, hogy halá-
láig elkísérte.  Felvételt 
nyert a Török Pál utcai 
szabadképzőművészeti 
iskolába, amit a há-
ború miatt nem tu-
dott befejezni.  
1945-ben részt vett a 
„munkásfestők” első ki-
állításán. 1950-ben fel-
vették a Képzőművészeti 
Főiskolára, amit anyagi 
nehézségei miatt nem 
tudott befejezni. Imp-
resszionistának vallotta 
magát, színesen látta a 
világot. A nyolcvanas 
évei vége felé is azt val-
lotta, hogy még nagyon 
sok mondanivalója van 

az embereknek. számos kiállításon vett részt. „A művészet nem 
más, mint egy jó szenvedés” – mondta. Hogy képíró volt, vagy 
művész? Heil József, azaz Johe szavait idézte: „A művész az, aki 
képes önmagában és másokban is áhítat érzését kelteni. Csak az 
áhítaton keresztül lehetünk részesei a csodának, ami az alkotó-
ból és az alkotásiból felénk árad. Az élet és a természet is tele 
van csodákkal, de akikből hiányzik az áhítat és a nyitottság, az 
vakon megy el mellette.” 
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11Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n szőnyegtisztÍtás, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, 

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

n szoBAFestés, mázolás és tapétázás. Nagyobb és kisebb munkákat is garanciával, 
reális megfizethető áron vállalok. Kassai. Tel.: 295-1852, +3630-307-3921

n laKásfelÚjÍtás! Kőműves, BurKoló, festő, ács, tetőfedő munKáK! 
vÍz, fűtés, villanyszerelés, nyÍlászáróK cseréje. családi HázaK 
átalaKÍtása, tetőtér BeéPÍtés. HomloKzati Hőszigetelés, Hő 
HidaK megszüntetése. tervezés! éPületenergetiKai tanÚsÍtvány! 
tel: 258-4892 moBil: 06 20 915 4433

n ABlAK, AJtó, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

n áCs- tetőfedő, kőműves mester vállal (a legkisebb munkáig) tetőjavítást-építést, 
homlokzati szigetelést, ablak-ajtó cseréjét, lapostető-szigetelést. Hétvégén is 20% 
kedvezménnyel. Tel.: 06-30-318-2173

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

n ács – Köműves munKáK laKatos munKáK, szoBafestést, 
mázolást, taPétázást, vÍzszerelést, dryvitozást és 
villanyszerelést. nyugdÍjasoKnaK 20% Kedvezmény Ha Kell: 
sürgösen is! t.: 0670/576-4709

n megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, • Megoldás 
Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, Üzletünkben:mikró, 
takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes kiszállás,1 év 
garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-30-9-50-17-17

 www.megoldasszerviz.hu

n varrógéP alKatrész  szaKüzlet. javÍtás, Kiszállással is. 
nyitva: 9-17-ig. cÍm: Xviii. Ker., KirályHágó u. 110. tel.:283-7282

n szőKe tüzéP ajánlata! BudaPest Xviii., üllői Út 731. (a BéKe 
térnél) tel.: 06-1/294-4059 BudaPest Xviii., KirályHágó u. 88. 
tel.: 06-1-/290-2423 PorotHerm eurotHerm tégláK aKciós 
áron! szállÍtás megegyezés szerint! tondacH cseréP aKció! 
ytong, Betongerenda, Béléstest, zsaluKő HomoK, sóder, 
murva, termőföld. válaszfaltégla, Kistégla. HullámKő, 
ParKetta 1800 ft/m2 aKciós áron!!! HázalaPKiszedés, 
földszállÍtással! az aKció a Készlet erejéig érvényes!

oKtAtás

n oKj dajKa, Pedagógiai, gyógyPedagógiai asszisztens, 
KisgyermeKgondozó, gyermeKfelügyelő KéPzés. Kasza KéPzés 
(nysz: 01006404) tel.: 0630-269-1061, www.KaszaszaKKePzes.Hu 

 

n Beszédhibás gyermekek és felnőttek beszédjavítását vállalja logopédus. 
Óvodásoknak komplex felkészítés, iskolai előkészítés. Tanulási zavarok megelőzése, 
megszűntetése. Sindelar terápia. 06-1-290-7534, 06-70-319-9334

n matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal 
szaktanártól! Házhoz megyek! T.: 06-20-9-590-134 

n matematikából, fizikából korrepetálást vállalok általános- és középiskolás tanulók 
számára. Telefon: +36-1/294-5985

állás/PályázAt
n Budapesten egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról is elérhető 

adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX.  kerületi területére, 
azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő fix + jutalékos 
vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei számára, amellyel Ön 
biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói jogviszony nem feltétel. 
Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen szerzett tapasztalat előny. 
Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk fényképes önéletrajzát és motivációs 
levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-500-4467  

meghÍvó
n A t.K.m.e Bp. Xviii.ker. nyugdíjas klubja autóbuszos kirándulást szervez Százhalombatta 

és Érd városokba. 2013.04.06-án! Bővebb tájékoztatást telefonon Horváth Lászlóné 294-5993 
és Harmati Istvánné 290-3607. Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

régiségeK
n régiséget gyűjtök! Pénzérméket, papírpénzt, kitüntetést, jelvényt, képeslapot, könyvet, 

könyvtárat, régi játékot, és minden egyéb régiséget vásárol gyűjtő. Telefonegyeztetés szükséges. 
Tel.: 0630-949-0055, Azonnali, díjtalan kiszállás!

ingAtlAn

n őrzött ParKolóK a Havannán a vörösmarty és Barcsay 
utcáBan. fizetési KedvezményeKKel! érdeKlődés : városgazda 
Xviii. Kerület nonProfit zrt. tel: 290-3165   vagy a HelyszÍnen. 
tiszteljen meg Bizalmával!

n Xviii. XiX. kerületben eladó - kiadó családi házat vagy lakást keresek, lehet 
felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 0620/397-4055

n Budahouse Partners Ingatlaniroda ELADÓ  ingatlanokat keres meglévő ügyfélkörének 
kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés!  Tel. 06 30-733-1753; 06-1-315-3367

n Belvároshoz közel. XX. kerületben  eladó 3szobas 73m2 étkezős konyhás lakás .Új 
nyílászárókkal konyhabútorral. Irányár 10,5 millió Érdeklődni 06-30-202-4641 vagy 294-
2189

n zöldövezetben a 3-as metrótól 10 percre XVIII. ker. Kinizsi Pál utcában (Szent 
Lőrinc telep) téglaépületben földszinti (nem talajszint- 5 lépcső), 44m2-es 1,5 szobás 
összkomfortos, gázfűtéses, parkettás, erkélyes, pincés lakás tulajdonostól eladó! Üres 
azonnal költözhető! Érdeklődni lehet: 8-18-ig a 06-70-240-9505 telefonon.

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

n Pestimre központ közelében megépült mediterrán lakóparkban , kiváló 
közlekedéssel,  eladó egy erdő melletti, 226 nm telekkel rendelkező, 81 nm-es +12 nm 
teraszos , 2 szintes, 2+3 félszobás, szépen gondozott kertes, társasházrész. Irányár:  
25 MFt. Tel: 06 30 733-1753

n Felső Kispesten eladó egy felújított 53 m2-es, nappali + 2 félszobás házrész. Az 
ingatlan 4 lakásos rendezett udvarban van, kocsi beálló és 80 m2-es kertrész  tartozik 
hozzá, tetőtere beépíthető. Irányár: 9,5 MFt  Tel: 06 30 733-1753

n Bókay kertvárosban, 4 lakásos téglaházban, 45 nm-es, másfél szobás, 2008-ban 
épült, földszinti, gyönyörű kerttel rendelkező, cirkó fűtésű otthon eladó. Irányár: 12,4 MFt  
Tel: 06 30 733-1753

n A közkedvelt szentimre kertvárosban kitűnő műszaki állapotban lévő,  
2 generációnak megfelelő 180 m2-es, 3+3 félszobás ikerház eladó, 366 nm-es szép 
kerttel. Irányár: 26,9 MFt  Tel: 06 30 733-1753

n Különleges tetőtéri hangulat, panorámával! Az Alacskán eladó tégla házban, 
egy újszerű, bruttó 90 m2-es, 3 és fél szobás, klímás, világos lakás. Irányár: 15,99 MFt. 
Tel: 06-30-733-1753

n vállalkozók figyelem! Pesterzsébeten a piaci ár alatt eladó egy jó állapotú 130 
m2-es, 3,5 szobás, duplakomfortos, családi ház, 280 m2-es telken, melynek 80% fedett, 
így sok fajta    tevékenységre alkalmas. Irányár: 17,9 MFt. Tel:06-30-733-1753

n A szent lőrinc lakótelepen tégla ház 3.emeletén eladó egy erkélyes, 47 m2-es, 
másfél szobás, egyedi fűtéses, hangulatos otthon, kulturált házban. Irányár: 8,5 MFt 
Tel: 06 30 733-1753

n Pestszentimrén önálló, 2 szobás, 50 m2-es családi ház, kis telekkel eladó. 
A cirkófűtéses ház jó állapotú, azonnal költözhető. Irányár: 12,5 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n eladó a szarvas csárda térnél a Gesztenyés lakóparkban egy 68 m2-es, 
1 + 2 félszobás, tégla , tetőtéri, cirkós öröklakás. A 2005-ben épült lakás tágas tereivel 
jól szolgálja egy család mindennapi életét. Irányár: 16,6 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n eladó Pestszentimre központjában egy 2007-ben épült, 120 m2-es, 1+3 
félszobás, újszerű, napfényes családi ház, 400 m2-es telken, medencével. 
Ár: 26,9 MFt. Tel: 06 30 9317174

n eladó Kispesten, jó közlekedésnél, de csendes kertvárosi utcában, egy emeletes, 
130 m2-es, 3 és félszobás, duplakomfortos ikerházfél, garázzsal, 258 m2-es telken. 
Ár : 27,8 MFt. Tel: 06-30-9317174

n szemere telepen, csendes utcában, 669 m2-es telken, eladó egy felújítandó egy 
117 m2-es, emeletes, polgári ház, amelyből hangulatos otthon varázsolható. 
Irányár: 19,9 MFt  Tel: 06 30 931-7174

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

Piliskó és Tsa Kft. 1188 Bp., Nagykőrösi út 84. 
www.piliscar.hu  T.: 295-0860

MŰSZAKI VIZSGA
19 990 Ft-tól! 

 
  3,5 tonnáig minden típusú 

gépjárművet (és azok pótkocsiját), 
motorkerékpárt.  

AUTÓJAVÍTÁS, FUTÓMŰÁLLÍTÁS,    
HIBAKÓD KIOLVASÁS 

 

30 éve az Önök szolgálatában

 

  
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
a következő pozíciókba keres munkatársat: 

 
VILLANYSZERELŐ MUNKATÁRS 

Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező, munkájára igényes villanyszerelő munkatársakat 
keresünk. Képzettséget igazoló bizonyítvány, munkatapasztalat, önálló, igényes munkavégzés 

és megbízhatóság alapfeltétel. 
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Villanyszerelő”! 

 

NEHÉZGÉPKEZELŐ MUNKATÁRS 
Szakmunkás bizonyítvánnyal és nehézgépkezelői jogosítvánnyal rendelkező munkatársat 
keresünk. Képzettséget igazoló bizonyítvány, hasonló munkakörben szerzett több éves 

szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz és gyors munkavégzés alapfeltétel.  
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Nehézgépkezelő”! 

 

Jelentkezés módja: 
Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken: 

E-mail: allas@varosgazda18.hu 
Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

1181 Budapest, Üllői út 423. 
 

 
 

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S  
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát 
képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

„Endrődi Ház ” (Üllői út 339./Endrődi 2. sarok) – 3 db gépkocsi beálló – 12 m2  

Baross u 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár (fűtés nincs)

Csontváry u 15. fsz. 6. – 20 m² - kutyakozmetika
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru

Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - péküzlet
Csontváry u 23. fsz. 293. – 20 m² - iroda

Csontváry u 23. fsz. 298. – 30 m² - vegyes iparcikk
Csontváry u 30. fsz. 306. – 26 m² - cukrászda
Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel

Deák Ferenc u. 9-11. – 1332 m² - területhasználat
Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár

Felsőcsatári út 48. fsz. 6. – 47 m² - élelmiszer bolt
Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs

Goroszló u 14. fsz. 4. – 14 m² - látványpékség
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer
Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt

Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet
Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges

Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet

Havanna u 44. fsz. 10. – 20 m² - vegyes élelmiszer
Havanna u 44. fsz. 4. – 23 m² - üzlet

Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - varroda
Havanna u 50. fsz. 217. – 9 m² - varroda

Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - zöldséges
Havanna u 52. fsz. 292. – 23 m² - ruhajavító

Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 5. – 9 m² - iroda

Havanna u. 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u. 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  
Havanna u. 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  

Kaszás u 6/a – 646 m² - hobby telek
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat
Lajta u Hrsz.: 157229 – 473 m² - hobby telek

Lakatos út 13. fsz. 5-6. – 164 m² - iroda
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda

Margó T. u. 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem  
Margó Tivadar u 148. fsz. 1. – 24 m² - raktár

Margó Tivadar u. 140/163. sz. – 14 m2 – raktár  
Margó Tivadar u. 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  

Nagybecskerek u 30 – italautomata területhasználat
Nagybecskerek u 30. – 181 m² - söröző

1. oldalNagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Rákóczi F. u 35. fsz. 7-7/A. – 68+55 m² - élelmiszer bolt

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sallai-Ipacsfa u D/40 – 18 m² - garázs

Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár

Sina Simon sétány 2. fsz. 131. – 20 m² - élelmiszer bolt ( fűtés nincs )
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda (fűtés nincs)

Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 1. – 20 m² - garázs
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

Sina Simon sétány 6. fsz. 158. – 14 m² - vegyesbolt
Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító

Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt ( fűtés nincs )
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 33. fsz.1. – 20 m² - üveges

Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz (fűtés nincs)
Tövishát u. 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár (fűtés nincs)
Tövishát u. 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda (fűtés nincs)

Tövishát u. 13. fsz. 131. – 20 m² - iroda  
Tövishát u. 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges  

Tövishát u. 33. fsz. 2. – 20 m² - iroda
Tövishát u. 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Üllői út 286. fsz. 10. – 41 m² - autósbolt  

Üllői út 286. fsz. 11. – 45 m² - nyílászáró bemutató
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - olcsó áruk boltja

Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
Üllői út 361 – 1074 m² - területhasználat
Üllői út 394. fsz. 4-5. – 49+35 m² - italbolt

Üllői út 424 – 426 m² - ingatlan
Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda

Üllői út 475. fsz. 5 – 29 m² - címfestő
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda 

Üllői út 537. fsz. 4. – 12 m² - zenebolt
Üllői út 628. fsz. 3. – 50 m² - élelmiszer

Üllői út 641. fsz. 7-8. – 21+22 m² - zöldséges
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel.

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Kondor Béla sétány 16. szám alatt
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 3.000.-Ft befizetés,  vagy a fenti cím alatt készpénz 
befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt 

ugyanitt leadható.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. március 11. 11.00 - 16.00 óra

Pályázati eredmény hirdetése: 
2013. március 18. 14.00 óra

Megtekintési időpont egyeztetése:  295-48-01/128 mellék
Internet elérhetőség: www.projekt18.hu,  www.vagyon18.hu, www.varosgazda18.hu

2. oldal

KÖNYVELÉS
A kockázatok és 

mellékhatások elkerülése 
érdekében könyveltessen a 
Havas Könyvelő Irodával! 

www.konyvelo-berszamfejto.hu

06/70-604-7888
www.bp18.hu
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12 Megmarad a betegek és a kórház harmincéves jó kapcsolataegészség

� Ismét a dél-pesti 
kórház ellátási 
körzetébe tartozik 

a kerület. A tisztiorvos 
döntésével egy féléves 
bizonytalan időszaknak 
lett vége, és folytatód-
hat a kerület és a kór-
ház több mint harminc-
éves jó viszonya.

KeréKgyártó györgy  

Komoly zavart okozott a ke-
rületi járóbeteg-ellátásban az 
a tavaly nyár közepén kiadott 
tisztiorvosi rendelet, amely a 
XVIII. kerületi betegek ellá-
tására az összevont szent Ist-
ván és szent László Kórházat, 
valamint a Bajcsy-Zsilinszky 
Kórház és Rendelőintézetet je-
lölte ki. A Városképnek akkor 
nyilatkozó dr. Ralovich Zsolt, 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
és Rendelőintézet főigazgatója 
elmondta, hogy a XVIII. kerü-
let a kórház 1980-as megnyitá-
sa óta annak ellátási területébe 
tartozik, vagyis a döntés egy 
több mint három évtizede be-
vált rendszert bolygatott meg.

áTMEnETI 
IdőSZAk
A háziorvosok 2012 nyarától 
automatikusan az újonnan 
megjelölt kórházakba utalták 
a betegeiket, annak ellenére, 
hogy a tisztiorvosi rendelet át-
menetileg megengedte: a bete-
get, ha úgy kívánja, elláthatja 
megszokott orvosa is a Dél-pes-
ti kórházban.

− A bejáratott betegútvo-
nalak hosszú idő alatt, bizalmi 
alapon alakulnak ki. sok be-
tegségnél rengeteget számít az 
orvos és a beteg között a keze-
lések során létrejött kapcsolat. 
ezért úgy gondoltuk, ha már 
abban a szerencsés helyzetben 

vagyunk, hogy három kórház 
is van a közelünkben, akkor 
legyen lehetőség arra, hogy a 
háziorvosok a már megszokott 
kórházi szakorvoshoz utalják a 
betegeket – mondta Ughy Attila 
polgármester, aki ezért szemé-
lyesen kezdeményezett egyezte-
tést az érintett felek között.
Az ősz folyamán a kerületben 
találkoztak a változásokban 
érintett intézmények, szerveze-
tek képviselői: az önkormány-
zat, a három kórház vezetősége 
és a háziorvosok. Az értekezlet 
több eredményt is hozott. A 
Dél-pesti kórház képviselőinek 
itt sikerült először közvetle-
nül is tudatosítaniuk a házi-
orvosokban, hogy továbbra is 
lehetőségük van a Jahn Ferenc 
kórházba utalniuk a betegeket, 
hacsak ők nem kérnek más 
megoldást. A tanácskozás arra 
is jó volt, hogy a felek tisztáz-
zák: mindenkinek, de elsősor-
ban a betegeknek, az a legjobb, 
ha a bejáratott betegútvonala-

kat nem bolygatják.
e tapasztalatok birtokában 

kérvényezte az ÁnTsZ-nél a 
polgármester, hogy a kerület 
rendelet alapján is kerüljön 
vissza a Dél-pesti kórház ellátá-
si körzetébe.

− Az értekezlet döntő volt 
az intézmény szempontjából. A 
tavaly nyári változás a belgyó-
gyászati osztályokat érintette 
elsősorban, ahol július–augusz-
tusban 30 százalékos vissza-
esést tapasztaltunk – mondta el 
dr. Dobosi Zsolt, a Jahn Ferenc 
kórház orvos-igazgatója. – Az 
értekezlet után megváltozott a 
helyzet, újra megjelentek ná-
lunk a XVIII. kerületi betegek.

MIndEn A hELyén
Az ÁnTsZ február közepi ren-
delete alapján a XVIII. kerület 
visszakerült a Dél-pesti kórház 
ellátási körzetébe. egyetlen te-
rület marad más intézménynél: 
a szemészeti ellátást hivatalo-

san továbbra is a Bajcsy kórház 
végzi.

− A szakellátásnak három 
úgynevezett progresszivitá-
si szintje van, a legmagasabb a 
hármas szint. A Dél-pesti kór-
ház valamennyi osztálya hármas 
progresszivitási szintű, kivéve 
a szemészetet, amely kettes. A 
tisztiorvos feltehetően a betegek 
legjobb ellátása érdekében jelölte 
ki ezen a szakterületen a Bajcsy 
kórházat – vélte a döntésről Do-
bosi Zsolt.

Az orvosigazgató elárulta: a 
kórház maga is törekszik arra, 
hogy képes legyen az igényeknek 
megfelelően változni. A legjobb 
ellátást szeretnék nyújtani, ezért 
nem riadnak vissza átalakítá-
soktól sem.

− Korábban a Dél-pesti kór-
ház egyik gyenge pontja volt a 
sürgősségi osztály működése. 
Új csapat állt fel, amely új szem-
lélettel dolgozik. Reméljük, ez 
is öregbíti a kórház jó hírét – 
mondta.

újrA A dél-
pestihez 
tArtozuNk
A tisztiorvosi döntés véglegesítette a kórházi ellátási területet

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

dr. dobosi zsolt, a jahn ferenc kórház orvos-igazgatója a betegeket tartja a döntés nyertesének

TISZTELT AdóZók!
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) felhatalmazása és rendelkezései alapján 

a települési (községi, városi, fővárosi és kerületi) önkormányzat képviselő-testülete az 
illetékességi területén rendelettel helyi adókat vezethet be. A fővárosban az építményadót, 

a telekadót, a magánszemélyek kommunális adóját és az idegenforgalmi adót a kerületi 
önkormányzat, a helyi iparűzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni.

A képviselő-testület a helyi sajátosságokat, az önkormányzat gazdálkodási követelményeit, 
az adóalanyok teherviselési képességeit figyelembe véve határozta meg az adók mértékét, 
a helyi adókról szóló 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítását, amely 2013. 

január 1. napján lépett hatályba.  
A képviselő-testület az építményadó 5%-os növeléséről döntött, vagyis  az adó mértékét 

1200 Ft/m²-ről 1260 Ft/m²-re emelte 2013 elejétől. 
A magánszemélyeket továbbra is 650 Ft/m² adófizetési kötelezettség terheli, mert 
a fizetendő építményadó összegéből 610 Ft/m² adókedvezményben részesülnek. A 

magánszemélyek lakóépülete és a 16 m² hasznos alapterületet el nem érő (egy) garázs 
továbbra is adómentességben részesül. 

A telekadó magasabb szintű jogszabályban megállapított adóalapja jelentős mértékben 
megváltozott a 2012-es adóévtől. A jogalkotó újradefiniálta a telek fogalmát oly módon, 

hogy adókötelessé vált egyrészt a külterületi, nem termőföldként nyilvántartott földrészlet, 
másrészt az épületnek nem minősülő építménnyel lefedett földrészlet (parkoló, járda). 
A 2013. évtől hatályos önkormányzati rendelet szerint az adófizetés az adózott terület 

nagyságának kategóriái szerint kialakított adómértékek alapján összegződik (súlyozott). 
ezáltal megvalósul az adóalanyok közötti teherviselés egyensúlya. 

A rendelet a sávos, degresszív mértékű adóztatást deklarálja, a Htv. változásának 

következtében keletkező adóteher növekedésének negatív hatását kompenzálja. 
A telekadó mértéke 2013-tól:

„9. § (2) Az adó mértéke a Htv. 19. §-ában foglalt adómentességekkel korrigált, jelen 
rendelet 8. §-ában meghatározott adóalap után, ha az

a) 50 000 m² alatti, akkor 231 Ft/m²;
b) 50 000–100 000 m² közötti, akkor

50 000 m²-ig az a) pont szerinti,
az 50 000 m² feletti rész 162 Ft/m²;

c) 100 000 m² feletti, akkor
50 000 m²-ig az a) pont szerinti,

az 50 000–100 000 m² közötti rész a b) pont szerinti,
a 100 000 m² feletti rész 116 Ft/m².”

A magánszemélyek adófizetési kötelezettsége nem változik, továbbra is részesülnek a képviselő-
testület által meghatározott mentességekben és kedvezményekben. 

A jogalkotó, annak érdekében, hogy az állampolgárok regisztrációs terheit csökkentse, 2013-
tól felruházta a képviselő-testületet azzal a hatáskörrel, hogy– a vállalkozónak minősülő 

adóalanyok kivételével – rendeletében szabályozva mentesítse a bevallás-benyújtási kötelezettség 
alól azokat a magánszemély adóalanyokat, akiket nem terhel adófizetési kötelezettség. 

Az adózók regisztrációs terheinek csökkentése érdekében a képviselő-testület élt ezzel a 
lehetőséggel, és az önkormányzati rendelet módosult.

A magánszemélyek részére különféle jogcímeken biztosított adómentességek, 
adókedvezmények továbbra is fennmaradnak, kiegészítve azzal, hogy a regisztrációs teher 
megszűnik, az kizárólag a lakóépületekre és a lakóépülethez tartozó telkekre vonatkozik.

Dr. Hunyadkürti szilvia A Közigazgatási és Hatósági Iroda vezetője

gyógyÍTó nAP 
A KOnDORBAn
Az egészségmegőrzés és a természetes gyógymódok 
iránt érdeklődők számára gazdag vasárnapi programot 
kínál a gyógyító nap elnevezésű rendezvény március 
17-én a Kondor Béla Közösségi házban.

A program 10 órakor Kovács József természetgyógyász gyógyul-
junk természetesen című előadásával kezdődik, majd ősi magyar 
dalok, szanszkrit mantrák csendülnek fel az egység zenekar elő-
adásában. Viharálló egészség címmel az öregedés lassításának ter-
mészetes módjairól tart előadást 13 órakor dr. schuster Winfried 
András orvos-természetgyógyász. 
Zárásként Pesztegi Zsuzsa vezetésével a kínai természetes orvoslás-
sal összefüggő 3-1-2 meridiántorna – kortól függetlenül bárki által 
könnyen elvégezhető – gyakorlatait ismerhetik meg az érdeklődők. 

A rendezvény 15 óráig tart, s az előadásokon túl különböző 
egészségjavító szolgáltatásokkal várja a látogatókat a közösségi ház. 
A fej-, kéz-, talp- és hátmasszázs mellett lesz életmódbeli tanácsadás 
is, és kedvezményes áron lehet gyógyhatású készítményeket vásá-
rolni.

A részletes programról szabó Csabáné népművelő ad felvilágo-
sítást (Kondor Béla Közösségi Ház, XVIII., Kondor Béla sétány 8. 
Telefon: 297-0366.)
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyHázA Szent István király-templom plébánosa hiszi, hogy a gondok tekintetében már a múlt időt használhatja

� Az elmúlt év 
szeptemberében 
beszámoltunk 

arról, hogy Czap Zsolt 
plébános távozása 
után új lelki vezető 
érkezett a Szent István 
király-templomba. A 
36 éves neruda károly 
plébános azóta már 
túl van az első „sze-
meszterén”, immár fél 
éve szolgálja a híveket, 
a katolikus közössé-
get. Látogatásunk 
alkalmával arra voltunk 
kíváncsiak, milyen volt, 
miként telt ez az idő-
szak a plébánián.

 
– Eltelt fél esztendő. Hogyan, 
milyen érzésekkel tekint vissza 
ezekre a hónapokra? Az őszi in-
terjúban azt írtuk: „az atyát sze-
retettel fogadták a hívek”.

– nem az igazat mondanám, 
ha úgy fogalmaznék, hogy zök-
kenőmentes volt a beilleszkedés 
a közösségbe, hogy a hívek fel-
tétel nélkül elfogadtak új lelki 
vezetőjüknek. Részben, de csak 
részben örültem ennek, mert 
Czap Zsoltot jól ismerem, év-
tizedes a barátságunk. Abban, 
hogy a hívek legalábbis mérle-
gelve fogadtak, benne volt Zsolt 
szolgálata, munkája, szervező-
készsége, nyitottsága, az embe-
rek felé fordulása. ezt örömmel 
nyugtáztam. Már amikor kine-
veztek ide, biztos voltam abban, 
hogy látni, érezni fogom a nyo-
mát a munkásságának, az itt el-
töltött hét évének.

A küLdETéS 
PonTjAI
– Még akkor is, ha ez önnek gon-
dot okozott… Érzelmekkel telve 
beszél az elődjéről, miközben ön 
a plébános, és a saját képére kell 

formálnia az önre bízott nyájat.
– Remélem, hogy már hasz-

nálhatom a múlt időt. napról 
napra kerültünk és kerülünk 
közelebb egymáshoz. Azáltal 
is, hogy megismerjük egymást, 
megtudjuk, ki milyen. Az a bizo-
nyos osztályfőnök szó jó, de azért 
nem teljesen helytálló, mert de-
hogy akarok főnök lenni, dehogy 
akarok dirigálni. A már meglé-
vő kitűnő közösséget szeretném 

úgy egyben tartani, egy irányba 
fordítani, hogy mindahányan el-
mondhassuk: más ez, mint ami 
volt korábban, de az Úr szolgála-
tában ugyanolyan értékekkel bír, 
mint Zsolt atya idejében.

– Ez alapvetően az ön szemé-
lyén, az ön személyiségén múlik.  

– Tisztában vagyok ezzel, de 
tudom azt is, hogy keresnem kell 
azokat a pontokat, ahol küldeté-
sem van.

EL- éS BEFogAdáS
– Tudom, „földi” a kérdés: talált 
már ilyeneket?

– Földi a válasz is: egyre több 
részletet igen, s hiszem, hogy jó 
úton haladok, pontosabban ha-
ladunk afelé, hogy valamennyit 
megleljük.

– Mit tett, mit tesz ezért?
– ez is olyan kérdés, amely-

re földi módon lehet válaszolni: 

Meg kell dolgozni érte, s az új 
közösségbe érkezettnek is alkal-
mazkodnia kell az őt várókhoz. 
Társnak kell lennünk, egymásra 
kíváncsinak, egymást el- és befo-
gadónak.

– Látja már a jeleit?
– Mondhatnék példákat az 

igenre, de nem teszem, mert 
azoknak, akik megtiszteltek azzal, 
hogy felkerestek, tartozom annyi-
val, hogy megőrzöm a titkot.

MEgnyíLnI 
EgyMáSnAk 
– Mint a gyóntatószékben…

– Igen, de mégis másként. 
ezek a beszélgetések azt szol-
gálták, hogy kinyíljunk egy-
más felé, elfogadjuk egymást. A 
gyóntatás azért más… A célom, 
amelyhez, remélem, mindennap 
közelebb jutok, nem más, mint 
hogy engedjék meg nekem a 
híveim, hogy megmutassam, ki 
vagyok, milyen vagyok. szolgál-
ni akarok – ez a kötelességem, a 
hitem –, de semmiképpen sem 
kiszolgálni. Támogatóan atyai 
légkört kívánok létrehozni. 
Olyat, amelyben az egyén meg-
marad individuumnak, miköz-
ben az ünnepeinken és a szent-
miséinken ugyanazt valljuk. 
nem bonyolult ez, csak hát az 
utak nem mindig nyílegyenesek, 
s nem is tükörsimák.

– A szavaiból az érzékelhető, 
hogy nem volt gond nélküli az 
első fél év. Mit gondol, milyen 
lesz a második?

– Olyan, amilyenről nem 
egy testvértől hallottam már a 
közösségben. egyben kell ma-
radunk – mondták. Ha pedig ez 
megfogalmazódott bennük, s ki 
is mondták, akkor tenni is fog-
nak érte.

 
„Az érték, a 
jó támogatása 
érdekében 
logopédiai 
tanulmányokat 
folytatok, és oktatok 
is” – mondta Károly 
atya. 


 

A kölcsöNös megértésről
Neruda atya célja ugyanaz, mint az elődjéé volt, csak kicsit másként

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Mivel a vasárnapokat az egyház nem 
tekinti böjti napnak, mindig szerdá-
val kezdődik a nagyböjt. Így ham-
vazószerdától húsvét vasárnapjáig a 
böjti napok száma negyvenet tesz ki. 

A nagyböjt azért negyvennapos, mert a 
Bibliában és a keresztény hagyományban 
a negyvenes szám jelentős eseményeket 
emel ki. Jézus a nyilvánosság elé lépése 
előtt negyven napot töltött a pusztában. 

negyven napig tartott a vízözön, negy-
ven évig vándorolt a pusztában a zsidó 
nép. Mózes negyven napig tartózkodott 
a sínai-hegyen, és Jónás próféta is negy-
vennapos böjtöt hirdetett ninivében. 
A böjtölés a IV. századra lett általános 
a keresztény világban. A XI. századig 
olyan szigorú volt, hogy késő délutánig 
semmit sem ettek, és a böjti napokon 
nem fogyasztottak húst, tejterméket és 
tojást. Mára enyhültek a szabályok, de 
hamvazószerdán és nagypénteken ma 
is szigorú a böjt. e két napon, valamint 
a nagyböjt többi péntekén a 14 éves-
nél idősebb tagjait arra kéri az egyház, 
hogy ne fogyasszanak húst. 

Az időszak liturgikus színe a lila, 
amely a bűnbánatot jelképezi. Ugyan-
csak ennek jegyében marad el a nagyböjt 
idején a szentmisékben az alleluja, amely 
az örömöt jelzi. Ilyenkor a templomokat 
nem díszíti virág, s ehhez az időszakhoz 
kötődő szertartás a hívők keresztútja 
is, amelynek során végigkísérik Krisz-
tust a kereszthalála felé vezető úton. 
A böjtölés mellett az egyház az imát és 
az alamizsnaadást (a szegények megse-
gítését) ajánlja a híveknek.

geRgeLy- 
nAPTÁR
Xiii. gergely pápa 1582. február 
24-én adta ki a bulláját, amelyben 
rendelkezett a ma is használatos 
gregorián naptár bevezetéséről. 
ebben minden negyedik eszten-
dőben egy szökőnapot kapcsol-
tak a 365 naphoz.

Vagyis az átlagos évet 365 és egynegyed 
napban határozták meg, ami nagyjából 
meg is felelt a valóságnak, mert a napév 
ettől mindössze 11 perccel tért el, ami 
egy-egy alkalommal elhanyagolható kü-
lönbséget adott, azonban az évszázadok 
alatt több napra duzzadt. A naptár kor-
rekciójával és az időszámítás reformjával 
már III. Pál pápa is foglalkozott, ám végül 
XIII. gergely idején született megoldás: a 
neve után később gregorián vagy gergely-
kalendáriumnak nevezett naptár.

Felmerül a kérdés, hogy mennyiben 
tekinthetjük tökéletesnek ezt. Az akkori 
lehetőségeket figyelembe véve abszolút 
pozitívan értékelhető gergely pápa re-
formja. ennél jobbat a modern korban 
sem tudtak kitalálni. Az eltérés idővel 
újabb korrekciót igényel majd, ám a ki-
igazítás várhatóan a 4800 körül élők fel-
adata lesz…

A gergely-naptár bevezetése alapve-
tően nem tudományos, hanem ideológiai 
kérdés volt. nem véletlen, hogy csak Itáli-
ában, Lengyelországban és Portugáliában 
kezdték azonnal alkalmazni. e területe-
ken 1582. október 4-ét október 15. követ-
te… 1587-ben Magyarország is elfogadta 
a gergely-naptárt, amely a modern kor 
hajnalán a civilizáltság szimbóluma lett.

neruda Károly atya őszintén beszélt a beilleszkedéssel járó nehézségekről

A húsvétra felkészítő negyvennapos böjt hamvazószerdán kezdő-
dött, amely az idén február 20-ra esett. A keresztények e bűnbá-
nati időszakban Jézus feltámadásának, a húsvétnak a megünnep-
lésére készülnek a hitben való elmélyülés, a lemondás révén, de 
tudni kell: az egészséget is szolgálja a böjtölés.

BÖJTÖLÉs És 
egÉsZsÉg
A Biblia bűvös negyvenes száma

HíRek  

előadások  
egy héten át
Reményteljes válság 
címmel tart előadás-
sorozatot március 
második hetében a 
Hetednapi Adventista 
Egyház pestszentlőrinci 
gyülekezete a Petőfi 
Sándor u. 22. szám 
alatt. A 19 órakor kez-
dődő előadások: márci-
us 8-án Miért vagyunk 
célkeresztben ?, 10-én 
Mikor kevés a sok?, 
12-én Lehet-e a jó a 
rossz, a rossz a jó?, 
13-án A világosságban 
élők sötétsége, 15-én 
A válság matematikája, 
18-án Ma van a tegnap 
holnapja. Az előadó: 
Banga-Jánosy Emil 
erdélyi lelkész. 

ebédosztás volt
Február 16-án újra 
ebédet osztottak a 
Nemes utcai Szent 
Imre-plébániatemplom 
kertjében: babgu-
lyást és süteményt. A 
Pestszentimrei Katolikus 
Közösségi Karitász 
szervezte akció kereté-
ben 200 hajléktalan és 
rászoruló lakhatott jól.

Az utolsó 
audiencia
Tízezrek gyűltek össze 
február 27-én reggel 
a római Szent Péter 
téren és a környező 
utcákban, hogy részt 
vegyenek a pápai 
széktől február 28-án 
megváló XVI. Benedek 
utolsó általános audien-
ciáján. Az eseményen 
Erdő Péter bíboros is 
jelen volt. 

elhAgyhAtó rossz 
szoKásoK
A böjtölésről Benke István atyát, a 
Szent Margit-templom plébánosát 
kérdeztük.
– A lényeg a megtisztulás, a szó 
vallásos és hétköznapi értelmé-
ben. A húsételek elhagyásával 
megtisztul a szervezet, mert a 
növényi eredetű étel egészsé-
gesebb, bár vitathatatlan, hogy 
a húsra is szükségünk van. A 
húsmentes táplálkozás jelen van 
a nem nagyböjti időszakban is a 
pénteki napokon. Ez, az egyházi 
hagyományokon túl, az egészséget 
szolgálja. Fontos azonban, hogy 
nemcsak a hús elhagyása jelenthet 
böjtölést, lemondást, hanem olyan 
rossz szokások elhagyása is, mint 
például a dohányzásé és az alko-
holfogyasztásé – sok egyéb rossz 
szokással együtt.
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14 Csúcsforgalom lesz a Sportkastély környékén a kokárdás ünnepen PrograMajánló

Programok közöseN 
Az üNNepeN!

Budapest 
Xviii. kerület 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
önkormányzata 
tisztelettel meghív-
ja önt és családját 
az 1848–49-es 
magyar forradalom 
és szabadság-
harc alkalmából 
rendezett kerületi 
ünnepségekre. 

2013. MÁRCIUs 14. 
PestszentlőrinC
10 óra: Koszorúzási ünnepség a Kossuth téren
Ünnepi szónok: Dr. Kedves Gyula történész
Köszöntőt mond: Kucsák László alpolgármester, országgyűlési  
képviselő
Közreműködik: Kiss András előadóművész és a Dohnányi ernő
Zeneiskola Fúvószenekara

Pestszentimre
16 óra: Megemlékezés Bányai Júlia emléktáblájánál
17 óra:  Koszorúzás és ünnepség a református templom
kertjében, Vasvári Pál kopjafájánál
Ünnepi szónok: Dr. habil. Zakar Péter történész
Köszöntőt mond: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Közreműködik: Vitay András színművész és Csernyus Kata
előadóművész

két lábbAl 
és két kerékeN 
Futás, ami összeköt – a 48-as hősök emlékére is

 
A március 15-i bőséges programkínálathoz csatlakozik 
az a futóverseny, amelyet az ünnepi hétvége szombat-
ján rendeznek meg Pestszentimre és Pestszentlőrinc 
között Futás, ami összeköt… mottóval.
 
A nyolcadszor megrendezendő, 10 órakor kezdődő sportnap kiin-
duló és érkezési pontja a Pestszentimrei sportkastély lesz, az ese-
mény célja pedig tisztelgés az 1848-as forradalom előtt.
A rendező a kerületi önkormányzat és a Lőrinc 2000 se, a fővédnök 
Lévai István Zoltán alpolgármester.
Az előkészületekről Eszes János, a Lőrinc 2000 se elnöke számolt 
be.

– Tíz korosztályban rendezzük meg a versenyeket. A miniben a 
2007 után született gyerekek indulhatnak. A gyermek 1 kategóri-
ában azok versenyezhetnek, akik 2004 és 2006 között születettek, 
a gyermek 2-ben pedig azok, akik 2001–2003 között. A serdülők 
soraiban azok futhatnak, akik 1998–2000 között látták meg a nap-
világot. A juniorok mezőnyébe az 1994 és 1997 között született fia-
talokat várjuk. A felnőtteknek két csoportjuk lesz. Az egyikbe azok 
jelentkezhetnek, akik 1984 és 1993 között születettek, a másikba 
azok, akik 1974 és 1963 között. Lesz két senior (1964–1973 és 1944–
1963), valamint két veterán korosztály (az 1944–1953 között és az 
1943-nál korábban születettek) is.

MeneTRenD
Futam Nevezés Táv rajtidő
1. Mini fiú ingyenes 300 m 10.00
2. Mini lány ingyenes   10.10
3. gyermek 1 fiú ingyenes 700 m 10.20
4. gyermek 1 lány ingyenes   10.35
5. gyermek 2 fiú ingyenes 700 m 10.50
6. gyermek 2 lány ingyenes   11.05
7. serdülő fiú ingyenes 2000 m 11.20
8. serdülő lány ingyenes   11.50
9. Imre–Lőrinc nevezési díj van 3000 m 12.20
10. Kerékpáros futam nevezési díj van 8000 m 12.25
11. Juniortól veteránig nevezési díj van 8000 m 12.30

A 10. és a 11. futam útvonala: sportkastély–István u.–nemes 
u. –Királyhágó u.–Halomi u.–gyékény tér–Dráva u.–Bököny 
u.–Mályinka u.–Fogoly u.–Péterhalmi u.–Kettős-Körös u.–
Lőrinci u. –sportkastély.

A KeRÉKPÁROsOKnAK Is
RenDeZneK FUTAMOKAT
– Fontos, hogy korosztályos mezőnyverseny lesz, 12 éves kor-
tól – mondta a 2000 se elnöke. – A részvétel technikai fel-
tétele a műszakilag megfelelő kerékpár és a bukósisak. Itt is 
korcsoportokban állnak rajthoz a versenyzők. A 2000–2001 
között születettek a serdülők, az 1998–1999 közöttiek az if-
júságiak, az 1994–1997 között születettek a juniorok, míg a 
náluk idősebbek a felnőttek mezőnyét alkotják.

előnevezni március 11-ig lehet a lorinc2000se@gmail.com 
címen. Helyszíni nevezésre (2000 forint) március 15-én 8 órá-
tól van lehetőség. A nevezés a futamok rajtja előtt 30 perccel 
befejeződik. A kerületi iskolák tanulóinak ingyenes a részvé-
tel.

Minden célba érkező pólót kap, továbbá a kategória első 
három helyezettje érmet és tárgyjutalmat. A 11. (férfi és női) 
futam abszolút 1–3. helyezettje pénzdíjazásban részesül.

rózsA művelődési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 8. 20 óra: Nőnapi bál – zenél 
a Főnix együttes. Belépőjegy:  
2000 Ft.
Március 10. 11 óra: Süsü a sárkány 
– zenés mesejáték. Belépőjegy: 990 
Ft/fő.
Március 22. 19 óra: Benkó Dixieland 
Band-koncert. Belépőjegy: 3500 Ft.
Március 24. 18 óra: Piroska és a 
farkas. A L’art pour l’art Társulat 
előadása. Belépőjegy: 2200 Ft.
Terembérlési lehetőség esküvőre, 
bemutatóra, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján. A Rózsa 
Művelődési Házban Ticket Express- 
és Jegymester-jegyiroda működik. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9–19 
óráig.

4seAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: 06-30-575-3262
www.siiskola-bokaykert.hu
Szülinap a síiskolában: 
Nincs hol megtartani gyermeke 
szülinapját? Szeretné, ha profi 
szórakoztatásban részesülnének 
a gyerekek? A 4seasons Síiskola 
erre is lehetőséget ad. Szülinapok 
hófánkozással, Moha bácsival, 
igény szerint sízéssel. Időpont-
egyeztetés a 06-30-575-3262-es 
számon Gerencsér Ritával. Részletek 
a honlapon a „szolgáltatásaink” 
menüben.
Síiskolánkban a csoportokat (gyermek 
és felnőtt) életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. Az edzések 
hétköznap délutánonként és hétvégén 
vannak. A tanfolyamok 10 héten 
keresztül folyamatosan tartanak.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Március 9. 9 óra: Thai box-verseny
Március 15. 10 óra: Futóverseny a 
nemzeti ünnep alkalmából
Március 16. 8 óra: Id. Növényi 
Norbert női birkózóverseny
Március 23. 8 óra: Bosnyák 
táncfesztivál
Március 24. 10 óra: Küzdősportgála

lőrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Március 9. 18 óra: FTC-PLER 
Budapest–Vác NB I-es férfi bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Március 10. 16 óra: FTC-PLER–Alba 
Regia NB I/B-s férfi bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Március 16. 8 óra: II. Utánpótlás 
Ergométeres Országos Bajnokság 
a Magyar Evezős Szövetség 
szervezésében
Március 23. 9 óra: Lónyay Kupa – 
kispályás labdarúgótorna
Március 24. 10 óra: a Cartoon Heroes 
férfi floorball-csapatának bajnoki 
mérkőzése
Március 24. 16 óra: FTC-
PLER–Dabas NB I/B-s férfi bajnoki 
kézilabda-mérkőzés

lőrinCi nAgyKönyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 7. 17 óra: Egészséges 
életmód – Sonnleitner Károly 
életmód-tanácsadó előadása
Március 8. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– fiúk-lányok
Március 9. 11 óra: Társasjáték klub
Március 12. 17 óra: Darvassi Andrea 
zongoraművész estje. Közreműködik: 
Sólyom-Nagyné Erdélyi Krisztina. Az 
előadott zongoraművek hangulatát 
Katulic László festményei és grafikái 
illusztrálják.
Március 20. 17 óra: KézműveSzerda 
– húsvéti bárányok, csibék, nyuszik
Internethasználói foglalkozás 
indul a könyvtárban 20 órában, 
délelőttönként 9–14 óráig. Első 
csoport (haladó): március 18., 25., 
április 2., 8. Második csoport (kezdő): 
március 20., 27., április 3., 10. 
Jelentkezni személyesen, a részvételi 

díj befizetésével lehet. A részvétel 
díja: beiratkozott olvasóknak 110 Ft/
óra, regisztráltaknak 110 Ft/fél óra.

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Március 13. 14 óra: Kézműves 
foglalkozás – zászlókészítés

Csontváry UtCAi FióK-
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Március 7. 10 óra: Csevegő csütörtök
Március 8-án, 14-én és 21-én 14 
órától horgolástanfolyam.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 7. 14. óra: Fehér asztalnál 
– nőnapi összejövetel a NYÉVE 
szervezésében
Március 8. 15. óra: A kőszívű ember 
fiai – a Theatrum Hungaricum 
előadása kisiskolásoknak
Március 8. 18 óra: Ruszin bál
Március 9. 8. óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Március 9. 9. óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Március 9. 10. óra: Angol kicsiknek 
és még kisebbeknek, az anyanyelv 
elsajátításához hasonló élményszerű 
és kommunikatív módszerrel
Március 9. 19. óra: a Bóbita óvoda 
alapítványi bálja
Március 10. 15. óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 12. 17. óra: Gyermek és 
Ifjúsági Művészeti Találkozók – a 
Képző- és iparművészeti pályázat 
kiállítása és díjkiosztó ünnepsége
Március 13. 18.45: Zumba Nikivel
Március 14. 9. óra: a SOFI március 
15-i ünnepsége
Március 14. 10:30: a Vörösmarty 
iskola március 15-i ünnepsége
Március 16. 9. óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Március 16. 10. óra: Angol kicsiknek 
és még kisebbeknek, az anyanyelv 
elsajátításához hasonló élményszerű 
és kommunikatív módszerrel 
Március 16. 15. óra: Tere-fere klub
Március 17. 10. óra: az egészség és a 
természetes gyógymódok napja
Március 17. 15. óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 20. 18.45: Zumba Nikivel
Március 22. 10. óra: Hamupipőke 
– az Ametiszt Bábszínház előadása 
gyermekeknek
Március 22. 18. óra: Varázslatos 
görög szellem – Pais István 
filozófiatörténész öt részből álló 
előadássorozatának ötödik része: A 
Biblia igazi világa
Március 23. 9. óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Március 23. 10. óra: Angol kicsiknek 
és még kisebbeknek, az anyanyelv 
elsajátításához hasonló élményszerű 
és kommunikatív módszerrel
Március 23. 21. óra: Made in 
Bass & Fehér Adrienn klubkoncert. 
Belépőjegy: 1000 Ft.
Március 24. 10. óra: Csoki koncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás
Március 24. 15. óra: Nyugdíjas 
táncklub

városházA dÍszterem

városház utca 16.
Március 23. 16. óra: Tavaszi 
hangverseny a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola szervezésében
Március 24. 16. óra: Fellegi 
Ádám Liszt-díjas zongoraművész 
hangversenye

tomory lAJos 
PedAgógiAi és helytör-
téneti gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 297-4951, 06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com

A pusztától a parkvárosig címmel 
állandó kiállítás.
Új kiállítás: A XVIII. kerület története
Párhuzamos életrajzok – 20 portré 
településünk múltjából címmel 
vándorkiállítást állítottunk össze, 
amely a kerület egyes iskoláiban 
lesz látható 2-2 hétig. A 20 kerületi 
híres emberhez interaktív képes 
térképalkalmazást készítettünk, 
amelyen a hírességekhez kapcsolódó 
elnevezéseket, épületeket, szobrokat 
talál az érdeklődő. Az alkalmazás a 
honlapunkon érhető el.
A kötött pályás közlekedés története 
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén 
című minikiállítás a Csontváry utcai 
könyvtárban tekinthető meg.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9 és 15 óra, pénteken 9 és 14 óra 
között. Iskolai szünetek idején a 
bejárati ajtó zárva lehet, ezért ebben 
az időben előzetes bejelentkezést 
kérünk.
A gyűjtemény honlapja – www.
muzeum18ker.hu – folyamatos 
fejlesztés alatt áll.

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 23. 10 óra: Húsvétoló 
– családi program húsvéti 
készülődéssel a Kandó tér 5. szám 
alatt található klubházunkban. 
Előzetes jelentkezés a PIK Ház 
elérhetőségein.
Borostyán gondozási 
KözPont (Címer utca 88.)
Március 12. 18 óra: Tudatos életmód 
klub – Csikung és más szabadban 
végezhető energiagyakorlatok. Előadó: 
Timár Veronika. Belépőjegy: 400 Ft.
Március 13. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Részvételi díj: 200 
Ft + a felhasznált alapanyag ára.
Március 18. 17.30: Színházbarátok 
klubja. Meghívott vendég: Németh 
Kristóf, a Játékszín igazgatója. 
Belépőjegy: 300 Ft/fő. A 
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Március 20. 17.30: Kertbarát klub – a 
szőlő ellenálló fajtái. Előadó: Permesz 
György.
Március 21. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Részvételi díj: 200 
Ft + a felhasznált alapanyag ára.
A kreatív kézműves klubban való 
részvételi szándékról előzetes 
bejelentkezést kérünk a PIK Ház 
elérhetőségein.
Operabatárok klubja indul március 
25-től. Kérjük az érdeklődők előzetes 
jelentkezését.
KAstélydomBi isKolA 
(nemes utca 56–60.)
Március 9. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél: Nagy László. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Bővebb információ programjainkról, 
programjaink helyszíneiről telefonon 
(291-9202), e-mailben (imrepont@
pikhaz.hu) vagy személyesen kérhető 
az Imre-Pont-irodában (Bányai Júlia 
u. 23.).

imre-Pont

Bányai júlia utca 23.
Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Március 9. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek
Március 14. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10–19 
óráig, szombaton 9–12 óráig a PIK 
Ház felújítása alatt a fenti új címen!
Barangoló klub kéthetente pénteken. 
Jelentkezés és bővebb információ 
Reiman Katalintól kérhető a +36-30-
350-3266-os telefonszámon.
Hétfőnként 13–18 óráig családsegítő 
szolgálat, szerdánként 15–17 óráig 
fogyasztóvédelmi tanácsadás, 
csütörtökön 17 órától kézimunka 
szakkör, KRESZ-tanfolyam hétfő-
szerda-péntek 17 órakor.

PolgároK házA

üllői út 517.
Március 10. 16 óra: A Biblia – 
József című, Roger Young által 
rendezett mozifilm vetítése. A főbb 
szerepekben: Paul Mercurio, Ben 
Kingsley, Martin Landau és Monica 

Bellucci. Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között. A jogi 
tanácsadás szünetel.

téglAgyári megálló

üllői út 453.
Telefon: 950-0427, 06-20-576-
9655
Március 8.: Caramel nőnapi 
koncertje
Március 9.: Special Nights disco
Március 14.: Pumpálj rá!
Március 16.: Deák Bill Gyula-
koncert
Március 23.: Impulse-koncert

BAl 18

üllői út 337. 
Március 28. 17.30: Társalgó – a 
vendég Ungváry Tamás Széchenyi- 
és József Attila-díjas író, műfordító, 
kritikus, irodalomtörténész.
Tervezett témák: Az elHalászott 
kultúra: L. Simon László és Halász 
János; Egyetemi elbocsátási láz: 
hol a tiltakozási hullám?; 
A Társalgó házigazdája: Dési János 
újságíró.
A belépés ingyenes, minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!

nAtiK – nőK A Xviii. 
Kerületért AlAPÍtvány

üllői út 453.
Telefon: 295-0666
www.natik.hu
Március 22. 18. óra: Fiatal 
kerületi tehetségek bemutatkozása 
a városháza dísztermében. 
Közreműködnek: Bojtos Luca, Kiss 
Judit Anna ének, Sánta Beatrix 
zongorakíséret, Lotters Márk 
zongora, a Pestszentlőrinci Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 
népdalkórusa.
Március 29. és április 1. között 
húsvéti kirándulást szervezünk 
Lengyelországba. Jelentkezni 
a NATIK elérhetőségein lehet. 
Mindenkit szeretettel várunk!

BenKóéK 
a rózsáBan!
56 éve már, hogy megalakult a világ 
egyik legjobb dzsesszegyüttese, 
a Benkó Dixieland Band. Aligha 
véletlen, hogy pályafutásuk során 
olyan világhírű muzsikusokkal 
szerepelhettek egy színpadon, mint 
Milt Jackson, Freddie Hubbard, Al 
Grey, Buddy Tate, Joe Newman, 
Buddy Wachter, Henry Questa, Joe 
Muranyi, Eddy Davis, Cynthia Sayer, 
Harry Sweet Edison, Albert Nicholas 
vagy Wild Bill Davison. 
A kerületünkbe hazajár az együttes, 
hiszen sokadik alkalommal 
vendégszerepel nálunk. Legutóbb 
három évvel ezelőtt léptek fel, és 
arattak elsöprő sikert a Rózsában. 
Aki akkor lemaradt, most pótolhatja 
a mulasztását, ugyanis március 22-
én, 19 órakor ismét Benkó Dixieland 
Band-koncert lesz a Városház 
utcában, mégpedig egy kifejezetten 
erre az alkalomra összeállított 
műsorral. A zenekar ezúttal is 
teljes létszámban látogat el a XVIII. 
kerületbe, s élő koncert során 
felcsendül valamennyi közkedvelt 
slágerük. 

Bill KaPitány 
visszatér
Akik rendszeres látogatói a 
Téglagyári Megállónak, többször 
is élvezhették már élőben a 
„legfeketébb hangú fehér énekes”, 
Deák Bill Gyula különleges hangját. 
Jó hír Bill kapitány és a blues 
rajongói számára, hogy tavaly 
novemberi szívproblémái után 
ismét vállalhat fellépéseket a 
kitűnő énekes, aki idei harmadik 
koncertjét a kerületünkben adja, 
március 16-án este a Téglagyári 
Megállóban. Egyúttal ez lesz Deák 
Bill Gyula utolsó nyilvános fellépése 
a Petőfi Csarnokban május 18-án 
rendezendő szuperkoncertje előtt.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

idegenben sem okozott gondot a Cegléd legyőzése

a legjoBBaK Között 
a zsiga-csaPat

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A londoni játékok után sokkal 
vidámabb, és ami tán lényege-
sebb, sportról szóló hírek je-
lentek meg a lapokban a Kiss–
Czékus szinkronúszó párosról. 

Az olimpiai játékok végén arra is 
büszkék lehettünk, hogy a mezőny 
legfiatalabb duójaként a lányaink, ha 
nem is az eget rengető, de az előrelé-
pés reményét magában hordozó 21. 
helyen végeztek a londoni medencé-
ben.

A napokban azonban olyan sajtó-
közlemény látott napvilágot, amely 
szomorúsággal tölthet el mindenkit, 
már csak azért is, mert fiatal, remény-
teli egység „esett szét” – remélhetőleg 
nem véglegesen.

nézzük, mi is áll a közlemény-
ben…

nem szerepel tovább a magyar 
válogatottban Kiss szofi. (A 19 

éves lány a kerületi H2O versenyzőjeként 
Pestszentlőrincet is képviselte a nyári játé-
kokon.) A londoni olimpián 21. helyezést 
elérő szinkronúszó páros tagja azt jelezte a 
klubjának és a magyar szövetségnek, hogy 
nem kíván elindulni sem a poznani junior 
európa-bajnokságon, sem a barcelonai fel-
nőtt világbajnokságon. A sportoló jelenleg 
az exkapitány szauder gábor közreműkö-
désével és segítségével három hónapon át az 
egyesült Államokban készül. szofi hivatalos 
lemondását még várja a szövetség. Az okok 
közé tartozik, hogy az olimpián részt vevő 
párosunk számára a játékok óta nem bizto-
sítják a megfelelő edzési körülményeket, és 
anyagi okok miatt nem hosszabbították meg 
szauder gábor szövetségi kapitány szerző-
dését. A junior európa-bajnokság indulási 
jogára – példátlan módon – nyílt kvalifiká-
ciót hirdetett meg a Magyar szinkronúszó 
szövetség.

ez egyszerűbb és könnyebb, mint edzési 
lehetőséget biztosítani a páros számára…

hirdetés

36 MAgyAR 
DOBOgós 
HeLyeZÉs 
Sikeres volt a Sportkastélyban a Grácia Kupa
hagyományosnak tekinthető, hogy a KFK grácia se 
vendégségbe jön a Pestszentimrei sportkastélyba, 
és ott rendezi meg színvonalas nemzetközi 
ritmikusgimnasztika-versenyét, a grácia Kupát. Így 
volt ez az idén is – élénk érdeklődés közepette.

KÜLFÖLDÖn KÉsZÜL

– Örömünkre szolgál, hogy 
visszajárnak a vendégek, sőt a 
számuk évről évre növekszik – 
mondta Fata Anita, a grácia se 
edzője, a verseny egyik szerve-
zője. – A hatalmas érdeklődést 
alátámasztja, hogy az idén már 
15 ország 28 egyesületének 180 
versenyzője mérte össze a tu-
dását. A verseny rangjáról és 
„bejáratottságáról” sok min-
dent elárul, hogy csaknem száz 
hölgy érkezett a sportág Mek-
kájának tekinthető Oroszor-
szágból, de  jöttek Ukrajnából, 
Azerbajdzsánból, szerbiából, 
Bulgáriából, Örményország-
ból, Bosznia-Hercegovinából, 
Fehéroroszországból, Lengyel-
országból, szlovákiából, Hor-
vátországból, szlovéniából, 
Ausztriából, Finnországból és 
Olaszországból is. Az amerikai 
földrészt Kanada képviselte.

Minden adott volt tehát 
egy magas színvonalú verseny 
megrendezéséhez. A magyar 
hölgyek ebben az erős me-
zőnyben sem játszottak sta-
tisztaszerepet, ami bizakodás-
sal töltheti el a szakembereket 
a szezon előtt.

– nagyon örültünk annak, 
hogy a junior európa-bajnok-
ságra készülő kéziszercsapat 
bronzérmes lett. Balassi Lilian, 
Bérdi Jázmin, Borsányi Pat-
rícia, Kiss Boglárka, Ludányi 
Laura, Pigniczki Fanni és 
Wehovszki Vivien kitűnően 
teljesített, jó volt őket a dobo-
gón látni – mondta az edző. 
A nagy létszámú mezőnyben 
sok sztár is megmutatta a tu-
dását, és örömünkre magyar 
helyezések is születtek.

Az összetett versenyben a 
legjobb, 4. helyezés Vass Dóra 
országos bajnokunk nevéhez 
fűződik. Valóban kiválót nyúj-

tott.  Büszkék lehetünk arra is, 
hogy legtöbbször magyar ver-
senyzők álltak a dobogón: 10 
arannyal, 13 ezüsttel és ugyan-
ennyi bronzzal zárták a grácia 
Kupát. A lányaink után Orosz-
ország versenyzői voltak a leg-
eredményesebbek, 8 arannyal, 
4 ezüsttel és 4 bronzzal.

gyerteK, lányoK!
A KFK grácia se 
felvételt hirdet a 
ritmikus gimnasztikához 
kedvet és tehetséget 
érző lányok számára. 
Jelentkezés a 06-30-406-
7395-ös telefonszámon, 
Fata Anitánál.


 

�
Az alapcél után fél szemmel már mindenki 
az áprilisban kezdődő rájátszásra figyel, arra 
gondol. hogyan bonyolítják le ezt a mérkőzés-

sorozatot?

HíRek
Marosi vk-ezüstje
Kitűnően kezdte az idei 
szabadtéri versenyidényt 
Lőrinc olimpiai bronzér-
mes öttusázója, Marosi 
Ádám. A sportember 
az egyesült államokbeli 
Palm Springsben indult az 
öttusa-világkupán, és a 
2. helyet szerezte meg az 
erős mezőnyben.

thai box: 
jöhet a bajnokság
Hatalmas az érdeklődés a 
március 9-én rendezendő 
vb-kvalifikációs országos 
thai box bajnokság iránt. 
A rangos eseménynek a 
Sportkastély ad otthont. 
A thaiföldi világversenyre 
az országos bajnokságon 
három kategóriában aratott 
győzelemmel lehet eljutni.

A vége felé közeledik az alap-
szakasz, és örömmel láthatjuk, 
hogy a csapatunk bizonyosan 
bent van az első hatban, vagyis 
elérte a szezon előtt kitűzött 
(elvárt) célt. Március elsején a 
Cegléd volt az ellenfél, s a gyön-
gyösi vereségtől függetlenül len-
dületben lévő fővárosi együttes 
idegenben is magabiztos győ-
zelmet aratva (35-25) jelezte, 
hogy helye van a bajnokság első 
hat csapata között, vagyis a fel-
sőházi rájátszásban. De milyen 
is lesz az, ki ellen és mikor kell 
bizonyítani, hogy az alapcélon 
is túlléphet a gárda?

A nAgyok Még 
CSAk néZIk
A bajnoki rájátszást új, eddig 
nem alkalmazott formában ren-
dezik meg. nézzük a lényegét…

Kezdjük felülről, az 1. és a 2. 
helyezettel. nekik, úgymond, 

könnyű dolguk lesz, hiszen csak 
a rájátszás második körében, az 
elődöntőkben csatlakoznak.  A 
Veszprém és a szeged csak néz-
ni fogja, miként mérkőzik meg 
egymással a 4. és az 5., illetve a 
3. és a 6. helyezett.

MáR CSAk A váC
A csapatunk jelenleg az 5. helyen 
áll, és ezt a helyezést jó eséllyel 
megtartja. ebben az esetben a 
4. Tatabánya lesz Lendvayék el-
lenfele. A jelenleg 5. gyöngyös 
elénk kerülhet ugyan, azonban 
erre kicsi az esély, mivel a He-
ves megyei gárdának az alap-
szakaszban még a Veszprémmel 
és a szegeddel is meg kell mér-
kőznie, s a papírforma nem az ő 
győzelmüket ígéri. nem úgy az 
FTC-PLeR Budapestnek, amely 
a március 1-jei találkozón ide-
genben 10 góllal le tudta győzni 
a Ceglédet, és a Vác elleni hazai 
meccsen is megvan az esélye a 

két pontra. nagy „balesetnek” 
kellene történni ahhoz, hogy a 
gyöngyös megelőzze a PLeR-t, 
s visszasorolja a zöld-feketéket 
az 6. helyre.

ZáRjon BE 
A „kóRháZ”
Tehát nagy valószínűséggel az 
alapszakasz utáni 4. helyezett, a 
Tatabánya lesz az ellenfél. ezek 
a találkozók két győzelemig 
tartanak, és a tabellán előrébb 
végző gárda (a vidékiek) ottho-
nában lesz az első összecsapás. 
ez nem kedvező, mert az ottani 
esetleges vereség, majd a remélt 
hazai győzelem után a harma-
dik, mindent eldöntő mérkőzést 
idegenben kellene játszani.

ez persze még odébb van, 
ugyanis ezeket a meccseket 
csak április 21-én, 24-én – és ha 
kell, 28-án – rendezik meg. szá-
munkra azért is előnyös lehet a 
hosszú, hathetes bajnoki szünet, 
mert addigra felépülhetnek a 
sérültek, és bezárhat a „lőrinci 
kórház”.

Cegléd–FTC-Pler Budapest
25-35 (11-17)

50 sZÁZALÉKOs 
KOMLóI MÉRLeg
A felnőttek mellett ter-
mészetesen pályán van-
nak más csapataink is. 
Közülük kettő ugyan-
azon a napon lépett pá-
lyára, mindkettő Komlón. 
A mérleg egy győzelem, 
egy vereség volt.

A felnőtt korosztályban ját-
szó junior csapatunk Kom-
lón mérkőzött február 16-án. 
A másodosztályban szereplő 
juniorok itthon nyerni tud-
tak a Baranya megyeiek el-
len, vendégként azonban 3 
góllal alulmaradtak.

nB I/B, felnőtt korosz-
tály, alapszakasz, 14. forduló: 
Komló–FTC-PLeR Budapest 
II 31-28 (15-14)

Hutvágner István: Még ha 
ki is kaptunk, jó mérkőzést 
játszottunk. Az ilyen mecs-
cseknek az az egyetlen céljuk, 
hogy a játékosaink a felnőtt 
mezőnyben edződjenek, és 
erre ez a találkozó tökélete-
sen megfelelt. Még jobb száj-
ízzel utaztunk volna haza, ha 
nem a felnőtt csapattal egy 
időben kellett volna pályára 
lépnünk. Akkor a teljes ke-
retre számíthattam volna. 
Azonban az időpont-változ-
tatást nem sikerült elintézni 
a komlóiakkal…

A másik, a saját korosz-
tályában játszó junior csapa-
tunk ellen nem volt ellenszere 
a komlóiaknak. A jó játék és 
a nyolcgólos siker önmagáért 
beszél, jelezve, hogy nemcsak 
a felnőttekről van szó a klub-
nál, de a jövőt jelentő után-
pótlásról is.

nB I/B junior korosztály, 
alapszakasz, 14. forduló: 
Komló–FTC-PLeR Budapest 
II 26-34 (17-16).

Kárpáti Krisztián: Álmo-
san kezdtük, a hosszú utazás 
miatt nehezen lendült játék-
ba a csapat. A védekezésvál-
tás jól sikerült, attól kezdve 
mi irányítottunk. A második 
félidőben felőröltük a hazaiak 
ellenállását, és magabiztosan 
nyertünk. Tetszett a második 
félidő küzdőszelleme, és örü-
lök suhajda Krisztián kapus 
parádés visszatérésének.

a rájátszásban nagy harcra kell készülni, hiszen a tatabánya lesz az ellenfél
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� Legenda ment el 
közülünk. olyan 
ember, akinek 

a nevét, akárcsak a 
nemrégiben emléktáb-
lával is halhatatlanná 
tett Prokopp Sándorét, 
nemhogy illik, de köte-
lességük is megőrizni a 
maiaknak meg az őket 
követő generációknak. 
A magyar kosárlab-
dasport korszakos 
egyénisége, Zsíros 
Tibor, vagy ahogyan a 
legtöbben tisztelték és 
tisztelik, Zsizsi bácsi 
február 13-án, néhány 
hónappal a 83. szüle-
tésnapja előtt hunyt el.

rótH ferenc   

– Tüneményes – ez volt az első 
szava Tasnádi András igazga-
tónak, amikor Zsíros Tiborról 
érdeklődve felhívtuk őt a Brassó 
Utcai Általános Iskolában.

Az igazgató úr valóban el-
mondhatja, hogy „ezer éve” is-
merte a sportág zseniális alak-
ját. 

–  Hogy mikor láttam elő-
ször? Olyan régen volt, hogy 
magam sem hiszem… Az 1984-
es úttörőolimpia versenyeit 
rendeztük az iskolánkban. Fia-
tal testnevelőként találkoztam 
vele. „Örököltem” őt, mert már 
két évvel korábban is vezetett 
meccseket a tornatermünkben. 
Ötvenéves sem volt, amikor be-
kapcsolódott a kerület sportéle-
tébe.

öRök SZERELEM, 
kRISTáLyTISZTán
nincs mit csodálkozni ezen, hi-
szen Tibor bácsi pályája hasonló 
módon kezdődött, mint azoké 
a gyerekeké, akiknek igazságos, 
szigorú és a fair play-t mindig 
betartató bírója volt a Brassó-
ban. Kötődése a gyermekekhez 
nem volt véletlen. Az ifjú Zsíros 

háromszor nyert középiskolás 
bajnokságot, egyszer pedig má-
sodik lett a csapatával.

– szinte hihetetlen, hogy az az 
ember, aki a sportágának olyan 
magasságaiba jutott, mint ő, az 
élete végéig kitartott a fiatalok, 
az ifjak mellett. sokszor mond-
ta, hogy az utánpótlás-nevelésre 
kell helyezni a hangsúlyt, mert 
csak akkor és abból lehet ismét 
nagy a kosárlabdasportunk. 
Tartotta is magát ehhez. 2010-ig 

vezetett meccset, mégpedig nem 
is csak egyet-egyet. Az övé volt 
az általános iskolában a III. és a 
IV. korcsoport, s a középiskolás 
fiúk és lányok is az ő bírásko-
dása alatt játszottak. Évente öt-
ven-hatvan meccse biztosan volt 
– közel a nyolcvanhoz…

– Az ő becsületes játékához 
nem férhetett kétség. Azt min-
dig betartotta, betartatta, ab-
ból nem engedett. emlékszem, 
a gyerekek rajongtak érte, de ő 

volt az is, akitől tartottak. Az 
biztos, hogy senki sem lehetett 
közömbös vele. Amikor megje-
lent, mindenki tudta, bejött „va-
laki” a terembe.

Igaz, Zsizsi bácsi elköltözött 
a kerületből, a Havannáról,  er-
zsébeten élt, de a lőrinci gyöke-
reit sosem feledte. ellenkezőleg. 
Büszke volt a kerületre, ahol 
1930-ban meglátta a napvilágot.

– Pesterzsébeten lakott 
ugyan, de mindenki úgy beszélt 

róla, hogy Zsizsi bácsi a miénk, 
a kerületünké.

Az „ezeréves tisztelőnek”, 
Tasnádi Andrásnak is része volt 
abban, hogy Tibor bácsi mun-
kásságát 2009-ben sport Érdem-
éremmel ismerték el.

– ezt is olyan belülről jövő, 
természetes szerénységgel fo-
gadta, mint mindent az életében. 
sosem volt tolakodó, inkább 
másokat ismert el, másokat di-
csért. egyetlen dolog volt az éle-
tében, amire hiú volt. Az írásos 
tevékenysége, a könyvei. ezeket 
külön polcra helyezte, munkás-
sága külön részeként kezelte. 

Akár sorsszerűségként is föl-
fogható, hogy Az első 100 évünk 
című, gyimesi Jánossal közösen 
írt könyve napokkal a halála 
előtt jelent meg.

Még A gonoSZ IS 
jó voLT hoZZá
Úgy tűnik, a másvilágra min-
denkit áthívó gonosz egy kicsit 
megértő volt Zsíros Tiborral. 
Megvárta, amíg az újabb műve 
után leteszi a tollat, és csak ak-
kor mondta neki: Ha száz évet 
nem is adtam, de amennyi jutott 
neked, azzal jól gazdálkodtál, 
nyomot hagytál magad után. A 
jutalmad az lesz, hogy emlékez-
ni fognak rád. sokáig, s nem is 
kevesen…

 AZ oTP-TőL 
A hAMvAkIg
gyásztól fáradt hangon szólt 
bele a telefonba Ildikó asszony, 
aki kerek harminc éven át volt 
hűséges élettársa Tibor bácsi-
nak. előbb a Havanna-lakótele-
pen, majd Pesterzsébeten.

– Február 3-án láttam utol-

jára életben Tibort. székesfe-
hérvárra ment akkor, kosár-
labdaügyben. Ott lett rosszul 
egy étteremben, ott vesztette el 
az eszméletét. Ma már tudjuk, 
mindörökre… előbb a városma-
jori szívklinikára szállították, 
majd onnan, február 11-én, át-
vitték a Dél-pesti Kórház inten-
zív osztályára. A főorvos úr csak 
annyit mondott nekem, köszön-
jek el Tibortól… Harminc gyö-
nyörű esztendő adatott meg ne-
künk. A nyolcvanas években az 
OTP-nél dolgoztam. egy napon 
bejött az irodába egy magas, jó-
képű, határozott ember. Aztán 
másnap is meg az azt követőn 
is… Megláttuk és megszerettük 
egymást. Megpróbálom foly-
tatni a harminc közös évünket, 
igaz, már nélküle…

A becsületesség őre
Zsíros Tiborra mindenütt emlékezni fognak, ahol kosár van, és labda pattog

zsizsi bácsi mindig a fiatalok között érezte legjobban magát

A festményein főként a ter-
mészet szépségeit megörökítő 
Teffner András Sándor kiállí-
tását Fényesi Tóth János iroda-
lomszervező előadó, költő üd-
vözlő szavait követően Lőrinczi 
L. Anna költő, író, a Fullextra 
kulturális és művészeti por-
tál vezetője nyitotta meg.  
Teffner András sándorral álta-
lános iskolás korában az egyik 
pedagógusa szerettette meg a 
rajzolást, aki azt javasolta, hogy 
képzőművészeti középiskolá-
ban folytassa a tanulmányait. 
A leendő festő élete azonban 
úgy alakult, hogy szakmunkás 
lett, de a művészet szeretete 
ott szunnyadt benne. eköz-
ben egy ideig mai szóhaszná-
lattal élve „pörgős életet élt”.  
– Két végén égettem gyertyát, 
de egyszer csak úgy éreztem, 
hogy meg kell állnom. ezért 
2009-ben elzarándokoltam 
Medjugorjéba, és attól a pil-
lanattól kezdve megváltozott 

az életem – mesélte. – Ráta-
láltam önmagamra, és ismét 
elkezdtem rajzolni, festegetni.  
Az alkotómunkában később se-
gítőtársakra is lelt Reisz Tamás 
és simon Ferenc festőművészek 
személyében. steixner Zoltán 
festőművész meghívására be-
mutatkozhatott székesfehér-
váron a Bányató galériában, 
ahol megismerkedett simon 
M. Veronika festőművésszel, 
akinek a támogatásával lehető-
sége nyílt arra, hogy több he-
lyen is kiállíthassa a munkáit.  
A tárlat megnyitóját követően 
az irodalomé volt a főszerep. 
A Krúdy gyula Irodalmi Kör 
rendezvényén Fényesi Tóth 
János és Lőrinczi L. Anna 
mellett fellépett Arany-Tóth 
Katalin költő, Ábel Andrea 
dalszerző, Hepp Béla köl-
tő és Kováts Péter költő is.  
A kiállítás március 21-ig te-
kinthető meg.

➜ fülep erzsébet

hirdetés

20 éve Pestszentimrén, Önökért!
EGYEDÜLIKÉNT A KERÜLETBEN

4 D VIZSGÁLATTAL SZEMÜVEGKÉSZÍTÉS 
 Március Nálunk a Nyugdíjasok hónapja!

(a feltételekről érdeklődjön üzletünkben )

Nyerjen az Air Optix Kontaktlencse családdal!
Digitális és hagyományos fénykép kidolgoztatás!

Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13Küldetésünk a tökéletes látás!

LeLKI 
BÉKessÉgBen 
A Krúdy-kör kiállításmegnyitóval egybekötött irodal-
mi estet tartott február 21-én a zila Kávéházban. 
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névJegy
zsíros tibor
1930. június 8.–2013. 
február 13. kosárlabdázó, 
mesteredző. 
Az 1955-ös magyar arany-
csapat tagja. Edző, szövet-
ségi kapitány, játékvezető, 
sportvezető. 2005 decem-
berében beválasztották 
a magyar kosárlabdázás 
halhatatlan játékosai, illetve 
edzői közé. 
Csapatai: Bkv Előre, 
Mávag, ganz-Mávag. 
Eredményei: háromszoros 
magyar bajnok, Főiskolai 
világbajnok (1954), Eb-
ezüstérmes (1953), felnőtt 
Európa-bajnok (1955), 
116-szoros válogatott, 
háromszoros olimpiai részt-
vevő (1948, 1952, 1960). 
Szövetségi kapitányként az 
1964-es tokiói olimpián vett 
részt, mesteredzői címet 
1975-ben kapott.
díjai, elismerései: Fair Play 
életműdíj (2011), Budapest 
díszpolgára (2012). Több 
könyv szerzője, társszerző-
je. A közeljövőben megala-
kul a Zsíros Tibor kosárlab-
da Akadémia.


