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Folytatódik a térfigyelő rendszer telepítése a kerületben

Az Alacskára
kerülnek
az új kamerák

Kucsák László és Lévai István Zoltán alpolgármesterek terepszemlét tartottak a tervek frissítése előtt
Bűncselekmények felderítésében és közlekedési problémák kivizsgálásában is sokat segít
a térfigyelő kamerák kerületi rendszere. Az
önkormányzat az újabb kamerákat az Alacskai úti
lakótelepre tervezi, s a képviselő-testület döntésével
megkezdődött az előkészítés.
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Kerékgyártó György		

működő bűnüldözési-bűnmegelőzési rendszer válik teljesebbé.

Kétmillió forintot szavazott
meg a képviselő-testület a 2014es költségvetésben arra, hogy
a szakértők a mai elvárásoknak megfelelően alakítsák ki az
Alacskai úti lakótelepre már korábban megtervezett térfigyelő
kamerarendszert. Ezzel egy jól

12 esztendő
tapasztalata
− A közelmúltban egy csoportos garázdasági ügyet sikerült
megoldani a területre irányított
térfigyelő kamerával. A Baross
utca és a Margó Tivadar utca

sarkán kötöttek bele férfiak egy
nőbe, s verekedés lett belőle. Az
elkövetők tagadtak, a felvételek
azonban egyértelműen bizonyítottak mindent – magyarázta
Száva Flórián őrnagy, a kerületi
rendőrkapitányság tisztje, hozzátéve, hogy a kamerarendszer
a közlekedési balesetek okainak
kivizsgálásában is sokat segít.
A térfigyelő kamerák kerületi
telepítésének előkészítése 2002
októberében kezdődött. Az első
kerületrész, ahol a rendszer
kiépült, a Kolozsvár–Baross–
Bartha Lajos–Vörösmarty utca
által határolt terület volt, majd
2005-től folyamatos fejlesztéssel újabb és újabb kamerákat

telepítettek. Ma összesen 72
kamera üzemel kerületszerte:
31 a Havanna-lakótelepen, 21
a Lakatos-lakótelepen és 20 a
Glorietten.

Kevesebb a baj

− A rendszer beváltotta a hozzá
fűzött reményeket, azt tapasztaljuk, hogy a kameráknak elrettentő, visszatartó hatásuk van.
Érezhetően és mérhetően csökkent a bűncselekmények száma
a korábbiakhoz képest, amihez
a Havanna-lakótelepen létesített
rendőrségi iroda megnyitása is
hozzájárult. A lakossági visszajelzések is ezt igazolják: jobban,
nagyobb biztonságban érzik

k ö z é l e t i
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magukat a kerületiek – mondta
Száva Flórián.
Az őrnagy szerint ez a technika a felderítésben és a bűnmegelőzésben egyaránt jól használható.
− A törvény rendelkezése
szerint bármely felvétel három
napig megőrizhető. Voltak esetek, amelyeket az élőkamerás
képek alapján meg tudtunk
előzni, a felderítésben pedig
sokszor a felvételek segítenek,
mint például a már említett garázdasági ügyben. Azokkal a
kamerákkal, amelyek a Margó–
Baross, a Bartha–Baross vagy a
Kondor–Baross utca sarkán elhelyezett technikához hasonlóan kereszteződésekben vannak,
a közlekedési balesetek, kihágásokat lehet felderíteni.

Az ünnep
kánonja

Az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc hősei
előtt tisztelegve idén
is több helyszínen tart
megemlékezést a kerületi
önkormányzat. Az ünnephez kapcsolódva igyekeztünk körbejárni a kerületi
emlékhelyeket, illetve
Pelyach István történészt
kérdeztük az örökség
jelentőségéről.

Az Alacska
következik
A közbiztonság további javítása
érdekében megfontolandó további kamerák telepítése. Ezek
elhelyezésére több elképzelés
született már.
− Konkrét, kidolgozott tervünk van egy 8-9 kamerás rendszer kiépítésére az Alacskai úti
lakótelepen. Az itteni telepítés
lakossági igény alapján fogalmazódott meg, bár szakértőként
meg kell jegyeznem, hogy erre
itt nem feltétlenül van szükség.
Az Alacska ugyanis a rendőrségi intézkedések számát és azok
lefolyását tekintve a legbiztonságosabb lakótelep a kerületben
– vélekedett Száva Flórián.
Lévai István Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat mindenképpen az
Alacskán folytatja a térfigyelő
rendszer kiépítését.
− Régi lakossági igényről van
szó. Korábban az önkormányzat
súlyos terhei nem tették lehetővé, hogy erre forrást találjunk.
Az
adósságkonszolidációval
azonban a terhek nagy része eltűnt, és lehetőség van a továbblépésre. A 2014-es költségvetésben 2 millió forintot különített
el a képviselő-testület a tervek
aktualizálására. Ha ezek elkészülnek, tudjuk, mennyi forrást
kell előteremtenünk. Az önkormányzat mindenképpen azt
szeretné, hogy az új kamerák
felszerelése legkésőbb a nyáron
megtörténjen. Közben a szakértők vizsgálják az újabb kamerák
telepítésének lehetőségeit is –
mondta az alpolgármester.
„Az önkormányzat
mindenképpen
azt szeretné, hogy
az új kamerák
felszerelése
legkésőbb a nyáron
megtörténjen.”


Március 15. soha nem
volt a szó igazi értelmében konszenzusos ünnep,
többnyire mást jelentett
a nemzet és az aktuális
hatalom számára. Erről és
a kerületből kibontakozó
Vasvári-kultuszról beszélgettünk Pelyach Istvánnal,
az idei kerületi ünnepségek
egyik szónokával.
A történész úgy véli, mindig
minden hatalom tudta,
hogy március idusát be kell
emelnie a saját kánonjába.
Felidézte, hogy habár 1848
emléke folyamatosan élt a
nemzet valamennyi társadalmi rétegében, hivatalos
ünneplésről a dualizmus
politikai viszonyai között szó
sem lehetett. Első ízben a
forradalom ötvenedik évfordulójához közeledve merült
fel az Országgyűlésben a
megemlékezés gondolata.
Bővebben
a 10. és a 17. oldalon

Köszöntjük
a nőket!
A március 8-i nőnap
alkalmából szeretettel
köszöntjük valamennyi
női olvasónkat!

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Diáktáborok

2. oldal

Nem lehet gondja a választással annak
a szülőnek, aki kerületi szervezésű nyári táborba szeretné beíratni gyermekét:
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén
iskolák és művelődési házak kínálnak
napközis jellegű, illetve bentlakásos
táborokat, a Bókay-kertben pedig
egész szünidőben rendszeres étkezéssel, egész napos programmal várja a
vakációzókat a napközis tábor.

Halad a csatornázás

3. oldal

A terveknek megfelelően folynak a
csatornázási munkálatok. A kivitelezők
ugyanakkor a lakosság türelmét kérik:
mindenhova eljutnak, azokra a helyekre
is, ahol most az ott élők számára
úgy tűnik, hogy leállt a munka. Az
önkormányzat és a kivitelező cégek
képviselői továbbra is várják a lakosság
visszajelzéseit a kerületben több évtizede várt beruházásról.

Márkás Zila

4. oldal

Tarlós István főpolgármester Budapest
Márka elismerésben részesítette a Zila
Kávéházat. Az oklevelet február 27-én
vehette át Zila László. A Budapest
Márka-díjat a fővároshoz köthető
kiemelkedő termék, szolgáltatás, kimagasló kulturális-művészeti eredmény
elismerésére alapította a Fővárosi Önkormányzat Szentes Tamás főpolgármester-helyettes indítványára.

Több a cafeteria

5. oldal

A béren kívüli juttatások keretének
megduplázásáról határozott februárban
az önkormányzat képviselő-testülete.
A döntés az önkormányzati intézményekben dolgozókat érinti. A cafeteriajuttatások személyenkénti összege
100 ezer forintról a maximálisan adható
200 ezer forintra emelkedett. De nem
csak a saját intézményeiben dolgozókra gondolt az önkormányzat.

Farsangi záróra

16. oldal

A hagyomány szerint vízkereszttől
hamvazószerdáig tartó, váltakozó
hosszúságú farsangi időszak alatt
regélő hétfőtől a farsang farkáig folyik
a maskarába bújtatott télűzés. Ebben
az esztendőben is nagy érdeklődés
kísérte a Kondor Béla Közösségi Házban március 2-án rendezett jelmezversenyt. A kreativitás mellett a színészi
fellépést is értékelte a zsűri.
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Közélet

Határon innen és túl egyaránt táborozhatnak a kerületi diákok

Segítünk
Közérdekű
információk
és címek
Ingyenes

jogi tanácsadás

Sokszínű programok
a gyerekeknek
Iskolai osztályok juthatnak el határon túli területekre

a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés és időpont
kérés a 296-1440-es
telefonszámon.

Bauer Ferenc
Fidesz, 06-30-460-3855
bauerferi@-t-online.hu. Előzetes
egyeztetés alapján.

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

Közérdekű info
Budapest Főváros
Kormányhivatala XVIII.
Kerületi Hivatala
Városház u. 16.
tel.: 296-1400
H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18,
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

Dámsa József Lajos
Fidesz, 06-20-412-2850,
jozsef.damsa@gmail.com, minden
hónap utolsó szerdáján 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

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

Okmányirodák
Batthyány u. 80.
tel.: 296-1457, 296-1453
Ady E.u. 100.
tel.: 297-5733, 297-5734
H., Sze.: 8–12 és 14–18,
K., Cs.: 7–11 és 13–16,
(csüt. délután kizárólag
időpontfoglalással) P.: 8–12

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

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

Észrevételével
keresse az irodákat!
296-1300
Gyámhivatal:

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

dr. Ternyák Péter Lajos
hivatalvezető
Okmányiroda:

Kardos Gábor

Baier Tibor

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

Kucsák László országgyűlési képviselő fontosnak tartja, hogy minél többet sportoljanak a gyerekek a táborokban

�

Változatlan áron táborozhatnak idén is azok a
gyerekek, akik a Bókay-kerti napközis tábort
választják. Várja a diákokat a Balatonakaliban
berendezett tábor is, és folytatódik a Határtalanul
program, amelyben iskolai osztályok juthatnak el
határon túli területekre.

Kerékgyártó György		
Nem lehet gondja a választással annak a szülőnek, aki kerületi szervezésű nyári táborba
szeretné beíratni gyermekét,
gyermekeit: Pestszentlőrincen
és Pestszentimrén iskolák és
művelődési házak kínálnak
napközis jellegű, illetve bentlakásos táborokat, a Bókaykertben pedig egész szünidőben rendszeres étkezéssel,
egész napos programmal várja
a vakációzókat a napközis tábor. Az önkormányzati támogatásnak köszönhetően mindez rendkívül mérsékelt áron
érhető el.
− Az önkormányzat mindig fontosnak tartotta, hogy
a kerületi gyerekek vakációja
tartalmas és a szülők számára megfizethető legyen. Ezért
támogat minden lehetőséget,
ami ennek valóra váltásában
segít. A napközis táborra a
képviselő-testület idén ugyanakkora összeget irányzott elő,
amekkorát tavaly, így a tábor

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

díja változatlan lehet – mondta Kucsák László országgyűlési képviselő, alpolgármester.

Vár a Balaton

Az iskolák szervezhetnek turnusokat az önkormányzat tulajdonában álló balatonakali
táborba is, így a kerületi gyerekek jutányos áron tölthetnek
el egy-egy hetet a magyar tenger partján.
− Kiemelt fontosságú lehetőségről van szó. Egy Balaton-parti üdülés minden
gyereknek nagy élmény, de
akad olyan, aki másként nem
juthatna el ide – magyarázta
Kucsák László.

Számos programot kínálnak
minden nyáron a művelődési
és közösségi házak által szervezett táborok is. Ezek között
akad napközis jellegű, de olyan
is, amely az ország valamely érdekes tájegységére – például a
Hortobágyhoz közeli Tisza-tó
környékére – viszi el a szünidőzőket. A közművelődési intézmények az önkormányzat kezelésébe tartoznak, így e nyári
lehetőségek jó része is kedvezményes az önkormányzati támogatásnak is köszönhetően.
− A közművelődési intézmények többnyire tematikus
táborokat szerveznek, ezekben mód van táncra, környezetvédelmi programok látogatására, fotózásra, festésre,
kézműveskedésre, sportolásra
és még nagyon sok egyébre. Általuk színesedik a tábori kínálat, így tényleg van lehetősége
választani annak, aki a nyarát
szeretné megtervezni – fejtette
ki Kucsák László.

Kiváló lehetőséget nyújt a magyarországi és a határon túli
diákok számára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2011 óta
futó, Határtalanul című programja. Ennek keretében iskolai osztályok pályázhatnak utazástámogatásra: a határon
túlról Magyarországra, innen pedig Felvidékre, Délvidékre,
Kárpátaljára és Erdélybe.

Erdélytől
Felvidékig

Kiváló lehetőséget nyújt a
magyarországi és a határon
túli diákok számára a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
2011 óta segítő, Határtalanul című programja. Ennek
keretében iskolai osztályok
pályázhatnak utazástámogatásra: a határon túlról
Magyarországra, innen pedig Felvidékre, Délvidékre,
Kárpátaljára és Erdélybe. A
kerületből több iskola – például a Kandó téri, a Gulner,
a Kassa utcai – élt már a lehetőséggel, de akadt olyan
intézmény is – ilyen volt a
Bókay Árpád-iskola –, amely
kétszer is elnyerte a támogatási összeget.
− A XVIII. kerület jó
kapcsolatokkal rendelkezik
a határon túl: a székelyföldi
Tusnádfürdő és a kalotaszegi
Körösfő szívesen segítenek
szállással, étkeztetéssel, programszervezéssel, tájékoztatással az innen oda utazó
gyerekeknek. Jó barátságokat
ápolunk a többi magyarok
lakta területen is, így nem
lesz nehéz dolguk azoknak
az osztályoknak, amelyek
idén nyernek el támogatást a
Határtalanul programban –
fogalmazott Kucsák László.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.bp18.hu

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

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

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

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

Csomó Tamás

dr. Lévai István Zoltán

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12

irodavezető

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

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

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

dr. Hunyadkürti Szilvia

Ughy Attila

Kucsák László

. ..............................................................................
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írásokat a szerzők előzetes hozzájárulása nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

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
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

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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Továbbra is várják a lakosság visszajelzéseit a beruházásról

�

Továbbra is jó
ütemben, az
építési terveknek
megfelelően haladnak a
csatornázási munkálatok
Pestszentlőrincen és
Pestszentimrén. Szeptember óta több utcában is befejeződtek már
a munkák. A kivitelezők
ugyanakkor a lakosság
türelmét kérik: mindenhova eljutnak, azokra a
helyekre is, ahol most az
ott élők számára úgy tűnik, hogy leállt a munka.

Mindenkihez eljut
a csatornázás
A kivitelező cégek munkatársai a lakosság türelmét kérik

Puskás Attila			
– Ez csak látszólagos, szeretnék
mindenkit megnyugtatni, hogy
tartjuk az ütemtervet – mondta
Piukovics Antal, a SADE Magyarország Kft. felelős építésvezetője, akihez konkrét lakossági
kérdés is érkezett a Kond utcai
munkálatokkal kapcsolatban.
– Az utca egy részében már elkészültünk, a fennmaradó szakaszt pedig március első hetében kezdjük kiépíteni.

Új területeken

Piukovics Antal tájékoztatása szerint a cég munkatársai
továbbra is dolgoznak a Hangár utca, Felsőcsatári út, Álmos
utca és Csévéző utca által határolt területen. Van, ahol már
befejeződött, és van, ahol folyik
az útburkolat helyreállítása. A
fentieken kívül új helyszíneken
is megkezdték, vagy rövidesen
kezdik a csatornázást.
– A Bartók Béla utcában február utolsó hetében kezdtünk
dolgozni, továbbá zajlanak a
munkálatok a Gilice tér környékén többek között a Városház,
a Mályinka, a Vasvári Pál és a
Dobozi utcában – sorolta az építésvezető. – Jelenleg nyolc csapatunk dolgozik, de márciusban
további munkásokkal bővül a
létszám. Minden erőnkkel azon
vagyunk, hogy minél előbb befejezzük a csatornázást. Jó ütemben haladunk, mindenkihez el
fogunk jutni.

A kedvező téli időjárásnak köszönhetően megfelelően tudtak haladni az építéssel

Közélet
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Várják
a kérdéseket

Süle Csaba, a kerületben dolgozó másik kivitelező, a SADEPenta konzorcium képviselője
arról számolt be, hogy a kedvező téli időjárásnak köszönhetően megfelelően tudtak haladni
az építéssel, nem volt szükség a
vészforgatókönyvre.
– A Ráday Gedeon utcában
a Gárdonyi Géza és a Bessenyei
György utca közötti szakasz következik, illetve március elejétől
az Igló utcában is csatornázunk.
Folynak a munkálatok a Mikszáth Kálmán utcában és a József utca környékén, az úgynevezett 10-es vízgyűjtő területen
is – mondta Süle Csaba.
Az önkormányzat és a kivitelező cégek képviselői továbbra
is várják a lakosság visszajelzéseit a kerületben több évtizede
várt beruházásról. A csatornázást érintő kérdésekkel – például a különböző utcákban a
kivitelezés kezdési időpontjára
vonatkozókkal – közvetlenül
fordulhatnak a kivitelezőkhöz:
a Penta Kft-hez tartozó utcákkal
kapcsolatban Fucskó László építésvezetőhöz (06-30-221-3879)
vagy Vitányi Attila művezetőhöz (06-30-418-9450), a SADE
Magyarország Kft. munkaterületeivel kapcsolatban Piukovics
Antalhoz
(06-30-513-4926),
valamint személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatához.
A csatornázást
érintő kérdésekkel –
például a különböző
utcákban a kivitelezés
kezdési időpontjára
vonatkozókkal –
közvetlenül fordulhatnak
a kivitelezőkhöz,
valamint személyesen
az önkormányzat
ügyfélszolgálatához.
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Ételosztások
a kerületben

Simon Gábor
titokzatos pénze
Továbbra is rejtély a százmilliók eredete

A kerületi hajléktalanok ellátásáért a Tiszta Forrás Alapítvány
tesz a legtöbbet. A civil szervezet utcai ellátó szolgálata jól ismeri az itt élő vagy itt megforduló rászorulókat, aktív kapcsolatban
van velük. Az alapítvány nappali melegedőt is fenntart, amely
egyféle bázist jelenthet a hajlék nélkül élőknek.
− A folyamatos kapcsolattartás mellett számos szolgáltatást
nyújtunk: postai címet intézünk, ruhát osztunk, segítünk az
egészségügyi ellátás szervezésében és még sok másban. A nappali melegedőben lehetőség van napi egyszeri étkezésre is. Ez
alkalmanként lehet meleg étel – tájékoztatta lapunkat az alapítvány munkatársa, aki azt is elmondta, hogy az úgynevezett
teajáratokon mindennap 18 óra után osztanak teát és hidegételcsomagot Pestszentimrén és Pestszentlőrincen. .
Alkalomszerűen civil szervezetek és pártok is osztottak és osztanak meleg ételt a kerületben. A Katolikus Karitász több helyszínen jelentkezik ilyen akciókkal. A pártok közül március 2-án az
MSZP rendezett ételosztást.
− Tapasztalataink szerint elsősorban a lakótelepekről érkeznek
érdeklődők, de jönnek kertvárosiak is – mondta Fehér Gábor, az
MSZP XVIII. kerületi szervezetének elnöke a legutóbbi melegétel-osztás tapasztalatáról. – Hogy erre mekkora szükség van,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy most is 150–200 adag
étel fogyott el.
➜ K. Gy.

Szaniszló Sámdor és Simon Gábor: rejtélyes történetek
Az Országgyűlés mentelmi bizottsága elnökének közlése szerint sem a legfőbb ügyész
válaszlevele, sem Simon Gábor hozzátartozóinak vagyonnyilatkozata nem ad választ
a volt szocialista politikus bécsi számláján
lévő több százmilliós összegre.
A mentelmi bizottság március 3-án zárt
ülésen tárgyalt a Simon-ügyről, majd a

KDNP-s Rubovszky György nyilatkozott
újságíróknak. Elmondta: a bizottság úgy
döntött, jövő hétfőre meghívják Mesterházy
Attila MSZP-elnököt, hogy megkérdezzék
arról, mire alapozza azt a nyilatkozatát, miszerint Simon Gábor jövedelme nem függ
össze a politikával, hanem az korábbi forrásfelhalmozás.

A Magyar Nemzet február 4-én írt arról,
hogy Simon Gábornak, az MSZP elnökhelyettesének több mint 240 millió forintnyi
devizája van a bécsi számláján, amit nem
tüntetett fel a vagyonnyilatkozatában.
A képviselő minden, a szocialista pártban viselt tisztségéről lemondott, kilépett az
MSZP-ből, visszalépett a képviselőjelöltségtől, emellett lemondott parlamenti képviselői mandátumáról. Ezt követően a legfőbb
ügyész adócsalás és magánokirat-hamisítás
megalapozott gyanúja miatt kezdeményezte
Simon Gábor mentelmi jogának felfüggesztését a Központi Nyomozó Főügyészség által tavaly november óta folytatott nyomozás
eredményeként.
Ezen kívül a Fővárosi Főügyészség elrendelte a nyomozás folytatását a XVIII.
kerületnek az előző kormányzati ciklusban – 2008-ban és 2009-ben – lebonyolított
kötvénykibocsátásaival összefüggésben. A
kerület korábbi vezetősége 3 milliárd forintnyi kötvényt bocsájtott ki az egyik osztrák bank leányvállalatán keresztül. Simon
Gábor pedig ebben az időszakban fizetett
be egy nagyobb összeget a bécsi számlájára, amelyet ugyanennél a banknál vezetett.
Ráadásul az önkormányzat ezért a tranzakcióért a hírek szerint 60 millió forintot fizetett a Volksbanknak, míg a többi banknál
1-2 millió forintot kértek volna a kötvénykibocsátásért.
➜ Városkép
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Zila László harminc éve készíti nemzetközileg is elismert cukrásztermékeit

Célegyenesben
az airLED
program
A repülőterekre irányuló tömegközlekedés fejlesztése az egyik sarkalatos
pontja az európai uniós airLED projektnek. Ahhoz, hogy megvalósuljon
a program fő célja, a helyi gazdaság
élénkítése a légikikötők vonzáskörzetében, először is megfelelő színvonalúvá
kell tenni a közlekedési infrastruktúrát.
Ez derült ki azon a vecsési találkozón,
amelyen a február 13-i bolognai konferencia tapasztalatairól számoltak be a
projektben részt vevő magyar szakemberek.

A program szakmai partnereinek összejövetelén Lévai István Zoltán alpolgármester fontos állomásnak nevezte a Bolognában tartott
MasterClass-konferenciát, és kiemelte, hogy az
év végén lezáruló projektben most még van lehetőség összegezni a tapasztalatokat és pótolni
az esetleges hiányosságokat. Az airLED projekt
a gazdasági fejlesztési lehetőségek előkészítésére irányul, arra, hogy olyan tervek szülessenek,
amelyek a következő uniós költségvetési periódusban garantálják a pályázatokon való sikeres részvételt. A programban PestszentlőrincPestszentimre a lengyel Mazovia, az olasz
Emilia-Romagna tartománnyal és a szlovén
Gorenjska régióval közösen vesz részt.
A bolognai találkozó tapasztalatairól szólva Soóki-Tóth Gábor, a projekt hazai tematikus
szakértője kiemelte, hogy valamennyi helyszínen fontos a közlekedési infrastruktúra fejlesztése.
– Ez nem csupán a repülőterek közúti elérhetőségét jelenti, hanem hangsúlyozottan
a kötöttpályás, gyorsvasúti megközelítésüket is – mondta előadásában. – Komplett
szolgáltatóközpontokká, kisebb városokká váltak a repülőterek, most pedig az a cél, hogy a
kerítésen túl, a térségi településeken, a közvetlen környezetben alakuljanak ki jól működő
gazdasági övezetek.
➜ Puskás

Streetball
és foci a régi
kézilabdapályán

Budapesti díj a jubiláló,
közkedvelt kerületi kávéháznak
Tarlós István főpolgármester Budapest Márka elismerésben részesítette a Zila Kávéházat. Az oklevelet Szentes Tamás főpolgármester-helyettes és Ughy Attila polgármester adta át február 27-én Zila Lászlónak, a kávéház mestercukrász tulajdonosának.

Zila László mestercukrász, Ughy Attila polgármester és Szentes Tamás főpolgármester-helyettes
A Budapest Márka-díjat a fővároshoz köthető kiemelkedő termék, szolgáltatás, kimagasló kulturális-művészeti eredmény, illetve közszolgáltatás
elismerésére alapította a Fővárosi Önkormányzat
Szentes Tamás főpolgármester-helyettes indítványára.
A díjazottakra a Fővárosi Közgyűlés tagjai
tehetnek javaslatot. Az elismerés oklevéllel jár,
valamint a díjazottak feltüntethetik a Budapest
Márka emblémáját a honlapjukon, az üzletükön,
a termékeiken, a hirdetéseikben.
A Budapest Márka-díjat Szentes Tamás és
Ughy Attila polgármester adta át
Zila László mestercukrásznak, a Zila Kávéház
– Krisztina Cukrászda tulajdonosának.
– Zila László harminc éve készíti országosan
és nemzetközileg is elismert cukrásztermékeit
– mondta a polgármester. – Az alapító által szabadalmaztatott süteményformával készített torta
országtorta is volt már. A XX. század eleji kávéházi hangulatot idéző cukrászda étteremként is
működik, melyet nemcsak a helyi lakosok látogatnak előszeretettel, hanem más kerületekből és

városokból is érkeznek vendégek. A mestercukrász az évek során számos elismerésben részesült,
például 2003-ban az aranykoszorús mestercukrász címet kapta meg, 2010-ben elnyerte Az év
gasztronómusa díjat, amelyit először ítéltek oda
cukrásznak. A Zila cukrászcsapata már négy
országtortát készített.
– A legbüszkébb a Zila-tortaforma innovációra vagyok, amelyet már ötvenöt országban ismernek – mondta a mestercukrász. – Én találtam
fel, készítettem el, szabadalmaztattam világszerte. Nem adtam el a szabadalmat külföldre, saját
magam gyártom, amihez meg kellett tanulnom a
szilikonforma készítését is.
Zila László, akinek a szülei is a kerületben
éltek, születése óta lakik itt, iskolába is itt járt.
Ugyanígy a gyermekei is, akik a családi vállalkozásban tevékenykednek.
A Zila családnak köszönhetően gyönyörködhetünk a múlt század elejét idéző, kellemes hangulatú környezetben, amely immár Budapest
gyöngyszemévé vált.
➜ Fülep Erzsébet

Hetven éve együtt kegyelemben

Hetvenedik házassági évfordulóját ünnepelte nemrég Lukács János és Tapodi Mária.

Többek között a magáncsőd intézményének bevezetését sürgeti, valamint
a feltétel nélküli alapjövedelem megadását szeretné elérni a Közösség a
Társadalmi Igazságosságért Néppárt
(KTI). Szili Katalin, a civil szervezetekből alakult párt elnöke a február 20-i
lakossági fórumon ezek mellett a devizahitelek csapdájába esett emberek
mielőbbi megsegítését sürgette.
– A kilakoltatási moratórium április 30-án lejár, és jelen pillanatban nem tudjuk, hogy utána
mi fog történni ezekkel az emberekkel – mondta Szili Katalin, arra utalva, hogy az április 6-i
országgyűlési választásokat követően, a moratórium lejártakor, még nem alakul meg az új
kormány. A politikus attól tart, hogy ezt a parlament nélküli időszakot kíméletlenül kihasználhatják a bankok és a végrehajtók.
A fórumon Szabó József, a KTI XVIII. kerületi képviselőjelöltje hangsúlyozta, hogy a devizahitel egy rossz termék volt, amivel becsapták
az embereket.
– Annak idején én is vettem fel devizahitelt,
mint ahogy sokan mások, akiktől ugyanúgy
nem volt elvárható, hogy ismerjék a szerződések
árnyoldalait – mondta. – Egy parlamenti képviselő sem lehet érdektelen, a politikusoknak
foglalkozniuk kell az érintett emberek problémáival.
A hozzászólók között volt olyan, aki négy
ingatlanát veszítette el hiteltartozás miatt. Szili
Katalin a hasonló esetek elkerülése érdekében
fontosnak tartja, hogy mielőbb meglegyen a
magáncsőd intézményének törvényi háttere.
– Igazságtalan, hogy amíg a felelőtlenül
gazdálkodó vállalkozások számára biztosított
a csődvédelem, addig a rosszul kalkuláló vagy
vétlen magánhitelesek nem részesülhetnek ebben – vélte.
Szóba került a munkanélküliség kérdése is.
Az Országgyűlés korábbi elnöke szerint ez a
probléma már rögtön azután érinti a fiatalokat,
hogy kikerülnek az iskolapadból.
– Pályakezdőként, friss diplomásként sokan
azonnal rettegnek, hogy lesz-e munkahelyük.
Ha nincs munkalehetőség, akkor a közösségnek
kell gondoskodnia azokról az emberekről, akik
nehéz helyzetbe kerültek. Ezért kellene bevezetni a feltétel nélküli alapjövedelmet – fogalmazott Szili Katalin.
➜ P. A

Bölcsődei
beiratkozás

A XVIII. kerület Egyesített Bölcsődék intézményeibe a 2014/2015. nevelési évre 2014. április 7.
és 18. között lehet beiratkozni, munkanapokon
9–14 óráig.
A kiválasztott intézményben a felvételi kérelem kitöltéséhez szükség van a szülő, illetve a
gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló
dokumentumokra, a gyermek születési anyakönyvi kivonatára és TAJ-kártyájára.

Pályázat

Miután a kézilabda véglegesen teremsporttá vált, és a régi, szabadtéri bitumenes pályák évek óta használaton kívül vannak, érdemes újragondolni azok
hasznosítási lehetőségeit. Ezt tette Kőszegi János önkormányzati képviselő is,
akinek a Vilmos Endre Sportcentrumban
lévő egykori kézilabdapálya mozgatta
meg a fantáziáját.
– Az elhagyatott, leromlott állapotú pályát és
annak környezetét látva jött az ötlet, hogy érdemes volna felújítani és a fiatalok számára egy
olyan sportolási lehetőséget kialakítani rajta,
amelyhez nem kell pénz, csak egy labda és egykét játszótárs – mondta Kőszegi János. – Ennek
szellemében három streetball-palánkot szereltettünk fel. Az utcai kosárlabdázáshoz tényleg
nem kell nagy csapatokat alkotni. Ketten is
játszhatják, de legrosszabb esetben egyedül is
lehet gyakorolni a kosárra dobást.
A felújítást az önkormányzat megbízásából
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. végezte.
– A városüzemeltető cég munkatársai a
streetball-palánkok felállításán túl kijavították
az aszfalthibákat, felújították a pályát övező
korlátot és a labdafogó kerítést. A volt kézilabdapálya másik felén kispályás focira is van lehetőség.
A felújított pályán március 29-én évadnyitó
sportnapot szeretnének tartani. Ehhez kétfős
streetball-csapatok jelentkezését várja a körzet
önkormányzati képviselője a janoskoszegi@tonline.hu e-mail címre.
➜ P. A

A magáncsőd
nem volna rossz

Ismerőseink, rokonaink körében csodálkozva
hallhattuk már, hogy ötvenedik, hatvanadik házassági évfordulójuk alkalmából arany-, illetve
gyémántlakodalmat ülnek, a hetvenedik, azaz a
kegyelmi lakodalom ünnepelése azonban nagyon
ritka esemény. Ez a köszönet, a hála és a kegyelem ünnepe, amiért ilyen hosszú időt élhettek
meg együtt a házasok.
A kerületünkben élő Lukács János és felesége
kereken hetven éve fogadtak örök hűséget egymásnak. Ebből az alkalomból az önkormányzat
nevében Csomó Tamás alpolgármester és Kiss Róbert önkormányzati képviselő köszöntötte őket.
– A Lukács házaspárral évek óta jó a kapcsolatom – mondta a Havanna-lakótelep KDNP-s
önkormányzati képviselője. – Már szinte baráti
nexus alakult ki közöttünk, így szereztem tudomást arról, hogy a 96 éves János bácsi és a 87 éves
Marika néni most ünnepli a hetvenedik házassági évfordulóját. 1944. február 19-én kötöttek házasságot Kecskeméten. Akkor még javában dúlt a
második világháború, ami a mai fiataloknak időben felfoghatatlan távolságnak tűnik.
Csomó Tamás hozzáfűzte:
– A nagyszüleim kilencven fölött jártak,

amikor meghaltak, és megérték a hatvanadik házassági évfordulójukat. Azt gondoltam, hogy ez a maximum, ennél több időt
nem lehet együtt megélni. De lehetséges!
János bácsi elmesélte, hogy mielőtt összeházasodtak, 17 hónapig harcolt a fronton, a Don-kanyarban. Amikor hazatért, először mozdonyfűtőként,
majd mozdonyvezetőként dolgozott. Azt vallja,
hogy a szeretet, a hit, a családon belüli megbecsülés tartotta össze őket ennyi évtizeden át.
– Nincs olyan család, ahol ne történne konfliktus, előfordult nálunk is, csak nagyon ritkán.
Marika néni elárulta, hogy ha nézeteltérés
adódott köztük, ő tette a dolgát, nem szólt semmit, nem vitatkozott. Ilyenkor a férje tudta, hogy
most van az a pont, amikor nem lehet tovább feszíteni a húrt. Marika néni azután a szeretet hatalmas erejéről beszélt, amihez hozzátartozik az
is, hogy a férjét tizennégy éve ápolja.
Az évek múlásával megkopnak az emlékek, de
egy-egy megsárgult kép visszaidézi a múltat, a
hétköznapokat, az ünnepek meghitt melegségét,
három fiúgyermekük érkezését, akiket nagy szeretettel neveltek fel, majd a 13 unoka születését.
➜ Fülep

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata
pályázatot hirdet a kerületi civil szervezetek és
egyházak támogatására. A pályázati felhívások,
dokumentációk és az adatlapok letölthetők a
bp18.hu weboldalról. További információk a
honlapon találhatók, vagy személyesen kérhetők Szalai Krisztina civil- és egyházügyi munkatárstól a 296-1300/1336 telefonszámon, illetve
a Polgármesteri Hivatal (XVIII., Üllői út 400.)
118/a szobájában. A pályázatok benyújtásának
határideje: március 21. 12.00 óra.

Választási
tájékoztató

A Budapest 15. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság
(Bp. 15. sz. OEVB) tagjai és elérhetőségeik:
Kurdi Gyula Lajos elnök, Cselovszki Jenő Mihály elnökhelyettes, Dr. Bakos Péter Ádám tag
A Bp. 15. sz. OEVB címe:
1184 Budapest, Üllői út 400.
A Bp. 15. sz. OEVB e-mail címe:
bp.15.oevb@bp18.hu
A Bp. 15. sz. OEVB telefonszáma:
06-1-296-1320
A Bp. 15. sz. OEVB telefaxszáma:
06-1-296-1321
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Nem csak a saját intézményeiben dolgozókra gondolt az önkormányzat
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A béren kívüli
juttatások keretének megduplázásáról határozott
februárban a XVIII.
kerületi önkormányzat
képviselő-testülete.
A döntés az önkormányzati intézményekben dolgozókat
érinti. A kerület
vezetősége az idei
költségvetés tervezésekor is kiemelten
kezelte ezt a számára
rendkívül fontos területet. Ennek köszönhetően 100 ezer
forintról a maximálisan adható 200 ezer
forintra emelkedett a
cafeteria-juttatások
személyenkénti ös�szege.

Közélet
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Megemelt cafeteria
a kerületben

A béren kívüli juttatások keretének megduplázásáról határozott a testület

Puskás Attila			
Az önkormányzat ugyanakkor
a nem általa fenntartott kerületi intézményekben dolgozókat
is támogatni kívánja. Számukra
háromszor 10 ezer forintos béren kívüli juttatást tervez.

Anyagi elismerés

Kucsák László országgyűlési
képviselő, alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat rendkívül fontosnak tartja
a közalkalmazottak, az óvodai,
bölcsődei dolgozók és a szociális
intézményekben foglalkoztatottak anyagi elismerését.
– A kerület vezetése azonban
nemcsak a saját intézményeiben,
hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által kezelt
intézményekben, valamint az
egyházi iskolákban, óvodában
és bölcsődében dolgozóknak is
igyekszik segíteni – ismertette
az önkormányzat szándékát az
alpolgármester.
Minderre a polgári törvénykönyv is lehetőséget ad oly
módon, hogy az effajta pluszjuttatást nem cafeteria-jellegű,
hanem közérdekű célú támogatás formájában lehet nyújtani a
dolgozóknak.

Kucsák László országgyűlési képviselő kiemelte, hogy az önkormányzat a nem általa fenntartott kerületi intézményekben dolgozókat is támogatni kívánja

Mi az a cafeteria?
A legtöbb ember ma már csak akkor elégedett igazán a munkahelyével, ha ott jelentős támogatást
kap a fizetésén kívül, azaz működik a cafeteria. Az angol szó étkezdét, büfét jelent, a támogatási
rendszer is azért kapta ezt a nevet, mert a vendéglátáshoz hasonlóan itt is egy „menüsorból” választhatja ki a dolgozó, hogy mit szeretne kapni.
A juttatási rendszert elsőként az Egyesült Államokban vezették be az 1970-es évek közepén. Először
csak a legfontosabb munkavállalók egészségbiztosítását fizették, majd nagy lépést tettek afelé, hogy
a társadalom szegényebb rétegei is bekerüljenek az egészségügyi ellátórendszerbe.
A béren kívüli juttatás rendszere Magyarországon az 1990-es évek közepe óta működik, először a
hazai olajipari nagyvállalat alkalmazta. A cafeteriának világszerte jellemzően fogyasztásélénkítő hatása van, leginkább a vendéglátó-ipar, a szolgáltatóipar, illetve a belföldi turizmus profitál belőle.

– Az erről szóló előterjesztést
márciusban tárgyalja a képviselő-testület, addig kiválasztjuk
azt az utalványformát, amelyben
oda tudjuk adni ezt a támogatást
– mondta az alpolgármester.

Megérdemelt
pénz
Kucsák László kiemelte, hogy az
önkormányzat szándéka rendkívül előremutató.

– Jó példa lehet mások számára is az, hogy nem csupán a
különféle saját fenntartású intézményekben dolgozókhoz igyekszünk eljutni, hanem a törvényes
lehetőséggel élve azokhoz is, akik
más szervezet által fenntartott
intézményekben tevékenykednek
az oktatásban, a közművelődésben, illetve a szociális ellátásban.
Nem kérdés, hogy a közösségért
végzett munkájukért megérdemlik a pluszjuttatást.
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a szálló por
csökkentéséért
A
részecskeszennyezés
veszélyeiről
és a lehetséges megoldásokról nyílt
vándorkiállítás február 18-án a Kondor
Béla Közösségi Házban. A tárlatot rendező
Levegő Munkacsoport az úgynevezett
kisméretű szálló por csökkentését
célzó ágazatközi intézkedési program
fontosságát mutatja be a képviselőknek
és az érdeklődőknek.
A szálló por, más néven részecskeszennyezés
(PM10) fő forrása a közlekedés, ezen belül főként
a dízeljárművek, valamint a fa- és szénfűtés, az
ipari tevékenység, a tarló- és avarégetés, illetve az
egyéb illegális égetés. Mindezek súlyosan károsítják a környezetünket és persze az egészségünket
is. .
– Hazánkban évente mintegy 16 ezer ember
hal meg a részecske-légszennyezés miatt – hangsúlyozta Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport
közlekedési témafelelőse. – A részecskeszennyezés
is felelős többek között a szív- és érrendszeri, a
légúti és a daganatos betegségekért.
Az egészségkárosító szálló por csökkentésének lehetőségei című kiállítás megrendezését a
XVIII. kerületi önkormányzat támogatta annak
érdekében, hogy a helyi lakosság tájékozódjon arról, milyen sokrétű feladat a szállópor-szennyezés
visszaszorítása, és mit tehetnek a lakosok ennek
érdekében. Ilyen lehetőség a tömegközlekedés és
a kerékpár használata, akárcsak az energiafelhasználás csökkentése az épületekben. Nagyon fontos,
hogy a lakosság olyan anyagokkal és olyan módokon fűtsön, amelyek alacsony porkibocsátással járnak. Sajnos a családi házas övezetekben – anyagi
okokból – sokan mindenféle hulladékot elégetnek
a kályhában, a kazánban, ami szennyezi a környezetet, és rendkívül ártalmas az egészségre.
A március 7-ig megtekinthető vándorkiállítást
Vargha Márton és Lévai István Zoltán alpolgármester nyitotta meg.
➜ Fülep Erzsébet

Szabadegyetem
az 50 pluszosoknak

Nagy volt az érdeklődés a
Nyugdíjas Akadémia első
második félévi eseménye
iránt. Az ünnepélyes megnyitó február 22-én volt a polgármesteri hivatalban.
Amikor még kissé távolabbról
szemléljük a nyugdíjas éveket, akkor vágyunk rájuk, és terveket szövögetünk, hogy mi mindent fogunk
csinálni, ha lesz rá időnk. Amikor
azonban eljön a várt időszak, egy
kis idő után azt vesszük észre, hogy
valami mégiscsak hiányzik az életünkből. Hiányoznak a munkatár-

sak, és az információéhségünket
sem elégíti ki a televízió. Erre lehet
gyógyír a Nyugdíjas Akadémia,
mert egyrészt ismeretgyarapító
programokat, örömöt adó szellemi
élményt nyújt, másrészt ismét közösségbe tartozhatunk általa.
Megnyitó beszédében Ughy Attila polgármester javasolta, hogy a
kertes családi házban élők kölcsönös szimpátia alapján ajánljanak fel
kertjükből egy ágyást egy panellakásban élő tanulótársuknak, hogy
ő is veteményezhessen. Ez nemcsak
azért volna jó, mert egy másik ember is megtermelheti a saját zöldsé-

gét, hanem azért is, mert barátságok is szövődhetnek…
A polgármester emlékeztetett,
hogy amikor a Nyugdíjas Akadémia megnyitotta a „kapuit” a polgármesteri hivatalban, nem gondolták volna, hogy ilyen nagy lesz
az érdeklődés a program iránt. A
tanulás az ismeretek bővítésén túl
segít abban is, hogy az 50-en felüliek biológiai órája lassabban ketyegjen a „csillagóránál”. Minél jobban
trenírozza valaki az agyát, annál
lassabban éri el az idősödés folyamata.
– Ebben a félévben hat helyett
kilenc tanfolyamra lehet beiratkozni, és azt is figyelembe vesszük,
hogy önök milyen témakörökben
szeretnének még elmélyedni – tette
hozzá a polgármester.
Port Tivadarné, a Nyugdíjas
Akadémia koordinátora elmondta,
hogy a második félévre 157 tanulni
vágyó töltötte ki a jelentkezési lapot,
de még többen jelezték, hogy szeretnének részt venni a programban.
– Szerencsére sok az érdeklődő,
ami abból is adódik, hogy a korábbi
előadások és az azokhoz kapcsolódó tanfolyamok nagyon érdekesek
voltak.
A szervező Zsigmond Király
Főiskola vállalta az előadásokhoz
kötődő tanfolyamok körének bővítését. Így a kezdő és haladó mellett emelt szinten is meghirdették
a civilizációtörténet-geopolitika-

A Nyugdíjas Akadémia
márciusi programjai
A Balkán és Közép-Európa
kulturális és vallási törésvonalai – (Dr. Prof. S. Szabó
Péter): március 8. (szombat),
9 órakor
Közösségteremtés időskorban (Kovács György): március 22. (szombat), 9 órakor.
Civilizációtörténet – Geopolitika – Művelődéstörténet (Dr.
Jászberényi József). Kezdő:
március 21. (péntek), 11.30–
15 óráig. Haladó: március
21. (péntek), 15–18.30 óráig.
Emelt szintű: március 22.
(szombat), 11.30–15 óráig.
Angol nyelvtanfolyam
(Szilassy Eszter). Kezdő:
március 21. (péntek), 11.30–
15 óráig. Haladó: március
21. (péntek), 15–18.30 óráig.
Emelt szintű: március 22
(szombat), 11.30–15 óráig.
A nagy történelmi vallások
kialakulása és alapelvei
(Udvarvölgyi Zsolt). Vallástörténet I.: március 21. (péntek),
15–18.30 óráig. Vallástörténet II.: március 22. (szombat), 11.30–15 óráig.
Környezetvédelem – Környezet-egészségügy – Hulladékok a háztartásban (Varga
Éva). Március 8. (szombat),
11.30–15 óráig.

művelődéstörténet kurzust és az
angol nyelvtanfolyamot.
Az előadások és a tanfolyamok
az állandó XVIII. kerületi lakcímmel rendelkező 50 év fölötti lakosoknak ingyenesek.
➜ Fülep

Városkép p 2014. március 5. XXIII. évfolyam 4. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
6

Közélet

Az oldalt összeállította: Puskás Attila

Valódi pihenőhelyet álmodtak a Lakatos-lakótelep szomszédságába

�

Az idei év egyik
legnagyobb
szabású tervezett környezetvédelmi
beruházása a kerületben az Erőmű-tó
rekultivációja. A Lakatos-lakótelep szomszédságában lévő
egykori agyaggödröt
és a környékét szinte
mindenki ismeri, de a
tó történetéről keveset
tudunk.

Újjászületik az erőmű-tó

Az idei év egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása

léért. Amikor a tóról beszélünk,
akkor nem a Nefelejcs- pihenőparkról van szó, ahova annak
idején kitettek néhány kukát és
pár padot, majd kiírták, hogy
Nefelejcs-pihenőpark. Magához
a tóhoz 1990 óta valójában senki
sem nyúlt.

– Félig tréfásan a magyar futballhoz tudnám hasonlítani a
tavat. Mindenki hallott róla,
van róla véleménye, de valójában kevesen ismerik igazán
– mondta Kádár Tibor fideszes
önkormányzati képviselő, aki
régóta szívén viseli az Erőmű-tó
sorsát. – A történet az 1960-as
évek előtt kezdődött, amikor a
Pestszentlőrincen működő téglagyárat az ezen a területen is
megtalálható agyaggödrökből
származó anyaggal szolgálták
ki. Az Erőmű-tó helyén is egy
agyagmeddő volt, amelyet végül
a magas talajvíz ellepett, kialakítva ezzel magát a tavat.

Két év munkája

Az Erőmű-tó megmentése már
2011-ben elkezdődött. Az első
két év a jogi előkészítéssel telt,
ugyanis az önkormányzatnak
számos engedélyt kellett beszereznie a különböző hatóságoktól.
– A szakhatósági engedélyek
megszerzése, a tanulmányok és
állásfoglalások bekérése, a különféle talajtani és vízminőségvizsgálatok töltötték ki ezt a két
évet – sorolta Kádár Tibor. – Tavaly októberben az önkormányzat végre megkapta a vízjogi
létesítési engedélyt. Eddig csaknem 3 millió forintba került az,
hogy minden a jogszabályoknak
megfelelően történjen. Most
már a tó van soron, amelyet újraélesztve idén ősszel szeretnénk
átadni a lakosságnak.

Saját erőből

A tó partján lévő erdős terület helyén bolgárkertészet volt,
amely az iparosodás növekedésével és a Lakatos-lakótelep
felépülésével fokozatosan megszűnt.
– A vízzel telt agyagmeddők
megmaradtak, és a lakótelep
építését követő évtizedekben eliszaposodtak, ami miatt már víz
sincs igazán az Erőmű-tóban,
mert a talajvíz ezen az iszaprétegen nem tud áttörni. Ugyanakkor sajnos sokan illegális szemétlerakónak kezdték használni
a helyet. Autóroncsok és -gumik
kerültek már elő a tóból, de
hogy pontosan mi minden van
még benne, az csak a meder kikotrásakor fog kiderülni.
A képviselő kiemelte, hogy
az önkormányzat saját erejéből
indította el a tó rekultivációját.
– Ez azért fontos, mert a kerület előző, szocialista vezetése
semmit sem tett a tó rendbetéte-

Az Erőmű-tó megmentése már 2011-ben elkezdődött

Profik mentik a tavat
A képviselő az önkormányzat környezetvédelmi csoportjával közösen, több szakmai tanulmány segítségével dolgozott azon, hogy elkezdődhessen
az Erőmű-tó megmentése, pihenőtóvá alakítása. A tavat ezen a télen a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. kertészeti csoportja tisztította ki
szakszerűen, a későbbi munkálatokhoz pedig a hasonló munkában ugyancsak jártas erősítést kap a kerület.
– Szeretnénk visszaadni a tavat az itt élőknek. Két éve már elkezdődött a partfal kotrása, a szemét elszállítása, és a rendszerváltozás óta először
a sást is levágták, – mondta a képviselő. – A projektben egy olyan profi cég vesz majd részt, amelyik az egykori Ecsedi-lápon, illetve a nyírbátori
lápvidéken végezte a rekreációs munkálatokat, azaz jártas a vizes élőhelyek megőrzésében.
A tervek szerint idén elkészülő beruházás során egy 106 méter hosszú és 53 méter széles tó alakul ki. A több mint 5500 négyzetméteres tófelület
látványát a tavat körbefogó térkő járdáról várhatóan esténként, villanyfénynél is megcsodálhatják az idelátogatók.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

kisbusszal gazdagodott
a városgazda

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata és a Budapest Airport (BA) közötti együttműködési megállapodás részeként egy elővárosi közlekedésre alkalmas kisbuszt kapott a XVIII. kerület a repülőteret üzemeltető cégtől. A jármű a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. üzemeltetésében működik majd.

A BA és a kerület közötti szerződésről még tavaly év végén döntött
a képviselő- testület. A most aláírt
megállapodás rendelkezik az idei
támogatásokról. Eszerint a társaság
vállalja, hogy 2014-ben 15 millió
forint értékben támogatja a XVIII.
kerületi önkormányzati fenntartású intézmények felújítását, korszerűsítését.
Jost Lammers, a Budapest
Airport Zrt. vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a szerződéssel
mindkét fél jól jár:
– A megállapodást valódi jószomszédi kapcsolat szellemében
kötöttük. Mindkét fél érdekét
szolgálja, tehát benne van az önkormányzat és a repülőtér együttműködésében felmerülő összes
kérdéskör.
A XVIII. kerület és a BA jó kapcsolatát bizonyítja az is, hogy a
repülőtér évi tíz alkalommal vendégül látja az önkormányzat által
megjelölt szervezeteket, így alkalom nyílik szakmai látogatásokra,
illetve tanulmányi kirándulás keretében iskolások is megismerkedhetnek a légikikötő működésével.
Az önkormányzatnak ajándékozott Volkswagen Kutsenits VHKCity IV típusú busz a Budapest
Airport belső szolgálatában állt,
azaz a repülőtér területén közlekedett. A 2006-os évjáratú járművet
az átadás előtt felújították, s jelenlegi piaci értéke 2 millió forint.

Megújult
a vizesblokk
Teljes körűen felújította a Vilmos Endre Sportcentrum földszinti öltözőiben
a vizesblokkot a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
A beruházás azért is jelentős, mert a kérdéses
vizesblokk hosszú évek óta volt igen rossz állapotban. A felújítás nyomán végre a jelenkornak

megfelelő, kulturált tisztálkodási körülmények
fogadják az embereket.
– A sportcentrumban négy öltöző és két
vizesblokk van. Utóbbiakban hat-hat zuhany
található, amelyeket új zuhanyfejekkel és csapokkal is elláttunk – mondta Lepsényi Tibor, a társaság műszaki és városüzemeltetési
divíziájának vezetője. – A folyosó és a lépcső
felújítása ugyancsak befejeződött, gyakorlatilag
a teljes alsó szint megújult.
Tóth László, a Városgazda Zrt. intézményüzemeltetési divíziójának vezetője hozzátette,
hogy idén tervezik a felső szinten lévő öltözők
felújítását is.
– Elkészült a sportcsarnok és az uszoda közötti járda világítása, így már nem kell este a
sötétben botorkálni, s rendbe tettük a régi kézilabdapályát és a környékét is – ismertette Tóth
László. – A sportcentrum parkolójában már elkezdtük a világítás kiépítését, ezt is szeretnénk
belátható időn belül befejezni, a parkolóban
pedig a forgalmi és a parkolási rend felfestése
segíti majd az autók kulturált elhelyezését.
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Kerületünkben a Gyálig közlekedő 84E, 89E, 94E és 294E vonalán járnak majd az új buszok. Közlekedés

Új buszok a kerületben
2010 óta az új járművek száma nyárig meghaladja a 300-at

�

A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium és a
Fővárosi Önkormányzat megállapodásának
köszönhetően tavasztól 135 új autóbusz áll forgalomba
Budapesten és egyes
környező településein
a BKK megrendelése alapján és a
Volánbusz üzemeltetésében. A járművek
minden korszerű
igénynek megfelelnek:
alacsonypadlósak,
légkondicionáltak,
környezetkímélők, az
utasok tájékozódását
pedig a Futár-rendszer
segíti.

Kerületünkben a Gyálig közlekedő 84E, 89E, 94E és 294E
vonalán járnak majd az új buszok.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Fővárosi Önkormányzat 2013 szeptemberében egyezett meg arról, hogy
a Budapest határát elhagyó, de
a főváros buszhálózatába szervesen illeszkedő járatok működtetését a jövőben is a Fővárosi Önkormányzat rendeli
meg közlekedésszervezőjén, a
Budapesti Közlekedési Központon (BKK) keresztül. A járatok útvonalát, menetrendjét,
az érvényes viteldíjakat tehát
továbbra is az érintett települési önkormányzatok és a BKK
határozza meg, de a járatokat

A járművek az uniós károsanyag-kibocsátási normáknak megfelelő motorral
tavasztól a Volánbusz Zrt. üzemelteti oly módon, hogy a cég
tovább foglalkoztatja a BKV
Zrt. érintett 320 járművezetőjét. Az új járművek révén a
fővárosiak mellett Budakeszi,
Budaörs, Diósd, Gyál, Nagykovácsi, Pécel, Solymár, Remeteszőlős, Szigetszentmiklós
és Törökbálint lakosai jutnak
magasabb szolgáltatási színvonalhoz.
A Volánbusz 135 (opcioná-

lisan további 11) új gyártású
MAN Lion’s City és Rába-Volvo
7900A típusú autóbusszal váltja
fel az agglomerációs vonalakon
közlekedő járműveket. Mindkét
autóbusztípus 100 százalékban
alacsonypadlós, akadálymentes
(kerekesszék-rögzítési lehetőséggel és kihajtható rámpával),
továbbá légkondicionáló berendezéssel és Futár-kijelzővel lesz
felszerelve.
A járművek az uniós káros-

anyag-kibocsátási normáknak
megfelelő motorral és a környezetterhelés csökkentéséhez
is hozzájáruló legkorszerűbb
automata
sebességváltóval
működnek. A Volvo 7900A a
Budapesten már ismert Volvo
7700A típusú autóbusz utódja.
2012-es bemutatása óta nagy
sikerrel szerepel az európai,
főként a skandináv autóbuszpiacon. A MAN Lion’s City
Európa egyik legnépszerűbb

városi autóbusza, amelyből
több mint 10 ezer darabot adtak el eddig.
A 2010 óta Budapestre
érkező új járművek száma
nyárra meghaladja a 300-at.
A BKK és a BKV Zrt. az új
autóbuszok beszerzését célzó
programokon kívül a jó állapotú alacsonypadlós, használt
autóbuszok beszerzését is folytatja a nagyszámú kiöregedett
autóbusz felváltására.
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Csillapítják
a forgalmat
Két kereszteződésben is forgalomlassító
útakadályokat,
köznapi nevükön fekvőrendőröket helyeznek el áprilisban a Szurmay tábornok utcában. Az intézkedést az utca
megnövekedett átmenő forgalma és több baleset is indokolja.
– Túlságosan megnőtt a forgalom ebben az utcában. A szemeretelepi vasúti
átjárón érkező autósok erre próbálják
meg elkerülni az Üllői utat, illetve a
Béke teret – ismertette a helyzetet Kőszegi János, a körzet önkormányzati
képviselője. – Több baleset is történt
a Szurmay tábornok és a Nagyszalonta utca kereszteződésében, továbbá a
Vilmos Endre Sportcentrum másik oldalán, a Nagybecskerek utcánál, ahol
a sporttelep irányából is gyakran érkezik autó.
Kőszegi János a szemeretelepi vasúti átjáróval kapcsolatosan hozzátette,
hogy a tavaly felújított csomópont jól
működik, csupán a közlekedési lámpák ideális összehangolása ad még feladatot a Budapesti Közlekedési Központ szakembereinek.
– Rendszeres és jó a kapcsolatunk
a BKK-val. Sikerült elérni, hogy amikor a vasúti átkelőnél tilosat mutat a
fénysorompó, akkor a lámpa sárgán
villogva ne állítsa meg a forgalmat a
Ferihegyi úton. Az áteresztés ugyanakkor még nem folyamatos, mert a
Május 1. tér felőli lámpa időnként akkor is pirosra vált, ha az átjáró szabad
jelzést ad – mutatott rá Kőszegi János.
A képviselő az is elmondta, hogy
sikerült egyeztetni a MÁV illetékeseivel a szemeretelepi vasútállomás épületével kapcsolatban.
– Borzasztó állapotban van, a műszaki szakemberek szerint menthetetlen, ezért lebontásra ítélték. A MÁV
tavaszra ígérte, hogy elbontja az épületet, s rendbe teszi a helyét és a közvetlen környezetet.
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Megszűnhet
egy baleseti
gócpont
Hosszú idő után idén megkezdődhet a Margó Tivadar és a Baross utca találkozásánál lévő közlekedési csomópont fejlesztése. A nem éppen ideális kivitelezésű, az autósok számára egyik irányból sem jól
belátható útkereszteződés rendkívül balesetveszélyes. A megoldás egy körforgalommal ellátott csomópont lesz.

– Sajnos nagyon sok baleset történt már itt. A kerület korábbi
vezetősége 16 év alatt nem talált megoldást erre a súlyos problémára, most viszont a tervek szerint legkésőbb az év végére megvalósul a kereszteződés átépítése – nyilatkozta Galgóczy Zoltán
fideszes önkormányzati képviselő, fővárosi küldött. – A beruházás negyedmilliárd forintjába kerül a fővárosnak, amely ebből
tavaly 10 milliót biztosított a tervek elkészítésére.
Galgóczy Zoltán a körforgalom kiépítésén túl több, a képviselői körzetét érintő változásról, illetve tervről is szót ejtett.
– Nagy örömünkre hamarosan elkészül a gyalogátkelőhely a
Tövishát utcában a Gloriett Általános és Sportiskolánál. További terv, hogy ugyancsak a Tövishát utcában az idén megoldjuk
a parkolási gondokat. Azt is fontosnak tartjuk, hogy a Vándor
Sándor óvodában elinduljon az energetikai fejlesztés.
A képviselő az egyik legfontosabb célnak továbbra is a
Gloriett-lakótelepnél lévő volt Gelka-szerviz épületének a megszerzését tartja.
– A környéken sok fiatal, kisgyermekes házaspár él, akik nagyon szeretnék, ha gyermekorvosi rendelő működne a közelükben. Ehhez persze meg kell vizsgálni, hogy megfelel-e az épület a
rendelőintézetre vonatkozó előírásoknak.
➜ P. A

Új zebrák
Budapesten

Akadálymentes
gyalogátkelő

A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Önkormányzat közútkezelőjeként három kerületben ös�szesen tíz helyszínen létesít új gyalogátkelőhelyeket
buszmegállókhoz kapcsolódóan a nagy gépkocsiforgalmat lebonyolító utakon.

Tavasszal egy új, akadálymentes, illetve a vakok és
gyengén látók biztonságosabb közlekedését segítő
gyalogátkelőhely épül a Mikszáth Kálmán utca és
az Üllői út találkozásánál.

Folytatódnak a közlekedésbiztonsági fejlesztések a fővárosban.
Ennek keretében tíz helyszínen épül új és biztonságos gyalogosátkelőhely Kőbányán, Pestszentlőrincen, illetve Rákosmentén. A
februárban elkezdődött munkálatok célja az, hogy a gyalogosok
biztonságosan közelíthessék meg a buszmegállókat, illetve az azok
közelében lévő intézményeket.
A XVIII. kerületben a Tövishát és a Goroszló utca kereszteződésében lesz zebra, ahol az első számú szempont a közeli iskola és
bölcsőde gyalogosforgalmának biztonságosabbá tétele.
Egy-egy új átkelőhely kijelölése során felmérik a tervezett zebra
környezetében a csúcsidejű gyalogosforgalmat, valamint a keresztirányú közúti forgalom nagyságát. A forgalmi adatokon túl azt is
megvizsgálják, hogy milyen az adott kereszteződés közlekedésbiztonsági helyzete, és hogy van-e a környéken oktatási intézmény, illetve tömegközlekedési megállóhely.
A BKK arra törekszik, hogy a fővárosi közlekedés a lehető legbiztonságosabb legyen. Több mellékutca kétirányúvá tételével és
új biciklisávokkal népszerűsítik a kerékpáros közlekedést. A közúti közlekedés javítása érdekében több körforgalmat alakítanak ki,
ugyanakkor új technológiákat is alkalmaznak. A tanév kezdetére
összesen 22 helyszínen helyeztek ki új, a gyermekek közlekedésére
figyelmeztető táblákat iskolák, óvodák és bölcsődék környezetében.
➜ Városkép

– Az itt élők kívánalma, jogos igénye az, hogy átépítsük ez a gyalogátkelőt, amelyet annak idején nem megfelelően készítettek el,
így rendszeresen hatalmas pocsolyatenger keseríti meg a zebrán
a gyalogosok életét – mondta Kádár Tibor önkormányzati képviselő. – Most ezt a régi hibát szüntetik meg közösen a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és a Budapesti Közlekedési Központ
munkatársai.
Amint azt Kádár Tibor elmondta, a munkálatok során új aszfaltburkolatot készítenek, újrafestik a zebrát, továbbá két víznyelőt is létesítenek a csapadék megfelelő elvezetésére. Az új átkelő
akadálymentes lesz, az egy szintbe kerülő úttest- és járdafelület
révén kerekesszékkel is könnyű lesz az áthaladás.
– A gyalogátkelő felújításával nem ér véget a kerület előző
vezetése által nagyon elhanyagolt Lakatos utca és Mikszáth Kálmán utca közötti szakasz rehabilitációja – tette hozzá a képviselő. – A Piros iskola előtti utcarész tavalyi rendbetétele, az ottani
villamosmegállóban street artos kompozíció helyreállítása után
idén a Lakatos utcától az iskoláig terjedő szakaszon frissítjük fel
a növényzetet. A lakótelep építésével egyidős fák itt nagyrészt
kipusztultak, így az egybibéjű galagonyasort újratelepítjük. Ezeken a munkálatokon kívül ebben az évben az Építő utcában parkosítás, a zöldfelület növelése és parkolók kialakítása várható, a
Mikszáth Kálmán utca 2. számú háznál pedig átépül a rézsűfal.
➜ Puskás
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Közélet

Az önkormányzat képviselő-testületének február 11-i ülésén született rendeletek, határozatok

Döntés az önkormányzat
adósságkonszolidációjáról
Remélhetőleg az utolsó
szakaszába érkezett az
a d ós s ágko n s zo l i d ác i ó.
Az állami segítségnek
köszönhetően az önkormányzat a pestszentimrei
szakrendelő és a Sportkastély helyzetének rendezése után visszavásárolja a nyomasztó terhet
jelentő kötvényeket.

Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 13 igen
szavazattal, 4 ellenszavazattal
és 2 tartózkodással megalkotta
2/2014. (II. 14.) sz. rendeletét az
önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

határozatok

2. A testület a Magyarország
2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.
törvény 67–68. §-ában foglaltakra figyelemmel és az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)
által kiadott útmutató alapján
17 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról, hogy 2014.
február 28-i értéknappal visszavásárolja a HU0000343645 ISIN
azonosító számú Városfejlesztési
célú kötvény I. sorozatának 600
millió darab 1 forint névértékű
értékpapírját 600 millió forint
összegben.
A testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazta a polgármestert a Központi
Elszámolóház és Értéktár (Keler)
Zrt. által kialakított eljárási rend
alapján a teljes sorozat törléséhez szükséges nyilatkozatokra,
a kapcsolódó dokumentumok
aláírására és a megállapodások
megkötésére.
p 3. A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 2 tartózkodással
döntött úgy, hogy egyetért a
Polgármesteri Hivatal főépítészének véleményével a fővárosi
településszerkezeti tervet és
rendezési szabályzatot illetően,
azt elfogadja, és az alábbi kiegészítésekkel támogatja:
– A Pestszetimréhez közvetlenül
kapcsolódó, de Soroksár (XXIII.
kerület) közigazgatási területére
eső, a Vecsés út – Szélső utca
– Somberek sor által határolt
terület lakóterületbe sorolását
nem támogatja.
– A belső major területén természetvédelmi terület kialakítását javasolja.
–
Szükségesnek
látja
Pestszentimre tervezett közlekedési hálózatának átgondolását,
összefüggésben a hozzá szorosan kapcsolódó települések,
Vecsés és Gyál hálózatával. A
térség közúti kapcsolatait tekintve a tervezett hierarchikus
sugaras-gyűrűs rendszer mellett/helyett azt kiegészítő, mellérendelő rácshálós rendszer
kialakításának megvizsgálását
javasolja. Ez feltehetően jobban
szolgálná a forgalmi terhelés elosztását/eloszlását, kiküszöbölve a hierarchikus rendszer által
generált többletforgalmat.
A testület 18 igen szavazattal
egyhangúlag kérte fel a polgármestert arra, hogy az önkormányzatnak a
fővárosi
településszerkezeti tervhez és
rendezési szabályzathoz kapcsolódó tájékoztató válaszát küldje
el a városfejlesztési főpolgármester-helyettesnek.
p 4. A képviselő-testület, mint
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. többségi tulajdonosa, 18
igen szavazattal egybehangzóan
felhatalmazta a polgármestert
arra, hogy a társaság következő
taggyűlésén
PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzatáp

nak meghatalmazott képviselőjeként vegyen részt.
A
testület,
mint
a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. többségi tulajdonosa,
18 igen szavazattal egyöntetűen felhatalmazta a polgármestert, hogy a PestszentlőrincPestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató Nonprofit Kiemelten
Közhasznú Kft. következő taggyűlésén szavazatával támogassa, hogy a kft. a C.C. Audit
Könyvvizsgáló Kft-t (1148 Budapest, Fogarasi út 58., cégjegyzékszám: 01-09-364944) válassza
meg könyvvizsgálójának 2014.
március 1-jétől 2015. május 31-ig
150 ezer forint + áfa/negyedév
díjazás ellenében.
A képviselő-testület 18 igen szavazattal egyhangúlag bízta meg
a polgármestert azzal, hogy a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. következő taggyűlésén
a társasági szerződés módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági
szerződést szavazatával támogassa.
A testület 18 igen szavazattal egybehangzóan felhatalmazta a polgármestert, hogy a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit Kiemelten Közhasznú
Kft. taggyűlésén hozott döntésekhez kapcsolódó dokumentumokat aláírja és intézkedjen
azok benyújtásáról a Cégbíróságra.
p 5. A testület 18 igen szavazattal egyöntetűen úgy döntött,
hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet 73. §
(3) bekezdésének d) pontja alapján visszahívja Dunavölgyiné
Lipokatich Margitot, és ezzel
egyidejűleg Ujvári Miklósnét
választja a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat tagjai
közé.
A testület 18 igen szavazattal
egyhangúlag felkérte a polgármestert, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.
20.) önkormányzati rendelet 3.
és 4. számú függelékét módosítsa a bizottsági tag cseréjének
átvezetése céljából.
p 6. A testülete1 7 igen szavazattal egybehangzóan határozott
arról, hogy a képviselő-testület
szervezeti és működési szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.)
önkormányzati rendelet 73. §
(3) bekezdésének d) pontja alapján visszahívja Ágoston-Papp
Gábort, és ezzel egyidejűleg
Sáhóné Lajkó Zsuzsannát választja a tulajdonosi bizottság
tagjai közé.
A testület 17 igen szavazattal
egyöntetűen felkérte a polgármestert, hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.
20.) önkormányzati rendelet 3.
és 4. számú függelékét módosítsa a bizottsági tag cseréjének
átvezetése céljából.
p 7. A képviselő-testület 17 igen
szavazattal egyhangúlag úgy
döntött, hogy PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata
benyújtja pályázatát a Középés Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, „Az I. világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása”
című pályázatra a Kossuth téri
első világháborús emlékmű és
környezete felújítása, fejlesztése
céljából. A képviselők egyetértettek a testület települési
értéktár bizottságának azzal a

kezdeményezésével, hogy „Az I.
világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása” (pályázati kód: KKETTKK-CP-02)
felhívás pályázati forrásainak
felhasználásával a 2014-es emlékévben valósítsák meg a pestszentlőrinci emlékmű díszkivilágítását, és elvileg támogatta a
pestszentimrei emlékműnek a
Dr. Széky Endre Pestszentimre
Történeti Társaság által kezdeményezett teljes felújítását.
A képviselők felkérték a polgármestert a szükséges intézkedésekre.
A testület 17 igen szavazattal
egybehangzóan támogatta a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért
Közalapítvány által kiírt „Az I.
világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetétele,
renoválása, helyreállítása” című
pályázaton a Dr. Széky Endre
Pestszentimre Történeti Társaság részvételét az imrei első
világháborús hősi emlékmű felújítása végett.
A testület elvi hozzájárulását
adta ahhoz, hogy az önkormányzat beadja pályázatát a
Pándy Árpád Gyűjtemény Alapítvány által szervezendő első
világháborús
megemlékezési
ünnepség támogatására.
p 8. A képviselő-testület 17
igen szavazattal egyöntetűen úgy
határozott, hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) sz.
önkormányzati rendelet 34. §
(3) és 35. § (2) bekezdése alapján meghívásos, egyszerűsített,
zártkörű pályázatot ír ki a XVIII.
kerületi (140766 hrsz-ú), kivett
művelődési ház és szolgáltatóház,
udvar megnevezésű, 1586 négyzetméter alapterületű, a Vasút
utca 48/b és Nemes u. 2. alatt
elhelyezkedő ingatlanon lévő, 21
négyzetméter alapterületű helyiségre határozatlan időtartamra
a meglévő BKV-buszvégállomáshoz kapcsolódó pihenőhelyiség
céljára az alábbi feltételek szerint:
a) A hasznosítás esetén az ajánlattevőnek az alábbi minimális
árat kell megajánlania:
aa) Az első évben (12 hónap): 26
250 forint bérleti díj (áfa nem
terheli), valamint ezen felül 12
hónapon keresztül havi bruttó 28
575 forint a helyiségben kialakított teakonyha bebútorozásának
ellenértékeként.
ab) A második évtől kezdődően
26 250 forint/hó (áfa nem terheli), amely 2016-tól kezdve a KSH
által közzétett fogyasztói árindex
mértékével nő.
b) A pályázat beadási határideje
2014. március 30.
c) A pályázó vállalja, hogy a bérlet időtartama alatt fizeti a helyiség használatával járó fenntartási
költségeket, és a társasház alapítását követően a közműórákat
átíratja a nevére.
d) A pályázó tudomásul veszi, hogy az ingatlanon az önkormányzat előzetes hozzájárulása nélkül semminemű
felújítási, beruházási, átalakítási,
bővítési munkálatot nem végezhet. Amennyiben mégis végezne,
azok nem járnak a pályázó ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonszerzésével.
e) A pályázó vállalja a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény rendelkezéseinek megfelelő kötelezettségek teljesítését.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert az eljárás
lebonyolítására, és ha az ajánlati
ár eléri a kiíró által meghatározott minimális árat, felkéri őt a
szerződés előkészítésére és aláírására.
A testület 17 igen szavazattal egyhangúlag felkérte és felhatalmaz-

A testület elvi
hozzájárulását
adta ahhoz, hogy
az önkormányzat
beadja pályázatát
a Pándy Árpád
Gyűjtemény
Alapítvány által
szervezendő első
világháborús
megemlékezési
ünnepség támogatására

ta a polgármestert, hogy tegye
meg a szükséges intézkedéseket
az alábbi pályázó meghívására:
– Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(1072 Budapest, Akácfa u. 15.)
p 9. A képviselő-testület 15
igen szavazattal egybehangzóan döntött úgy, hogy a Javaslat
a gyermeküket egyedül nevelők
családbarát
kedvezményének
bevezetésére című napirendi
pontot az előterjesztő jelenlétének hiányában elnapolja a következő ülésre.
p 10. A testület zárt ülésen 14
igen szavazattal és 3 tartózkodással határozott a Budapest 15.
számú országgyűlési egyéni választókerület választási bizottsága tagjainak és póttagjainak
megválasztásáról.
p 11.
A
képviselő-testü-

let 14 igen szavazattal egyöntetűen hozott döntést a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. ügyvezetői munkabérének megemeléséről.
p 12. A testület zárt ülésen 17
igen szavazattal egyhangúlag
határozott a 2014. évi helyi kitüntetések adományozásáról.
p 13. A képviselő-testület zárt
ülésen döntött a fellebbezéssel
megtámadott I. fokú szociális
segélyhatározatok elbírálásáról.
p 14. A testület zárt ülésen
hozott döntést a fellebbezéssel
megtámadott I. fokú helyi támogatási határozat elbírálásáról.
15. A képviselő-testület 16 igen
szavazattal egybehangzóan hagyta jóvá az adóhatóság munkájáról

készített 2013. évi beszámolót.
p 16. A testület 13 igen szavazattal és 3 tartózkodással
úgy határozott, hogy elfogadja
Galgóczy Zoltán fővárosi küldött 2013. évre vonatkozó beszámolóját.

sürgősségi
határozat
A képviselő-testület 18 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztés 1. számú melléklete szerint az önkormányzat
tárgyévi saját bevételeinek és a
stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Hirdetmény
Tájékoztató a választókerületről
és a szavazókörökről
Tisztelt Választópolgárok!
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény
2. számú melléklete alapján Budapest Főváros XVIII. kerületének teljes
közigazgatási területe egy országgyűlési választókerületet alkot. Ennek
megnevezése:
15. számú országgyűlési egyéni választókerület,
rövidítve: Budapest 15. OEVK.
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdése
alapján a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazókörök számát,
sorszámát és területi beosztását. A szavazóköröket oly módon kellett
kialakítani, hogy egy szavazókörre 600–1500, a központi névjegyzékben
szereplő lakos jusson.
A szavazóköröket 2013. július 31-ig a választási eljárásról szóló törvény
351. § (1), (1/a) bekezdései alapján az Országgyűlési Egyéni Választókerületi
Választási Iroda (OEVI) vezetője kialakította. Azóta folyamatosan
figyelemmel kíséri a szavazóköri beosztást, és szükség esetén módosítja azt.
A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 15. számú
országgyűlési egyéni választókerület szavazóköreinek számát, sorszámát,
területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az 1/2013. (VII. 29.)
számú határozatban állapította meg. Ennek értelmében a XVIII. kerület
egyéni választókerületeihez tartozó szavazókörök száma 80-ról 76-ra
változott.
A választási eljárásról szóló törvény 78. § alapján a kerületben állandó
bejelentett lakcímmel nem rendelkező, településszintű lakóhellyel
rendelkező (hajléktalan) választópolgárok a 11. számú szavazókörben
adhatják le a szavazatukat.
2014. január 24. OEVI
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Tisztább és biztonságosabb köztereket kértek a diákok Közélet

�

A helyi diákparlament február 21én tartotta éves
ülését a Kondor Béla
Közösségi Házban.
A diákok fontos kérésekkel álltak a kerület
vezetősége elé.
Csernai Mariann		
A kerületi diákparlament ez
évi ülését február 21-én tartotta meg a Kondor Béla Közösségi Házban. PestszentlőrincPestszentimre önkormányzata,
valamint a Kerületi Diákönkormányzat (KEDÖK) közös rendezvényén a helyi általános és
középiskolák diák-önkormányzati képviselői és a segítő tanáraik vettek részt. A rendezvényen a tanulók összefoglalták az
előző évi tapasztalataikat, megosztották a kéréseket és a javaslatokat a kerület vezetőivel, és
tájékoztatást kértek a lehetséges
megoldásokról.

Folytatódnak
a fejlesztések

Az ülésen az általános iskolások
2, a középiskolások 3 szavazati
joggal élhettek.

Gyalogátkelők
és bicikliutak
A felszólalások főként a biztonságosabb közlekedésre és az
iskolák jobb megközelítésére
irányultak. A tanulók kérték az
önkormányzatot, hogy folytassa
a megkezdett fejlesztéseket, például az utak, járdák felújítását,
átalakítását. Ezenfelül a kerületi
diákparlament az önkormányzat
közreműködését kérte a kompetenciáján kívül álló közlekedésitömegközlekedési elképzelések
megvalósításában,
valamint
hogy a megszülető konkrét javaslatokat az önkormányzat
képviselje a főváros irányában.
Szó esett továbbá a közterületek
tisztán tartásának fontosságáról
és a délutáni szabad idő hasznos
eltöltéséről. .

Idén is összeült a kerületi diákparlament

Fontos a diákok
véleménye
Az idei parlament alkalmából
Császár Bíró Lilla, a közösségi
ház vezetője köszöntötte a küldötteket, aki elmondta: a művelődési ház ajtaja egész évben
nyitva áll a diákok előtt. Az ülést

Ebben az esztendőben 14 iskola képviseltette magát a diákparlamenten

Kucsák László országgyűlési
képviselő, alpolgármester nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy az
önkormányzat 2014-ben is azon
lesz, hogy a megfogalmazott ké-

rések közül minél többnek tudjon eleget tenni, és hogy folytassa
a már megkezdett fejlesztéseket.
Szarvas Attila, az önkormányzat oktatási, közművelődési, sport és ifjúsági bizottságának
elnöke kifejtette: fontos, hogy az

iskolák minél nagyobb számban
képviseltessék magukat a fórumon, hiszen a diákok sokszor
olyan problémákat vetnek fel,
amelyeket a felnőttek már máshogy látnak, vagy nem vesznek
észre.

A parlamentet Ravasz Balázs művelődésszervező vezette.
Először beszámolt az előző évben megvalósult programokról,
rendezvényekről és fesztiválokról. Ennek keretében a Kerületi Diákparlament egyöntetűen

köszönte meg az önkormányzat
2013-as évben tett erőfeszítéseit
és a megvalósult fejlesztéseket.
Ezután a felszólalások következtek. Idén 14 iskola képviseltette
magát a fórumon, és minden intézmény képviselője szót kapott.

Városszépítés
önkéntesen
A diákok tavaly önkéntes munkával megvalósítandó feladatokhoz
is kérhették az önkormányzat támogatását.
A társadalmi munkán
alapuló városszépítési
és környezetvédelmi
pályázat keretében
15 intézmény kapott
eszköztámogatást
összesen csaknem 1,5
millió forint értékben.
Az elvégzett munkák között szerepelt
virág- és faültetés,
kertrendezés, kerítésés falfestés, valamint
a Balatonakaliban
található diáktábor szépítése is.

HIRDETÉS

IX. IMRE-LŐRINC
FUTÓVERSENY

RAJZ VERSENY
A VizBolt.hu és az Internetpatika Rajzpályázatot hirdet a VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából!
A 2014. évi jelmondat: „Víz és energia”

A versenyre szeretettel várunk minden budapesti és Pest megyei
óvodás és általános iskolás pályázót!

2014. MÁRCIUS 15. (szombat), 10.00 ÓRA

„Futá�, am� összekö�…”
RAJT
ÉS
Előnevezés: 2014. március 10-ig.
CÉL: Pestszentimrei Sportkastély
Nevezni a lorinc2000se@gmail.com címen
1188 Budapest - Pestszentimre, Kisfaludy utca 33/c.

300m – 700m – 2000m – 3000m – 8000m
A futószámok mellett 8000 méteren
kerékpáros versenyt is szervezünk.
Szeretettel várjuk a gyermekeket, felnőtteket,
veteránokat, mindenkit, akivel együtt tiszteleghetünk
az 1848-as események és az egészséges életmód előtt!

lehet a név, születési év, lakhely és táv
megadásával. Előnevezési díj: 1500 Ft.
A díjat a 65100118-10025774 (Lőrinc 2000 SE)
bankszámlaszámra kérjük átutalni!
A kerületi iskoláknak a részvétel ingyenes.
Helyszíni nevezés: 2014. március 15.,
a helyszínen, 8.00 órától.
Helyszíni nevezési díj: 2000 Ft.
Városgazda Kártya tulajdonosoknak,
a „Lendületbe hozzuk!” lakossági programban
résztvevőknek 200 Ft kedvezményt biztosítunk.

ÉRTÉKES DÍJAK – TOMBOLA – JÁTSZÓHÁZ – TERÜLJ-TERÜLJ ASZTALKÁM

Olyan rajzokat, festményeket várunk, melyek a vízzel, a víz értékével, felhasználásával, életünkben betöltött
szerepével, egészségügyi vonatkozásaival, szépségével és a fenti jelmondattal kapcsolatosak. Technikai
megkötés nincs, ugyanakkor a művek nagysága nem haladhatja meg az A3-as (29,7x42cm) méretet.
Pályázók kategóriánként három-három művel szerepelhetnek, melyet március 14-ig juttathatnak el hozzánk.
Kategóriákban: óvodás, alsós és felsős 3-3 nyertest díjazunk!
A rajzok hátoldalán kérjük a gyerek nevét, osztályát és iskoláját feltüntetni, illetve a borítékban egy
kapcsolattartó személyt elérhetőségével megjelölni.
A rajzokat nem áll módunkban visszaküldeni.
Eredményhirdetés: a VÍZ VILÁGNAPJA alkalmából rendezett ünnepségen Budapesten!

Beküldés határidő: 2014.03.14.

Postacím: VizBolt.hu. 1097 Budapest Soroksári út 58.
Nyeremények az egészség jegyében a VizBolt.hu, Internetpatika termékeiből összeállítva.
-

Lőrinc 2000 SE

További információk:
Kissné Baumann Gizella
+36 30 55 88 907
Eszes János
+36 20 23 23 823
www.bp18.hu
www.lorinc2000se.hu
lorinc2000se@gmail.com

1. helyezett:15.000.-Ft értékű ajándékcsomag
2. helyezett:10.000.-Ft értékű ajándékcsomag
3. helyezett:5.000.-Ft értékű ajándékcsomag

Rendező:
Budapest Főváros XVIII. kerület
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
és a Lőrinc 2000 SE
Fővédnök: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

e-mail: info@vizbolt.hu
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tel: +36/ 30 310 20 50

Az oldalt összeállította: Kerékgyártó György
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Kultúra

Utca-, tér- és intézménynevek emlékeztetnek ma is 1848–49-re

Ma sem
engedünk
a
48-ból
A forradalom és szabadságharc emléke kerületi közterületek nevében
�

Vasvári-kopjafa

Nehéz volna olyan
magyar települést találni, ahol
nem őrzi legalább egy
közterület reformkori
közéleti személyiség
vagy 1848-as hős
nevét. A XVIII. kerület
bővelkedik ilyen nevekben. Összeállításunkban néhányat említünk
közülük.

Ez a kerület legfiatalabb 1848-as
emléke. Péntek László, a kalotaszegi Körösfő alpolgármestere,
aki régóta ápol jó kapcsolatot
Ughy Attilával, évekkel ezelőtt
vetette fel az ötletet, hogy mementót kellene állítani Budapesten Vasvári Pál tiszteletére.
Péntek László hosszabb ideje
kutatja Vasvári erdélyi katonai
tevékenységének nyomait, s közben döbbent rá: a főváros még
nem állított emléket annak a
fiatalembernek, aki a Pilvax-kör
tagjai közül első perctől részt
vett a 48-as eseményekben. A
körösfőiek által készített kopjafa végül – miután Ughy Attila
lett a polgármester – a kerületben, a pestszentimrei református templom kertjében kapott
helyet. Az események azonban
nem álltak meg itt: kerületi értelmiségiek Péntek László közreműködésével megalapították a
Vasvári Pál Polgári Egyesületet,
amelynek célja a Vasvári-kultusz ápolása, és amely idén harmadik alkalommal szervezi meg
a 48-as hagyományokat idéző
toborzófesztivált.

Lónyaytelep
A későbbi Villatelep megalapozásaként vásárolt 1875-ben
mintegy 125 hold földet a
Lónyay család nagynevű tagja,
Menyhért Szent Lőrinc- pusztán
(a mai Pestszentlőrincen). A gróf
nyaralót építtetett a területen,
amelyet később az ő emlékére neveztek el Lónyaytelepnek.
Az ifjú Lónyay bölcsészettudományt tanult a pesti egyetemen,
és néhány ott kötött barátság
meghatározta későbbi életét is. A
legfontosabb ismeretség az egyetemi évek alatt Madách Imre
volt a számára. Maga Madách
a betegsége miatt nem vehetett
részt az 1848-as eseményekben,
de a család több tagja vállalt
szerepet a küzdelemben, s egyes
családtagok tragikus halált haltak a harcokban. Az 1843-tól
politizáló Lónyay Menyhért viszont részt vett a 48-ban megalakuló parlament munkájában,
az áprilisi törvények megfogalmazásában. Később pénzügyminisztériumi tanácsos, majd a
Szemere-kormány államtitkára
lett, ezért emigrációba is kényszerült.
A XIX. század közepének
társasági életét jellemzi egy érdekes intermezzo, amelyet néhány forrás említ: az ifjú Petőfi
még a Szendrey Júliával való

A Vasvári-kopjafa a kerület legfiatalabb 1848-as emléke
megismerkedése előtt megkérte
Kappel Frigyes bankár lányának, Emíliának a kezét. A tehetős apa persze hamar kiadta a
nélkülöző vándorszínész útját, s
a lány Lónyay Menyhért felesége
lett. Nyolc gyermekük született,
akik közül négy érte meg a felnőttkort.

Bókaytelep

A Bókay családnak sokat köszönhet a kerület. Annak a területnek a jó részét, amelyet
ma Bókaytelepként ismerünk, a
tulajdonos Herrich lányok megbízásából Bókay Árpád belgyógyász, farmakológus professzor
– az egyik lány férje – parcelláztatta. A telep később róla kapta

a nevét, ahogyan az ott található
népszerű Bókay-kert is. A család
történetébe azért is érdemes belepillantani, mert erősen kötődik a forradalmi eseményekhez.
Árpád édesapja, a Szepességben
felnövő idősebb Bókai János
gyermekgyógyász jó kapcsolatokat ápolt a reformkori értelmiséggel. Egyik jó barátja Jókai
Mór volt, ő vette rá arra is, hogy
nevét Bockról Bókaira magyarosítsa. Bókai János 1847-től a
Schöpf-Merei Ágost által vezetett kórházban gyógyított, így
került kapcsolatba a 48-as eszmékkel, amit a Pilvax-körben
kötött barátságok is erősítettek
benne. A forradalom alatt nemzetőrként szolgált, majd – mivel

a forradalom után Schöpf-Merei
Kossuthtal együtt emigrált – átvette a gyermekkórház vezetését. Felbecsülhetetlen érdemeket
szerzett abban, hogy a gyermekgyógyászatot Magyarországon
önálló szakterületként ismerjék
el, és hogy a szegény gyermekek
is részesülhessenek orvosi ellátásban.

Eötvös iskola,
Eötvös-szobor
A kiváló fizikus, Eötvös Lóránd,
aki maga is betöltötte a vallás- és
közoktatásügyi miniszteri posztot, és évtizedeken keresztül lőrinci villatulajdonos volt, 1848.
július 27-én született, gyakorlati-

lag azokban a napokban, amikor
apja, Eötvös József kapta meg a
48-as kormány vallás- és közoktatásügyi tárcáját. A család neve
tehát kötődik a forradalmi eseményekhez, de nem egészen úgy,
ahogyan a többieké. Eötvös József
ugyanis végig a kiegyezés pártján
volt, és a törvénykezési munkában
is komoly küzdelmet folytatott az
ellenzékkel. 1848 szeptemberének
végén, miután a Jellasics bevonulásától tartó magyar tömeg a
pest-budai hajóhídon kivégezte a
császár által nádorrá kinevezett
Lamberg grófot, Eötvös kiábrándult a forradalomból, ezért Bécsbe, majd Münchenbe költözött, és
csak az 1850-es években tért vis�sza Magyarországra.

A XIX. század közepének társasági életét
jellemzi egy érdekes
intermezzo, amelyet
néhány forrás említ:
az ifjú Petőfi még a
Szendrey Júliával kötött
ismeretsége előtt megkérte Kappel Frigyes
bankár lányának, Emíliának a kezét. A tehetős apa persze hamar
kiadta a nélkülöző
vándorszínész útját,
s a lány kezét Lónyay
Menyhért nyerte el.
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Az ünnep kánonja
Először lett
ünnep

Március 15. soha nem volt a szó igazi értelmében konszenzusos ünnep, többnyire mást jelentett a nemzet és az aktuális
hatalom számára. Erről és a kerületből kibontakozó Vasvárikultuszról kérdeztük Pelyach István történészt, az idei kerületi
ünnepségek egyik szónokát.
− Mindig minden hatalom tudta,
hogy március idusát be kell emelnie
a saját kánonjába. Ám éppen azért,
mert ezt egyben önmaga legitimálására (is) használta, torz képet ala-

kított ki az amúgy legfontosabbnak
számító magyar ünnepről – véli
Pelyach István, aki az idei kerületi
március 15-i megemlékezések egyik
orátora lesz.

A történész felidézte, hogy habár
1848 emléke folyamatosan élt a
nemzet valamennyi társadalmi rétegében, hivatalos ünneplésről a dualizmus politikai viszonyai között szó
sem lehetett. Első ízben a forradalom ötvenedik évfordulójához közeledvén merült fel az Országgyűlésben a megemlékezés gondolata.
− Természetesen Ferenc József
birodalmában lehetetlen lett volna
hivatalos megemlékezés március 15ről, a forradalom napjáról. A problémát azzal oldották meg, hogy április
11-ét tették ünnepnappá, annak a
napnak az évfordulóját, amikor V.
Ferdinánd 1848-ban aláírta az áprilisi törvényeket – mesélte a történész.
A hivatalos ünnepségre egészen
az első világháborút követő időszakig kellett várni.
− Bethlen István miniszterelnöksége alatt, 1927-ben lett március 15.
hivatalos nemzeti ünnep, amikor a
nemzet már szabadabban gondolkodhatott saját magáról. Érdemes
felfigyelni arra is, hogy ez volt az az
időszak, amikor az állam nem próbált rátelepedni az ünnepségre.

Rákosi a lépcsőn

Különleges szerepet töltött be március 15. a szocializmus idején.
− A centenárium éveiben Rákosi
még használta propagandacélokra
1848 emlékét. Táncsicsból, Kossuthból és Petőfiből egyfajta forradalmi

triumvirátust hoztak létre, önmagát
pedig gyakorlatilag a forradalom
szellemi leszármazottjának tekintette. A hatalom megszilárdulásával
azonban furán vette volna ki magát,
ha minden évben szembesítik a politikusokat a 12 pont követeléseivel,
amelyek szinte kivétel nélkül érvényesek maradtak a diktatúra éveiben, ezért 1951-től már nem számított nemzeti ünnepnek március 15.
– mondta Pelyach István.
1956 után kényelmetlen helyzetbe került az ünneppel kapcsolatban
a Kádár-rendszer is.
− A forradalom leverése után
Kádár épp olyan helyzetben érezhette magát az ünnepségeket illetően, mint Rákosi. Március 15. nem
lett nemzeti ünnep, később pedig a
Forradalmi Ifjúsági Napok részéve
tették március 21-vel és április 4-vel
együtt, egy lett a KISZ által szervezett események közül – elemezte a
történész, hozzátéve: – A rendszerváltás nem hozta meg a kívánt és remélt áttörést. Március 15. ugyan ma
piros betűs ünnep, de a nemzet nem
együtt ünnepel.
„Bethlen István miniszterelnöksége alatt, 1927-ben
lett március 15. hivatalos
nemzeti ünnep, amikor a
nemzet már szabadabban
gondolkodhatott saját magáról. Érdemes felfigyelni
arra is, hogy ez volt az az
időszak, amikor az állam
nem próbált rátelepedni az
ünnepségre.”


Száz éve tört
ki az első
világháború
A „nagy háborúra” emlékezik tematikus centenáriumi évével a Vasvári Pál
Polgári Egyesület. Az első nagy világégés a toborzófesztivál programjának
is része.
Háromnapos toborzófesztivált rendez idén június elején a Pestszentimrei Sportkastély mögötti területen a Vasvári Pál Polgári Egyesület.
A látogatók azt is megszokhatták, hogy a programok mindig egy-egy tematika köré csoportosulnak.
− Száz éve tört ki az első világháború. A
négy éven át tartó világégés a mai napig hatással van Európa országaira, a Közel-Keletre, sőt
Ázsia más területeire is. Magyarország további
sorsát alapvetően határozta meg. Szeretnénk,
ha elsősorban a fiatalok, többet tudnának erről a tragikus történelmi eseménysorozatról. A
Vasvári-egyesület ezért tematikus évet szervez,
amelynek része lesz a toborzófesztivál is – tájékoztatott Tóth Kálmán, az egyesület elnöke.
Az egyesület történelmi tanulmányi versenyt hirdet hazai és kárpát-medencei 7. és 8.
osztályos, valamint középiskolás diákok számára, akik háromtagú csapatokban vehetnek
részt a vetélkedőn. A szellemi összecsapást a
június 6–8-i toborzófesztivál második napjára,
7-re időzítik. A kérdések zöme az 1848–49-es
eseményekhez kapcsolódik, a továbbiak pedig
a világháború adriai hadszínteréhez.
− A fesztivál június 6-án, pénteken kezdődik kerületi amatőr zenekarok fellépésével.
Szombaton megtartjuk a szokásos koszorúzást,
de ezúttal az imrei első világháborús emlékmű
előtt. A szombati és a vasárnapi programok pedig a szokott hangulatot idézik: népi iparművészek, mesterek, termelők állítják ki a portékáikat, lesznek koncertek, gyermekelőadások,
katonazenekar is.
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Hangulatos koncertet adott az Etűd Fúvószenekar Kultúra

Interaktív
címerkiállítás

Nagyszabású kiállítás nyílt a hazai falvak, községek, városok és fővárosi
kerületek címereiből február 20-án a
WestEnd City Centerben.

A bevásárlóközpontban egy 120 centiméter
magas és összesen csaknem másfél kilométer
hosszú falszakaszon kaptak helyet a települések
címerei. A rendhagyó tárlaton 259 település
képviselteti magát az ország minden pontjáról,
köztük Pestszentlőrinc-Pestszentimre is.
A kiállítás alapötlete az, hogy a látogatók ne
csak a címerek történelmi üzenetével és keletkezésük történetével ismerkedhessenek meg,
hanem interaktív módon valamennyi település
turisztikai látványosságaival, rendezvényeivel,
életével is. Ez úgy lehetséges, hogy a címerek
fölött QR-kódokat helyeztek el, amelyek elvezetnek bennünket a kódok mögé helyezett speciális weboldalra. Így okostelefon segítségével
virtuálisan betekinthetünk a település múltjába
és jelenébe. A kiállítás folyamatosan bővül, kísérőrendezvényei egész évben várják az érdeklődőket.
– A települések címerei üzeneteket hordoznak, megismerhető belőlük Magyarország
történelme, a sikereink és a küzdelmeink –
hangsúlyozta Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke. – Különösen
fontos ez a bemutatkozási lehetőség azoknak
a kis lélekszámú településeknek, amelyeknek
nincs más módjuk megismertetni értékeiket
nagyobb közönséggel. Ebben a központban évi
húszmillió látogató fordul meg, így ez különösen nagy lehetőség egy kistelepülés bemutatkozására.
– Magyarország falvai, városai, kerületei
a QR-technika segítségével nemcsak a múltat
jelenítik meg, hanem a szándékot, a jövőt is –
mondta Vizi. E. Szilveszter, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke. – Így összeköti a múltat a jövővel. Anélkül nincs fejlődés, hogy ne
ismernénk a múltunkat, ne ismernénk a lehetőségeinket, azaz a jelenünket. Magyarországnak
van egy találkozóhelye, sőt a Kárpát-medence
valamennyi magyarul beszélő települése találkozni tud itt egymással, és a trianoni „infarktus” gyógyulhat azáltal, hogy együtt lehetünk.
➜ Fülep Erzsébet

Különleges hangszerekkel
is kiegészültek a koncertre

Hangulatos koncertet adott az Etűd Fúvószenekar február 22-én a Karinthy Frigyes
Gimnáziumban.

Kellemes esti programban lehetett része annak,
aki részt vett az Etűd Fúvószenekar hangversenyén. Hallhattunk indulót, szimfonikus zenei
átiratot, felcsendült Mendelssohn Szentivánéji
álom című szvitjéből a Nászinduló, s játszottak a
zenészek operettet, kortárs darabokat és filmzenét is.
A zenekar tagjai kisebb-nagyobb kamarazenei
formációkban is felléptek. A hangverseny ingyenes volt, azonban aki akarta, támogathatta a Etűd
Zenei Alapítványt, a zenekar fenntartóját.
Az együttes 2012 júniusában alakult meg –
XVIII. kerületi amatőr művészeti csoportként
– akkori és korábbi dohnányis fúvószenekari tagokból, illetve tanárokból. Létrehozásának célja a
kerületben több évtizede kialakult fúvószenekari
hagyományok folytatása és a zeneiskolából kiszorult egykori növendékek további közös muzsikálási lehetőségének megteremtése volt. A zenekar
karmestere, egyben az Etűd Zenei Alapítvány
kuratóriumának elnöke Sánta Ferenc, aki 21 évig

vezette a Dohnányi Ernő Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekarát.
– A zenekar harminc tagból áll, de alkalmanként, mint most is, különleges hangszerekkel is
kiegészül az együttesünk – mondta Sánta Ferenc.
– Önálló bemutatkozó hangversenyünk a múlt
évben volt a Rózsa Művelődési Házban, de előtte is felléptünk szűkebb pátriánkon kívül és más
kerületekben is, valamint zenekari találkozókon.
A zenekar tagjai közül többen már húsz évvel ezelőtt jártak a zeneiskolába, de szeretnének
továbbra is a kerületben muzsikálni, lehetőleg a
korábbi zenésztársaikkal együtt.
A karmester azt is elmondta, hogy a próbahelyiséget fellépések fejében a Kondor Béla Közösségi Ház és a Kondor iskola biztosítja számukra.
A fúvószenekar örömmel vár minden olyan
muzsikust, aki szeretne részt venni a munkájában. További információ: www.etudalapitvany.
hu.
➜ Fülep Erzsébet

Népszerű Grimm-mesék
németül és magyarul

Grimm-meseversenyt rendeztek február 24-én a Darus iskolában. A német–magyar
két tannyelvű általános iskola tanárai olyan izgalmas megmérettetést álmodtak
meg, amilyen eddig talán csak a mesékben létezett.

Minősített
népdalénekesek

A XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet
ének-zenei munkaközössége február
11-én rendezte meg a Tiszán innen,
Dunán túl országos népdaléneklési
minősítő verseny kerületi fordulóját a
Vajk-sziget Általános Iskolában.

Bánki Gábor, az ének-zenei munkaközösség
vezetőjének üdvözlő szavait követően Ertli Mária, a Vajk-sziget iskola igazgatónője köszöntötte a versenyzőket, és elmondta, hogy az iskola
tanulói, pedagógusai nagy megtiszteltetésnek
tekintik, hogy vendégül láthatják a kerület legjobb népdalénekeseit, ezért meglepetésműsorral
készültek.
A program nyitányaként a vendéglátó iskola
4. b osztályának tanulói adtak elő galgamácsai
lakodalmast, a szünetben pedig, amíg a zsűri tanácskozott, táncházzal és a Magyar Állami Operaház videopályázatán első díjat nyert
vajkos kisfilm, a Hárybook levetítésével szórakoztatták a verseny résztvevőit.
Az eredményhirdetésen a zsűri (Túri András népzene-pedagógus, Simonitsné Fülöp Edit
ének-zene tanár) kiemelt arany, arany és ezüst
minősítést tanúsító okleveleket adott ki. A fővárosi versenyen a kiemelt arany minősítésben
részesülő gyerekek vehetnek részt.
Az általános iskolásoknál szólóének kategóriában (5–6. évfolyam) Horváth Anna (Szent
Lőrinc), Kerényi Luca Emma (Gulner), Wéber
Dorina (Kondor), (7–8. évfolyam) Zsíros Tímea
(Kondor), Kollányi Kata (Piros), Kiss Krisztina (Piros); kisegyüttes kategóriában (7–8. évfolyam) Kiss Krisztina, Geréb Boglárka, Szűcs
Blanka, Erdész Viktória (Piros); csoportos ének
kategóriában (5–6. évfolyam) Kántálók (Kandó), (7–8. évfolyam) Piros iskolás pacsirták (Piros) kaptak kiemelt arany minősítést, továbbá
a nemzetiségi német népdalkör kategóriában
szintén a Piros iskola versenyzői.
➜ Fülep

Az egyszerű és
bonyolult haiku

Az 5KOR Képzőművész Csoport Haiku
című kiállítása a Barabás Villa Galériában nyílt meg február 20-án.

Egészséges
klubnap

Nincsenek tiltott ételek, csak korlátozott mennyiségek. Egészséges táplálkozásról szóló klubnapot tartott a Németszármazású Polgárok Egyesülete.
A Németszármazású Polgárok Egyesülete február 12-én interaktív klubnapot tartott családias keretek között. Dedeó Anita, az egyesület
elnöke elmondta, hogy az eseményeket a tagok
érdeklődéséhez és igényeihez igazodva szervezik. A nagyobb ünnepek alkalmával fontosnak
érzik a gyerekek bevonását is, így húsvétra általában közös kézműveskedéssel, karácsonyra
pedig ünnepi díszek készítésével készülnek.
Az előadást Sunkelné Eőry Mariann
dietetikus tartotta, aki kosaraiban szemléltető
példákkal, közérthetően tájékoztatta a résztvevőket az egészséges életmód legfőbb elemeiről.
Előadása után a tagok bátran feltehették kérdéseiket, hangot adhattak kételyeiknek, és megoszthatták a tapasztalataikat. Szó esett speciális
és alternatív diétákról, és a drasztikusnak tűnő
fogyókúrák kérdését is hosszan taglalták.
A kosarakból előbukkanó egyes termékeket
meg is kóstolhattak az érdeklődők. Főként az
édességet helyettesítő egészséges nassolnivalóknak örültek. A nyers zöldségek és gyümölcsök
mellett helyet kaptak a teljes kiőrlésű lisztből
készült kekszek és az olajos magvak is. A rendezvény vércukorméréssel zárult.
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A Darus Utcai Magyar–Német Két Tannyelvű
Általános Iskola abból az alkalomból szervezett
a kerületi iskoláknak meseversenyt, hogy Németországban a 2013-as esztendőt Grimm-évvé nyilvánították.
– Megálmodtuk, megszerveztük, és a döntőre csaknem kétszáz kerületi gyerek érkezett.
A Grimm-év tiszteletére összeállított, izgalmas
és sokszínű kérdésekkel, feladatokkal tarkított
verseny kétnyelvű volt. A kerületi iskolák közül
11 csapat magyar, 21 pedig német nyelven adott
számot a tudásáról – mutatta be a meseversenyt
Bakos Péterné, a Darus iskola igazgatója.
Az első, otthoni fordulóban tablókat, színházi plakátokat kellett készíteniük a gyerekeknek a
Grimm testvérek műveiből, életútjából. A második fordulóban három Grimm-meséből önállóan
kellett egy újat alkotniuk. A harmadik fordulóban
különféle német városneveket kaptak a gyerekek,
ezekhez kellett párosítaniuk a Grimm testvérek
tevékenységét, műveit.
A verseny idegen nyelvi részét az iskola nyolc
némettanára állította össze. A kvíz kérdéseit, a

rejtvényeket és a komplex feladatokat pedig a Darus tanári kara együttesen találta ki. A döntő első
részében tesztet töltöttek ki a diákok. Nagyon
kellett iparkodniuk, mert 15 perc alatt negyven
kérdésre kellett válaszolniuk. Ezután rejtvényt
fejtettek, és kreatív feladatokat oldottak meg.
– A gyerekeknek komoly fejtörést okozott a
teszt – mondta Liptainé Natkai Krisztina, az iskola pedagógusa –, mert a negyven kérdés nem
kevés.
A szervezők a diákok által készített színházi
plakátokból, jelmezekből és maszkokból kiállítási anyagot állítanak össze, amit a XVIII. kerületi
Pedagógiai Intézettel közös tárlaton mutatnak
majd be.
A magyar nyelvű versenyben a Kassa iskola 6.
a osztálya ért el első helyezést, a második a Kassa
iskola 5. a, a harmadik a Piros iskola 6. b csapata
lett.
A német nyelvű verseny győztese a Piros iskola lett, a második helyezett a Szent Lőrinc, a harmadik az Ady iskola csapata.
➜ Fülep Erzsébet

Az Árvay Zolta, Bakos Tamás, Bodnár Imre,
Huller Ágoston és Magyar József nevével fémjelzett 5KOR Képzőművész Csoport Haiku címmel mutatkozik be legfrissebb alkotásaival a
XII. kerületi Barabás Villa Galériában.
– Régen gondoltunk már arra, hogy kisméretű képekből kellene kiállítást rendezni – mondta Huller Ágoston. – Bakos Tamásnak támadt
az az ötlete, hogy ha a témánkat tömören akarjuk kifejezni, akkor válasszuk a kiállítás témájául a haikut, amely a japán költészet jellegzetes,
ismert versformája.
Magyar József így fogalmazott a haikuról:
– A haiku alakilag kötött japán verselés,
amelyet ebben a formában egyetlen más nyelvre sem lehet tökéletesen lefordítani, így aligha
lehetséges a képzőművészet formanyelvére átültetni. Ezért a közönségnek „haikusodnia” kell.
A képek akkor is élnek, ha a néző hozzárakja az
élményeit, a történeteit, így válik részesévé egy
folyamatnak.
Bakos Tamás tollából pedig ezt olvashatjuk
a kiállítás meghívóján: „A haiku a percemberke létkozmológiája. A nagy lehetőség, hogy a
mindennapok hangyaszituációjában a világmindenség élményét birtokoljuk pillanatokra,
szemvillanásra.”
A március 7-ig látható tárlatot P. Szabó Ernő
művészettörténész nyitotta meg. A megnyitó
vendége volt Jaszuda Kunihiko, a Japán Nagykövetség kulturális osztályának vezetője, Kucsák
László országgyűlési képviselő, alpolgármester.
A műsorban a Budapesti Japán Iskola működött
közre.
➜ Fülep
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Hirdessen lapunkban!
H i r d e t é s fe l v é t e l t e l e fo n o n :

+36 30/954-2025

E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
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

Hirdessen lapunkban!
H i r d e t é s fe l v é t e l t e l e fo n o n :

+36 30/954-2025

E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
a következő pozícióba keres munkatársakat:
USZODAMESTER MUNKATÁRS
Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk.
Több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés és jó problémamegoldó
képesség alapfeltétel.
Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Uszodamester”

KŐMŰVES MUNKATÁRS

A XVIII. KERÜLETI
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR
ÁLTALÁNOS ISKOLA

www.csontvaryiskola.hu
A 2014/2015 tanévben angol tehetséggondozó osztályt indít ,
az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat
szeretettel várják angol csipegető foglalkozásaikra
2014. január 16-án
február 13-án
február 27-én
március 13-án
1615 - 1700-ig

Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Kőműves”

Szülői tájékoztatót 2014. február 19-én 1615-kor tartunk.
Tehetséggondozó programunkba betekintést nyerhetnek
2014. február 11-én 8-12 óra között
az 1. és 3. osztályban
olvasás, angol, informatika, testnevelés órák keretén belül.

ASZTALOS MUNKATÁRS

matematika tehetséggondozó osztályunkba

Szakmunkás bizonyítvánnyal és „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, munkájára igényes
kőműves munkatársakat keresünk.
Képzettséget igazoló bizonyítvány, munkatapasztalat, önálló, igényes munkavégzés és
megbízhatóság alapfeltétel.
Gipszkartonozásban szerzett tapasztalat előny, de nem feltétel.

Az 5. évfolyamon

Asztalos végzettséggel rendelkező, munkájára igényes munkatársat keresünk.
Képzettséget igazoló bizonyítvány, munkatapasztalat, önálló munkavégzés és megbízhatóság
alapfeltétel.
Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Asztalos”
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.

szeretettel várjuk a matematika iránt érdeklődő tanulókat.
Tehetséggondozó osztályainkba a meghallgatás időpontja
2014. március 17. 16 óra
A meghallgatásra jelentkezni lehet:
február 24-én és 25-én 9-12 óra között
személyesen Gáspár Attiláné igazgatóhelyettesnél, vagy az alábbi címen:
igazgatohelyettes@csontvaryiskola.hu

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük
fel.
Baross u 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat
Csontváry u 23. fsz. 294. – 21 m² - borozó
Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel
Deák Ferenc u. 9-11. – 1332 m² - területhasználat
Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár
Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs
Goroszló u 14. fsz. 14. – 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. 67. – 24 m² - szerviz
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. 450. – 9 m² - műkörmös
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 3. fsz. 1. – 123 m² - iroda
Havanna u 44. fsz. 1. – 26 m² - kulcsmásoló
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer
Havanna u 50. fsz. 227. – 23 m² - zöldséges
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek
Küllő Hrsz.: 152638/2 - 5025 m² - területhasználat
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz
Lakatos út 9. fsz. 1. – 113 m² - húsbolt
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda
Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár
Nagybecskerek u 30. 1.– oldal
21 m² - göngyöleg raktár
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés
Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
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
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda
Sina Simon sétány 6. fsz. 158. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító
Sina Simon sétány 7. fsz. 69. – 52 m² - iroda
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda
Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 15. fsz. 137. – 16 m² - raktár
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár
Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges
Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges
Tövishát u 35. fsz. 1. – 21 m² - fénymásoló
Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz
Üllői út 286. fsz. 10. – 41 m² - autósbolt
Üllői út 286. fsz. 11. – 45 m² - nyílászáró bemutató
Üllői út 313. fsz. 3- - 25 m² - raktár
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár
Üllői út 323-325 – 2138 m² - területhasználat
Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
Üllői út 362. fsz. 8. – 23 m² - ruhakölcsönző
Üllői út 365. fsz. 12. – 16 m² - garázs
Üllői út 365. fsz. 2. – 15 m² - garázs
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás
Üllői út 453. fsz. 0. – 19 m² - iroda
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 493. fsz. 5. – 81 m² - autósbolt
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz

Üllői út 641. fsz. 7-8.
– 21+22 m² - zöldséges
2. oldal
Üllői út 679. fsz. 1. – 98 m² - pizzéria
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 5.000.-Ft befizetés, vagy
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az ügyfélfogadóban átvehető. A
jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni.

A pályázat benyújtásának határideje:
2014. március 24. 9.00 - 16.00 óra
Pályázati eredmény hirdetése:
2014. március 30. 16.00 óra
Megtekintési időpont egyeztetése:  295-48-01/128 mellék
Internet elérhetőség: www.projekt18.hu, www.vagyon18.hu,
www.varosgazda18.hu
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SZOLGÁLTATÁS
n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI
FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12.,
06-20-9-579-533, 06-1-284-92-13
n METSZÉS, PERMETEZÉS, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS,
FŰKASZÁLÁS, METSZÉS, PERMETEZÉS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS,
TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK
REÁLIS ÁRON! TEL: 06-20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu
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 Minden, amire eddig nem talált szakit! Csöpögő csap, szétesett ereszcsatorna,
bedőlt kerítés, bútorok-karnisok felszerelése, kisebb kőművesmunkák, gipszkarton
eldobozolások, beázások kijavítása. Számlaképes, hívjon bizalommal. Tel.: 0670/424-69-62
n Teljeskörű lakásfelújításokat vállalunk: gipszkartonozás, rejtett világítás, festés,
tetőtér beépítés, hőszigetelés, burkolás, kültéri homlokzatjavítás- festés, térkövezés,
kertépítés. Hívjon bizalommal! Telefonszám:06-30-224-08-78
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 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

JÁTSZÓHÁZ

n ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése,
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.:
0630-849-4294
n Ács – Kőműves munkákat, új–régi tetők javítását–építését, lapos tetők szigetelését,
külső-belső szigetelést, lakatos munkákat, víz szerelést, Bádogozást, Aszfaltozást–
Betonozást, Festést-Mázolást-Tapétázást, kémény bélelést vállalok! Sürgősen is! A hét
bármely napján. 20% - kedvezménnyel! Tel: 06-20-501-47-62
n INGATLAN FELÚJÍTÁS! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS,
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁSSZÁLLÍTÁS. 06-20-259-6319, 061-781-4021
n VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE,
CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

A BÓKAY-KERTBEN!

Városgazda
Városgazda
arróműhely
arróműhely

n 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 0630-9-50-17-17 www.megoldasszerviz.hu

ÁLLÁS/PÁLYÁZAT
n Belga élelmiszeripari cég keres 3 műszakos munkarendbe, Budapest 18.kerületben,
elsősorban speciális ostyarúd sütőgép kezelésére női munkaerőt. Jelentkezés önéletrajz
küldésével az alábbi címre, ill. e-mail címre lehet: H-1186 Budapest, Besence utca 4-6.;
e-mailben: eva.tothne@bakeryworld.hu

OKTATÁS
n ANGOLTANÁR FELKÉSZÍT TANULÓKAT. GAZDASÁGI SZAKNYELV, EUROPASS
ÉS ORIGO VIZSGA. KORREPETÁLÁS ÉS NYELVTAN, BESZÉD KÖZPONTÚ MÓDSZERREL
MINDEN SZINTEN. KOVÁCS ZSOLT, 0620/3935138

INGATLAN/ELADÓ-KIADÓ
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 BUDAPEST LEGOLCSÓBB ÉPÜLŐ LAKÁSAI 185.000- FORINT/

NÉGYZETMÉTER ÁRTÓL, KAMATMENTES RÉSZLETRE LEKÖTHETŐK!
www.emiliahaz.hu, 06/30-9420-278

n XVIII. Eladó – kiadó lakást, családi házat keresek, lehet felújítandó is. Hívását előre is
köszönöm. T.: 06-20-3974-055

RÉGISÉG/MŰTÁRGY
n KITÜNTETÉST, JELVÉNYT, PÉNZÉRMÉT, PAPÍRPÉNZT, HÁBORÚS RELIKVIÁKAT,
RÉGI JÁTÉKOT, KÉPESLAPOT, PAPÍR -és MINDEN EGYÉB RÉGISÉGET VÁSÁROL GYŰJTŐ.
Azonnali, díjtalan kiszállás. Tel. 06/30/9490055
n Pappné Szilvia műtárgy szakbecsüs díjtalan kiszállással, becsléssel vásárol
mindenféle régiséget, szobrokat, festményeket, díszórákat, dísztárgyakat, ezüstöt, aranyat,
bútorokat, könyveket és teljes hagyatékot. Tel.: 06-20-465-1961, 06-70-942-0806, 06-1293-1759

Meghívó
n A SZEMERETELEPIEK BARÁTI KÖRE, A SZEMERETELEPI REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZÖSSÉG SZERETETTEL MEGHÍVJA ÖNT ÉS KEDVES CSALÁDJÁT
A FOGOLYTÁBOROK VILÁGA MAGYARORSZÁGON ÉS AZ ELHURCOLTAK
HOZZÁTARTOZOINAK SZEMÉLYES VALLOMÁSA CÍMŰ RENDEZVÉNYRE. IDŐPONT:
2014.03.23, VASÁRNAP 15 ÓRA, HELYSZÍN: SZEMERETELEPI REFORMÁTUS TEMPLOM,

Szülinapi zsúrok, rajz, kézműves,
táncórák, fejlesztő gyermek
gyermekfoglalkozások,
foglalkozások,
csapatépítő tréningek, céges rendezvények
remek helyszíneként ajánljuk bérlésre
Játszóházunkat, egész évben!
Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi
elérhetőségeken kérhető:
Telefon: 06/1-290-28-49
E-mail: szervezo@varosgazda18.hu
Címünk: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33.,
Bókay-kert, Főépület

Ruha,
Ruha,
szoknya,
szoknya,
kabát,
kabát,
nadrág
nadrág
felvarrás,
felvarrás,
átalakítás,
átalakítás, javítás,
javítás, munkaruha
munkaruha
készítés,
cipzár
és
készítés, cipzár és bélés
bélés csere,
csere,
függönyvarrás
kedvező
függönyvarrás kedvező áron
áron a
a
Városgazda
Városgazda Varróműhelyben!
Varróműhelyben!
Az
Az Üllői
Üllői út
út 433.
433. szám
szám alatt
alatt várja
várja aa vásárlókat
vásárlókat
aa Városgazda
Városgazda varróműhelye.
varróműhelye.
Tel.:
Tel.: 06-20-296-2615
06-20-296-2615
Nyitva
Nyitva tartás:
tartás:
hétfőtől
7:00-18:00
hétfőtől –– péntekig
péntekig
7:00-18:00
szombat
8:00-12:00
szombat
8:00-12:00
vasárnap
zárva
vasárnap
zárva

Hirdessen lapunkban!
+36 30/954-2025
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Helytörténet – egészség

Egy kiégett, de legendás épület tűnt el a szemünk elől

Rekviem a Krepuska-kastélyért
Építésekor Magyarország első betonépülete volt

�

A Magyarország
első betonépületének számító
Krepuska-kastély
összes falát ledöntötték, eldózerolták idén
január–februárban.
Kerületünk szegényebb
lett egy értékkel, egy
legendás épület tűnt el
a szemünk elől.

Az emeleten a Fritsch család
hálószobáit alakították ki. A
földszinten irodát rendeztek be
Krepuska Géza szobája mellett.
Az emeletes főépület legnagyobb
helyisége az ebédlő volt. A földszintes „présház” részből szakították ki a konyhát és a kamrát,
valamint a cselédszobát.
Az épület déli homlokzata
– mint főbejárat – előtt parkot
hoztak létre, szökőkúttal. Ezt a
területet a Krepuska gyerekek és
barátaik játszóhellyé léptették elő.
Krepuska Géza, Magyarország első fülészprofesszora rengeteg munkával nemesítette a
homokon termő szőlőket, hogy
azok egyenértékűek legyenek a
hegyi szőlőkultúrák boraival.
Ennek a „szőlészet házának”
köszönhetően honosította meg
a professzor a cabernet bort
Magyarországon. Eredményeit felhasználva hozták létre a
Helvetia gazdaságot. A felcímkézett Krepuska cabernet kedvelt volt a professzortársak körében is az egyetemen. A háború
előtt nagy társasági élet is folyt
az imrei kastélyban.

Krepuska Géza, a modern magyar fülgyógyászat megteremtője 1896-ban vásárolt egy 17 157
négyszögöles homokdombot a
mai Pestszentimre területén,
még a legelső parcellázás előtt.

Pincékre volt
szükség
A homoki szőlők kísérleti terepének szánt ingatlanon a borkészítéshez megfelelő épületre
és pincerendszerre volt szükség.
Krepuska Géza építőmérnök
öccse, Lajos és Benkó Béla építész ezért összedugták a fejüket. Az akkoriban még nagyon
ritka „betont” választották,
mint építőanyagot. Valószínűleg hozzájárult a döntéshez,
hogy Lőrincen a mai Gilice téri
meteorológiai állomás környéke Krepuska Géza tulajdonát
képezte, és ott sóderbánya is
volt. Először a két emelet mély
pince készült el, amely később
nemes penészes falaival kiváló
bortároló hellyé vált. 1898-ban
már a földszint alapozásáról
árulkodik egy fénykép. Abban
az évben valószínűleg teljesen
el is készült a szőlő (prés)háza

Az év elején elbontották a Krepuska-kastély maradványait
Benkó Béla építésvezetői közreműködésével. Akkor még nem
tudhatták, hogy „történelmet”
írnak, hiszen ez volt az első magyarországi betonház, ezt megelőzően még nem készült épület
zsaluzott betonfalakkal. (Hangsúlyozom, hogy nem vasbeton
falakról van szó, mert vasbeton építmények születtek már
korábban, de a betonfalú épületek, lakóházak között ez volt
az első.) Ebben a házban lakott
állandó jelleggel Krepuska Géza

Erzsébet lánya, férje, Fritsch
Ottó és a fiaik.

Fából készült
nyitott tornác
Intenzív gazdálkodással fokozták a szőlőtermelést 1920
után, ekkor Krepuska Géza és
Fritsch Ottó irányította a mai
Alacskai-lakótelep és a Gyál felé
eső terület művelését. Imrén ezt
a térséget ma már Krepuska Géza-telepnek hívják.

A falak nagy részét igen szép,
fából készült üvegezett, illetve nyitott tornác vette körül. A
népes Krepuska család nyáron
ezen a helyen tartózkodott legszívesebben. A veranda sokszor
orvosi rendelőként is funkcionált. Itt vizsgálta meg az imrei
és lőrinci embereket az idősebb
vagy a fiatalabb Krepuska professzor. Dr. Krepuska István
sokszor rendelte be másnapra az
osztályára a súlyosabb állapotúnak ítélt pácienseket.

A háborúban
a veranda
megsemmisült
Az épület 1944-ben belövést
kapott, a veranda megsemmisült. Az újjáépítésére már nem
volt lehetőség. Az idős, nyugdíjas Krepuska Géza azonban
rendszeresen kijárt kedvenc
imrei szőlőjébe, oltóládikája,
szemzőbicskája folyamatosan
„szolgálatban” volt. Nyolcvan
fölött már nehezen gyalogolt ki

a Szarvas csárdától a mai Szálfa
utca, Tiszavirág utca sarkánál
álló épülethez. Örömmel támogatta a 40-es villamos megépítését, amely a Béke térről indult, s
kihozta szinte a Damjanich utcai Krepuska-birtok kapujáig.
Krepuska Géza 1949-ben
tette le végleg az oltóládikát.
Pestszentimre és Pestszentlőrinc
neves emberének, díszpolgárának szerencsére nem kellett
megélnie birtoka 1951. évi államosítását és lánya családjának a
kitelepítését.
A szőlőket, a kastélyt, valamint a gazdasági épületeket
először a Vecsési Állami Gazdaság kapta ajándékba. 1959-ben a
Szabadság TSZ vásárolta meg a
„Krepuska- tanyát”. A szőlészet
házát szeszfőzdének minősítették le, a szőlőterületet teljesen
tönkretették.

Nem kapott
védettséget
A tsz a 90-es évek elején eladta
az ingatlant, a bennlakókat kiköltöztették. Ezzel egy időben az
épület kigyulladt – valószínűleg
nem magától –, teljesen kiégett,
csak a betonfalai meredeztek az
ég felé, onnan remélve segítséget.
A Széky Társaság többször kérelmezte a védetté nyilvánítását, de
még a helyi védelmet sem sikerült
elérnie. Az Országos Műemléki
Felügyelőség csak annyiban erősítette meg a betonépület országos
elsőségét, hogy igazolást adott:
valóban ipartörténeti emlék.
Mára végleg eltűnt, csak az
emlékünkben élhet tovább.
➜ Pándy Tamás
helytörténész
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Megelőzhető a nagyobb baj
Napjainkban Magyarországon évente 33 ezren halnak meg rákbetegségben, s ez a leggyakoribb halálok
a szív-érrendszeri megbetegedések
mellett. Ezzel párhuzamosan 77 ezer
új beteget fedeznek fel. A kerületi
statisztikák sem jobbak, évente 900
új beteget regisztrálnak, és 350-en
távoznak közülünk. A pestszentlőrinci szakrendelő vezető onkológus
főorvosa, dr. Mikecz Tibor szerint
rajtunk is múlik, tudunk-e javítani a
statisztikákon.
– Néha az az érzésem, hogy már túl sokat is
foglalkozunk a rákbetegséggel, ennek ellenére nincs előrelépés.
– Ezzel nem lehet eleget foglalkozni.
Sajnos a magyar emberekben még inkább
tudatosítani kell a megelőzés és a szűrés
fontosságát, jelentőségét. Az Európai Unión
belül Magyarország statisztikája a legros�szabb, arányaiban itt hal meg a legtöbb ember rákban, pedig az időben elvégzett szűrésekkel, a rákmegelőző állapotban, illetve
a kezdeti stádiumban való felfedezéssel nagyon sok esetben gyógyíthatnánk a betegeket – szögezi le dr. Mikecz Tibor.
– Melyek a legveszélyeztetettebb korosztályok?
– A rák minden korosztályban előfordulhat, és már fiatalkorban meg kellene szokni,
hogy bizonyos szűréseket el kell végezni.
A lányoknál elsősorban a méhnyakrák
(HPV)-, a fiúknál a hererákszűrés fontos.
Ezek viszonylag egyszerű vizsgálatokkal
kizárhatók. Negyven év fölött viszont már
évente kellene teljes szűrést végezni, azaz
a fizikális vizsgálat mellett széklet- és vérvizsgálat, emlő-, prosztata- és bőrvizsgálat, valamint szükség szerint tüdőszűrés is
indokolt. Ezeken túlmenően ultrahang-,
CT- vagy MR-vizsgálattal, illetve szövettani
vizsgálattal lehet felismerni időben a bajt.
– Ez már első hallásra is annyi vizsgálatot jelent, hogy sokan visszariadnak, hiszen
több hetet is igénybe vehet, mire mindegyiken átesik valaki.
– Érthető az ódzkodás, ám gyakran
mondjuk, hogy az egészség mindennél töb-

bet ér. Akkor tegyünk is érte! Ráadásul egy
vér- vagy székletvizsgálat legfeljebb 1-2 napot vesz igénybe, és már azzal is sokat tennénk, ha legalább évente egyszer elvégeztetnénk a többi szűrővizsgálatot is.
– Van erre egyáltalán pénz az egészségügyben?
– Egy teljes szűrővizsgálat valóban drága, de szerencsére ezt a területet kiemelten
kezeli a jelenlegi kormány, így a finanszírozáson nem múlhat a szükséges vizsgálat
elvégzése.
– A veszélyeztetettség elsősorban korfüggő?
– A korral valóban növekszik a veszély

nagysága, de érdemes figyelni és számon
tartani a családban bekövetkező betegségeket is. Akinek a családjában halmozottan
fordult elő valamilyen rákbetegség, annak
nagyobb a kockázata, és erről érdemes az
orvost is felvilágosítani. A rákbetegség felismerésében, gyógykezelésében az igazi jövő
a molekuláris biológia, illetve a géntérkép, a
gének vizsgálata. A gének minden sejtünkben megtalálható DNS-szakaszok, amelyek
irányítják a szervezet működését, növekedését, szaporodását, így a betegségeket okozó
gének is kimutathatók.
– Egyre több hazai intézet reklámozza a
géntérkép elkészítését. Ez már napjainkban
is elérhető?
– Itthon egyelőre méregdrága, 2 millió
forint körül van egy teljes géntérkép, ám az
Egyesült Államokban már 1000 dollár körüli áron elkészítik, s a cél az, hogy néhány
éven belül 100–200 dollárba kerüljön. Ma
már Magyarországon is egyre gyakrabban
használják a génvizsgálatokat, főleg a rákdiagnosztikában és -gyógyításban, s egyre
jobban hozzáférhetővé válnak. Indokolt
esetben a kormányzat is támogatja. Addig
azonban, amíg nálunk is elérhető áron lehet hozzájutni ezekhez, a hagyományos
szűrésekre kell figyelnünk. Sajnos a kerületben is nagyon sokan halnak meg évente,
mert későn fordulnak orvoshoz. A rendszeres szűrőnapok mellett bármikor lehet
szűrésre jelentkezni, és mindenki nyugodtabb lehet, ha elvégeztette a szükséges vizsgálatokat.
➜ Sütő-Nagy Zsolt

Fogyasszunk hazait!
A megelőzéssel kapcsolatban gyakran kerül szóba a megfelelő táplálkozás,
az, hogy minél több zöldséget, gyümölcsöt fogyasszunk. Eközben azonban
riasztó hírek szólnak arról, hogy még a frissnek tűnő zöldségeket és
gyümölcsöket is tartósítószerekkel kezelik. A külföldről érkező termékek
esetén ez valóban megkerülhetetlen, ám a hazai növények, főleg az
őstermelők és kisüzemek nem kényszerülnek rá a tartósításra.
– Lehetőség szerint én is mindenkinek azt javaslom, hogy hazai zöldséget,
gyümölcsöt fogyasszon. Ezen belül pedig kiemelkedően értékes a
fokhagyma, a káposzta és az alma.

Szűrőnap
a szakrendelőben!
Idén tavasszal – a kerületi
önkormányzat támogatásával –
ismét lesz térítésmentes lakossági
egészségmegőrző szűrés a Thököly úti
szakrendelőben.
A szűrőnap az onkológiai valamint a szív- és
érrendszeri betegségek megelőzését és korai
felismerését állítja középpontba.
2014. március 22-én szombaton 7 és 15 óra között
fogadja a szakrendelő (Thököly út 3.) az érdeklődőket
az alábbi vizsgálatokra:
Nőgyógyászat (emlő- és méhnyakrákszűrés)
Urológia (a prosztata és a külső nemi szervek
vizsgálata, 50 év fölött PSA-vizsgálat is)
Fogászat (szájüregi daganatok szűrése)
Fül-orr-gégészet (orr-szájüregi és gégerák)
Tüdőszűrés, légzésfunkciós vizsgálat
Bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrelváltozások szűrése)
Sebészet (végbélrákszűrés, perifériás erek vizsgálata)
Hasi ultrahang
Kardiológia (EKG, vérnyomásmérés,
érszűkületszűrés, tájékozódó vizsgálat)
Laboratórium (vércukor-, koleszterinmérés)
A gördülékeny lebonyolítás, a minél rövidebb
várakozás érdekében több rendelésen lehetőség van
előzetes jelentkezésre: nőgyógyászat, urológia, hasi
ultrahang és légzésfunkció. Előjegyzési időpontot
március 10-től lehet kérni telefonon: 297-1210/190.
A szűrésen részt vevő páciensek – ha legalább öt
vizsgálaton részt vettek – a szűrővizsgálat fontosságára
emlékeztető pólót kapnak ajándékba a kerület
önkormányzatától.
Az első lépést mi megtettük – Önön a sor!

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Kerületünk is házigazdája lesz a Nagy versmondásnak

Egyház
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József Attila sorai Kossuth Lajos terén
Négy lőrinci iskola diákjai lesznek a „nagy versmondók”

�

Bizonyára
sokak számára
ismerős az az
eredeti és rendkívül
gondolatgazdag
kezdeményezés,
amelynek keretében iskolák diákjai
szavalják el közösen
egy-egy ismert magyar költő örökbecsű
versét. A gondolat „megtalálta” a
Sztehlo Gábor evangélikus gimnáziumot
és a pedagógusait,
így április 11-én, a
magyar költészet
napján – József
Attila születésnapján – a kerületünk
is részese, előadója
és házigazdája lesz
a Nagy versmondásnak. A részletekről
Kákay Istvánt, a
Sztehlo iskola intézményvezető-helyettesét kérdeztük.

lasztása telitalálat volna. A költő születésnapján, április 11-én
– ami a magyar költészet napja
is – a Születésnapomra című
verset szavalni már önmagában
emlékezetes sikert ígér a négy
intézmény diákjainak.”
Ezt a választást, már csak a
verssorok „pattogóssága” miatt
is, fölöslegesnek tűnik megváltoztatni.

Jordán
a garancia
A szervezés már megkezdődött,
s a múlt héten az érdekelt kerületi intézmények pedagógusai, magyartanárai értekezleten
vesznek részt, hogy tisztázzák a
részleteket, magát a verset is.
„Hangsúlyozom, nem a
csúcsdöntés áll e nap középpontjában, de ha minden igaz,
s teljesülnek az elképzeléseink,
akkor ezerötszáz tanuló mondhatja majd egy időben ugyanannak a versnek az összecsengő
rímeit. A Kossuth-díjas színművész, Jordán Tamás remélt részvétele akár garanciája is lehet a
sikernek, hiszen az elmúlt évek
során több alkalommal is kiválóan irányította már a versszavaló diákokat.”

Ami a programmal kapcsolatban már biztosnak tekinthető,
az az, hogy négy intézmény diákjai mondják majd a verset.

A „szülinapos”

„A Sztehlón túl a Karinthy Frigyes, a Vörösmarty Mihály és
a Pogány Frigyes iskola diákjai
szavalnak majd, s reméljük, minél többen. Ám nem arról szól
ez a közös szavalás, hogy résztvevői rekordot döntsünk, sokkal
inkább arról, hogy a diákok minél többen jöjjenek el saját maguktól is erre a bizonyára számukra és a hallgatóság számára
egyaránt élményt nyújtó irodalmi eseményre. Aki látott, hallott
már ilyet, az egyetérthet azzal,
hogy felemelő érzés…”

Horger?
Csak halkan…
A Sztehlo mellett a Karinthy Frigyes, a Vörösmarty Mihály és a Pogány Frigyes iskola diákjai szavalnak majd

A 12 legszebb magyar vers című kezdeményezést, ezen belül a Nagy versmondást 2008-ban
indította útjára Fűzfa Balázs irodalomtörténész, tankönyvszerző és Jordán Tamás Kossuth- és
Prima Primissima-díjas színművész, rendező. A programsorozat célja felhívni a figyelmet a magyar
líra gyöngyszemeire, az, hogy az együttes versmondással a szavalók visszataláljanak az irodalom
gyökereihez, a líra szellemi-lelki többletet nyújtó megtapasztalásához.
A 12 legszebbnek megválasztott magyar vers. Petőfi Sándor: Szeptember végén, Pilinszky János:
Apokrif, Arany János: Szondi két apródja, Babits Mihály: Esti kérdés, Radnóti Miklós: Levél a hitveshez, Kosztolányi Dezső: Hajnali részegség, Nagy László: Ki viszi át a szerelmet? Ady Endre: Kocsi-út
az éjszakában, Berzsenyi Dániel: A közelítő tél, Vörösmarty Mihály: A vén cigány, József Attila:
Eszmélet, Weöres Sándor: Valse triste.

A Nagy versmondást persze
megelőzi a „nagy kérdés”. Az,
hogy az iskolák és a tanáraik
melyik verset választják, melyiket igyekeznek a legmívesebben
megszólaltatni? Az elképzelés már megvan, végső döntés
azonban még nincs.
„A jelenlegi állás szerint
József Attila költeménye, a
Születésnapomra hangzik el a
versmondáshoz kiváló díszletet
nyújtó Kossuth téren. E vers vá-

A Kossuth téren vagy éppen
a környékén járóknak bizonyára
szép és maradandó élményben
lesz részük, ha belehallgatnak
József Attila tíz versszakába a
diákok előadásában. S ha valakinek kedve szottyan, az akár
szidhatja is az egyetem fura
urát, Horger Antalt.
Persze csak halkan…
Noha a költészet napját József Attila születéséhez kötjük, Márai
Sándor is április 11-én
született, 1900-ban.
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Húshagyó,
hamvazó, torkos
Húshagyókedd a nagyböjt kezdetét megelőző utolsó
nap. Időpontja a húsvét időpontjától függ, a húsvéttól visszafelé számított hetedik vasárnap utáni kedd.
Az idén ez március 4-én volt. Elnevezése is a böjt
kezdetére utal, ezen a napon lehet utoljára húst fogyasztani. Hívták farsangkeddnek, madzaghagyó
keddnek is, mert vidéken ilyenkor fogyasztották el a
madzagon lógó maradék sonkát, kolbászt.

Ez egyben a farsang utolsó napja, a mulatságok tetőpontja, a farsangtemetés ideje is. Ilyenkor szalmabábukat égetnek, hogy lezárják a farsangot és a telet. Sok helyen ünnepelnek karnevállal,
felvonulással. Húshagyókeddre esik például a velencei karnevál
utolsó napja, ez idő tájt rendezik meg a riói karnevált, itthon pedig a mohácsi busójárás a legnagyobb esemény.
Hamvazószerda a húsvéti ünnepekre való előkészület ideje, a nagyböjt első napja. II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el,
hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg e napon, s ez a szokás a katolikusoknál a mai napig fennmaradt. A néphit szerint, aki „hamvazkodik”, annak
nem fog fájni a feje az év során. Az egészséghez tartozik, így
nem véletlen, hogy a természetgyógyászok is ez idő tájt javasolják a szervezet tavaszi méregtelenítését, a böjtkúrákat.
A torkos csütörtök a farsang különleges napja, mely régen is hozzátartozott a magyar népszokásokhoz. Hívták
zabálócsütörtöknek, kövércsütörtöknek is. 2006-ban felelevenítették nálunk a torkos csütörtök hagyományát. Az akcióban
részt vevő éttermekben azóta e napon fél áron fogyaszthatnak
a vendégek.

„Közös” lesz az idei húsvét
Csendesen, de annál nagyobb hittel, akarattal él és dolgozik a kerületünkben a kopt egyház, s egyre
bővül a híveik száma is. A felekezet
vezetőjét, a múlt évben magyar állampolgárságot kérő és azt meg is
kapó Juszuf atyát kérdeztük a koptok céljairól, terveiről.
– Az elmúlt négy évben be tudtak-e illeszkedni az itteni életbe, s hogy érzik magukat
Magyarországon?
– Semmi problémám nem volt a beilleszkedéssel, s azt hiszem, ugyanezt mondhatom el a híveinkről is. Ami engem illet, már
2004 óta itt élek a családommal. Az pedig
még közelebb hozott engem önökhöz, hogy
tavaly májusban megkaptam a magyar állampolgárságot, s ha nem is tökéletesen, de
már beszélem a nyelvüket, meg tudom értetni magam. Ez is sokat segített a beilleszkedésben, akárcsak a bennünket befogadó
közeg és emberek. Azokkal a magyarokkal,
akikkel találkoztam és beszéltem, kivétel
nélkül a segítségemre, a segítségünkre voltak. Hálásak is vagyunk ezért, mert tudjuk,
nélkülük, a támogatásuk nélkül jóval nehezebb lett volna minden.
– Otthonosan mozognak már a szűkebb
pátriájukban, Pestszentlőrincen is?
– Nem udvariasságból mondom, de el- és
befogadók velünk az itteniek. Egészen kicsi,
hétköznapi dolgokból is érzem ezt. Elfogadtak bennünket mint szomszédot és mint egy
másik egyház tagjait is. A közelünkben lévő
katolikusokkal és reformátusokkal jó kapcsolatokat, igazi jószomszédi viszonyt alakítottunk ki. Otthon érezzük magunkat a
Bajcsy-Zsilinszky úti templomunkban.
– Hány kopt hívő látogatja rendszeresen a
vasárnapi miséket?
– Amikor megkezdtük a magyarországi

működésünket, a templomot látogató hívek
száma nem érte el a százat, mára viszont
bőven meghaladja azt, s ők rendszeresen,
minden vasárnap eljönnek hozzánk.
– Mik a terveik erre az évre?
– Első és legfontosabb feladatként azt
említem, hogy a templomunk két tornyát fel
tudjuk építeni 2014-ben. Nem lesz könnyű,
nem kis munka, sok pénzt is kell költeni rá,
de természetesen Isten segítségével nekivágunk, megpróbáljuk elérni a célunkat. Van
egy telke az egyházunknak a Pilisben. Ha
jut rá pénzünk, s marad időnk és energiánk
is, akkor azt is szeretnénk rendbe hozni,
szépíteni. Az elsődleges azonban a templomunk két tornya.
– Mit tart a kopt közösség legfontosabb
lelki feladatának?
– A közelgő időszakban számunkra a
legfontosabb a húsvét előtti böjt, ami a kop-

toknál 55 napig tart. Ebben a nyolc hétben
az egyházunk odaadóan foglalkozik a híveivel és a lelki életükkel. Járt már nálunk,
láthatta, hogy a misék, amelyeket ilyenkor
mindennap tartunk, háromórásak. Ételt,
italt csak a késő délutáni mise után vehetnek magukhoz a híveink. A húsvéti böjt 55
napjában semmilyen állati terméket, sem
húst, sem tejterméket nem fogyasztanak a
koptok. Ebben az évben szinte együtt fogjuk ünnepelni a húsvétot a többi keresztény
egyházzal. Mi április 20-án, önök pedig egy
héttel utánunk, 27-én. Ami bennünket illet,
örülünk, hogy ily módon is közelebb kerülhetünk egymáshoz.
„A húsvéti böjt 55 napjában
semmilyen állati terméket, sem húst,
sem tejterméket nem fogyasztanak
a koptok.”
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A kreativitás mellett a színészi fellépést is értékelte a zsűri

Szabadidő

Amikor Hófehérke
A Pókemberrel táncol
Jelmezverseny gyerekeknek a Kondor Béla Közösségi Házban

�

Nagy érdeklődés
kísérte idén is a
Kondor Béla Közösségi Házban március
2-án rendezett jelmezversenyt. A kreativitás mellett a színészi fellépést is
értékelte a zsűri.
A hagyomány szerint vízkereszttől hamvazószerdáig tartó,
váltakozó hosszúságú farsangi
időszak alatt regélő hétfőtől a
farsang farkáig folyik a maskarába bújtatott télűzés. A farsang csúcspontja a farsang farka, vagyis a farsangvasárnaptól
húshagyó keddig terjedő utolsó
három nap, amikor világszerte
híres karneválokkal és jelme-

zes mulatságokkal búcsúztatják
a telet. Míg a gyerekek imádják ezt az időszakot, hiszen egy
napra bárkiből szuperhős vagy
hercegnő válhat, addig a szülőknek ez éjszakai szabás-varrást
vagy költséges jelmezkölcsönzést jelent.

Házilag vagy
boltból?
Nem történhetett ez másként a
Kondor Béla Közösségi Ház által rendezett farsangi jelmezverseny előtt sem. Míg Hófehérke
és Pókember már önfeledten vonult végig a színpadon, addig a
szülők még némi aggodalommal
figyelték, hogy minden részlet a
helyére került-e. De hogy a diva-

tos kölcsönzés lesöpörte volna a
színpadról a saját kezűleg készített maskarákat, azt nem lehet
kijelenteni. A gyerekek nagyjából fele-fele arányban vonultak házilag készített vagy bolti
jelmezekben a zsűri elé. Nem
maradtak el az örök klasszikus
szuperhősök és mesefigurák, de
az aktuális divat most kevésbé
befolyásolta a jelmezválasztást.
Az otthoni kreativitásnak pedig nem lehetett határt szabni,
volt csipeszből készített süni,
lógó nyelvű dalmata és pörgős
breaktáncos is.

Zenés mesejáték

A szakmai zsűri az Ikrek Stúdió
fiatal művészeiből állt össze, akik
nemcsak az ítész nehéz szerepét

vállalták magukra, hanem interaktív műsorral is készültek a
gyerekek örömére. A bátor kisvirág című zenés mesejátékot
adták elő. Míg a zsűri összeült,
hogy megvitassa, a 22 nevező
közül kinek sikerült a legjobban
a jelmeze, addig a gyerekeket
kézműves programok várták.
Készíthettek farsangi maszkokat, illetve Balkay László képzőművész a saját színezőjüket is
megrajzolta. A családias hangulatban a szégyenlősebb gyerekek
is felszabadultan játszottak, a
bátrabbak pedig még a színpadra
is felmerészkedtek. Bár a farsangi délelőtt hamar véget ért, távozóban még sokáig himbálóztak a
kabát alól kilógó farkincák.
➜ Csernai Mariann

A jelmezverseny győztesei
3 éves korig:
1. Horváth Levente Zsolt
2. Orosz Zsófia és Abonyi Anna
3. Turó Nikolasz
Óvodás korcsoport:
1. Sági Péter és Szabó Zsuzsanna
2. Dabis Fruzsina, Sági Viktor
és Szentgyörgyi Csenge
3. Colders Marcell
Kisiskolás korcsoport:
1. Buzás Krisztián
2. Marosvölgyi Martin
3. Mudrák Adrienn
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Tavaszi lendületben

Március–áprilisban is folytatódnak az ingyenes lakossági sportprogramok a megszokott helyszíneken és a közkedvelt kínálattal.
Felnőtt úszásoktatás
Időpontok: március 5., 9.,
12., 16., 19., 23., 26., 30.,
április 2., 6., 9., 13., 16., 23.,
27., 30.
Szerdánként 19 és 20 óra
között a Kastélydombi
uszodában (Nemes u. 56–
60.), vasárnaponként 9-től
10-ig a Park uszodában
(Bókay-kert, Szélmalom
u. 33.). Információ: 0620-232-3823. Az újonnan
belépők előzetes bejelentkezése szükséges.

Futópont
Időpontok: március 4., 6.,
11., 13., 18., 20., 25., 27.,
április 1., 3., 8., 10., 15., 17.,
22., 24., 29. 17 órától. Helyszín: Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium (Kossuth
tér. 2.). Edző: Irsán László,
06-20-225-5462.

Nordic walking
Időpontok: március 3., 10.,
17., 24., 31., április 7., 14.,
28. 17.30-tól. Helyszín:
Bókay-kert
(Szélmalom u. 33.).
Edző:
Schwarz Mária,
06-30-961-7731.

Zumba
Időpontok: március 1., 8.,
22., 29., április 5., 12., 19.,
26. 14 órától. Helyszín:
Kondor Fitness (Kondor
Béla sétány 7.).
Oktató:
Panda Nikolett,
06-20-347-8074.

Önvédelmi edzések
Időpontok: március 2., 9.,
16., 23., 30., április 6., 13.,
27. Helyszín: Kondor Béla
Közösségi Ház (Kondor
Béla sétány 8.),
10-től 11 óráig.
Oktató: Pataki Krisztián,
06-70-941-5992.

Síoktatás
Időpontok: március 4., 5.,
6., 11., 12., 13., 18., 19., 20.,
25., 26., 27. Kezdő csoport:
keddenként 16 órától,
csütörtökönként 17 órától.
Középhaladó csoport:
szerdánként 17 órától.
Helyszín: Bókay-kert
(Szélmalom u. 33.). Oktató:
Kőszegi János, 06-30-9894259. Előzetes bejelentkezés szükséges.

Jóga
Időpontok:
március 2., 9., 16.,
23., 30.,
április 6., 13., 27.
Helyszín:
Kondor Béla
Közösségi Ház
(Kondor Béla sétány 8.),
8.30-tól 10 óráig.
Oktató:
Kovács Zsuzsanna,
06-70-221-8546.
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Programok
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: 1900 Ft. Vacsora
1800 forintos áron igény
szerint előre rendelhető.
Március 9. 11 óra: Futrinka
utca lakói – zenés mesejáték.
Belépőjegy: 990 Ft.
Március 9. 15 óra: Katy
– zenés vígjáték. A főbb
szerepekben: Kautzky
Armand, Tahi Tóth László,
Placskó Emese, Gyebnár
Csaba. Belépőjegy: 2200 Ft,
diákoknak és nyugdíjasoknak:
1500 Ft.
Március 21. 18 óra: a Benkó
Dixieland Band koncertje.
Belépőjegy: 3500 Ft.
Március 23. 18 óra: A postás,
aki megeszi a leveleket – a
L’art pour l’art Társulat
műsora. Belépőjegy: 2200 Ft.
Bach-virágterápia.
Energiagyógyászat. Mind
a virágterápia, mind
az energiagyógyászat
térítésmentes szolgáltatás
a Páfrány lélekműhely
felajánlásaként. További
információ: Kassainé Lovas
Annamária, 06-30-606-6913.
Minden hónap első szombatján
15 órától. A programokra
előzetes bejelentkezést
kérünk.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig
9 órától 19 óráig, hétvégén a
rendezvényekhez igazodva.
4seasons Sí- és
Snowboardpark

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

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Március 9. 10 óra: Rock and
roll-verseny
Március 16. 10 óra: Mega
játszóház
Március 22. 9 óra: Id. Növényi
Norbert női birkózóverseny
Március 23. 19 óra: a
Dohnányi Ernő Zeneiskola
filmzenei koncertje
Lőrinci Sportcsarnok
Thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Március 8. 18 óra: PLERBudapest–Orosháza férfi
NB I-es bajnoki kézilabdamérkőzés
Március 9. 7 óra: a Magyar
Evezős Szövetség országos
ergométeres bajnoksága
Március 16. 16 óra: PLER
II–Nyíregyháza férfi NB I/B-s
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Március 23. 10 óra: Országos
gyermek kézilabda-bajnokság
Március 23. 16 óra:
Pestszentimrei SK–Soroksár
férfi bajnoki kézilabdamérkőzés
Lőrinci Nagykönyvtár
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575

www.fszek.hu/thokoly
Március 6. 17 óra: Sok
nyelv, sok kultúra, egy
kommunikáció. A logopédia
európai napjához kapcsolódó
rendezvényre várjuk a kerületi
szülőket gyermekeikkel,
valamint a pedagógusokat és
az érdeklődőket.
Március 13. 17 óra: Izgőmozgó klub. A téma a tavasz.
Március 18. 14 óra: a Szent
Lőrinc-lakótelepi Nyugdíjas
Klub összejövetele
Március 19. 17 óra:
KézműveSzerda – tavaszi
virágkollekciók készítése
Március 22. 11 óra:
Társasjáték klub
Március 20–27. között:
Internet-fiesta a könyvtárban.
Tervezett témák: Filmek
az interneten, Nemzeti
Audiovizuális Archívum,
kulturális termékek (könyvek,
színházjegyek stb.) vásárlása
a neten, internetes játékok és
totók, közösségi oldalak.
A Galéria 18 kiállítóteremben
az Üvegvarázs Stúdió
üvegalkotásaiból nyílt kiállítás
tekinthető meg.
Lőrinci Nagykönyvtár
Thököly út 5.
Telefon: 291-2392
Március 7. 13 óra: Társasjáték
klub
Március 13. 15 óra: Játékklub
idősek részére
Március 14. 16 óra:
Kézműves-foglalkozás minden
korosztály számára
Március 21. 17 óra:
Mesekuckó – Bakó Dóra
bábelőadása
Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Március 6. 10 óra: Csevegő
csütörtök
Március 12. 16 óra:
Receptcsere
Március 17. 16 óra: Társas
hétfő
Március 19. 16 óra:
Kézműves-foglalkozás
gyermekeknek
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 6. 14 óra: Nők
köszöntése a NYÉVE
szervezésében
Március 6. 19 óra: Nemzeti
estek. Meghívott vendég:
Morvai Krisztina EP-képviselő.
A rendezvényt a Jobbik
szervezi.
Március 7. 10 óra: Róka Rudi
füstölög – zenés mesejáték
a Tihanyi Városszínpad
előadásában
Március 8. 8 óra: Baba-mama
holmik börzéje
Március 8. 20 óra: Farsangi
bál a Pitypang óvoda
szervezésében
Március 8. 9 óra: Kerámia- és
tűzzománc nyitott műhely,
délután kézműves foglalkozás
Március 9. 10 óra:
Ingyenes önvédelmi oktatás
felnőtteknek
Március 9. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Március 9. 9 óra:
Kerületi sakkbajnokság a
Pestszentlőrinci Sakk-kör
szervezésében
Március 11. 17 óra: a
középiskolások képző- és
iparművészeti pályázatára
beérkezett alkotások
kiállításának megnyitó és
díjkiosztó ünnepsége
Március 12. 18.45: Zumba
Nikivel
Március 13. 11 óra: Lengyel
helytörténeti vetélkedő a XVIII.
kerületi Lengyel Nemzetiségi

Önkormányzat szervezésében
Március 13. 19 óra:
Tennessee Williams: Vajon
mit hoz a holnap? – a
Figurák színjátszó társulat
kamaraszínházi előadása
Március 14. 9 óra: Március
15-i ünnepség a SOFI
és a Vörösmarty iskola
szervezésében
Március 16. 10 óra: Csokikoncert
Március 16. 10 óra: Testlélek-szellem – öngyógyító
meditációs gyakorlatot
tart Vlagyimir Linnyik
bioenergetikus
Március 16. 10 óra:
Ingyenes önvédelmi oktatás
felnőtteknek
Március 16. 15 óra: Nyugdíjas
táncklub
Március 18. 18 óra: A
Biblia igazi világa – Pais
István professzor előadássorozatának nyolcadik része:
Az újszövetségi Jézus-alak
élete és tanításai
Március 19. 15 óra: URBACTszabadegyetem
Március 19. 18.45: Zumba
Nikivel
Március 20. 14 óra: Fehér
asztalnál – a NYÉVE
összejövetele
Március 21. 10 óra: Mazsola
és Tádé – zenés mesejáték
az Ametist Bábszínház
előadásában
Március 22. 9 óra: Kerámia
és tűzzománc nyitott műhely,
délután kézműves foglalkozás
Március 22. 15 óra: Itt a
tavasz újra – nótadélután
a Fráter Loránd Nótakör
rendezésében
Március 23. 10 óra: Ékszerés gyöngykiállítás és vásár
Március 23. 10 óra: Testlélek-szellem – öngyógyító
meditációs gyakorlatot
tart Vlagyimir Linnyik
bioenergetikus
Március 23. 9 óra:
Sakkbajnokság a
Pestszentlőrinci Sakk-kör
szervezésében
Március 23. 10 óra:
Ingyenes önvédelmi oktatás
felnőtteknek
Minden csütörtökön 17.30tól ingyenes jogi tanácsadás
a Kondor Béla Közösségi
Házban.
Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti
Gyűjtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu,
pihgymuzeum18@gmail.com
Az Ég és Föld – A polgári
repülés és Budapest XVIII.
kerülete címmel összeállított
repüléstörténeti kiállításunk a
KÖKI Terminál első emeletén
(155-ös üzlet) látható. Nyitva
tartás: keddtől vasárnapig 10
és 18 óra között.
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.
Nyitva tartás: hétfőtől
csütörtökig 9 és 16 óra,
pénteken 9 és 14 óra között.
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.
Múzeumsarok
kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Település- és oktatástörténeti
állandó kiállítás: 200 év
emlékei – Pillanatképek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
történetéből.
Tablókiállítás a városrész

kiemelkedő helytörténészeinek
emlékére: 100 éve született
Tomory Lajos; In memoriam
Kovács Márk, Tekes Sándorné,
Zsebők Kornélia.
Nyitva tartás: keddtől
szombatig 14–18 óra között.
Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585, 06-20316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új
lakótelepeken – Az Állami
lakóteleptől a Havannáig
Pestszentimrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 6. 17 óra: Kreatív
kézműves foglalkozás felnőtteknek. Részvétel: 200 Ft.
Március 7. 10 óra és 15 óra:
Dr. Bubó – színházi előadás.
Belépőjegy: 980 Ft.
Március 8. 15 óra: Nosztalgia
táncklub a Magic Duóval
a Kastélydombi Iskolában.
Belépőjegy: 500 Ft.
Március 9. 15 óra: Egy csók
és más semmi – színházi
előadás
Március 12. 17 óra: Kreatív
kézműves foglalkozás
felnőtteknek
Március 14.: Családi táncház
és népi játszóház. Történelmi
verbunk és történelmi
játszóház. Belépőjegy
gyermekeknek 500 Ft,
felnőtteknek 800 Ft.
Március 18. 18 óra: Tudatos
életmód klub Borszéki
Ferenccel. Részvételi díj: 400
Ft.
Március 19. 17.30: Kertbarát
klub. Téma: Mit mivel
permetezzünk? Előadó:
Hertelendi Péter. A részvétel
ingyenes!
Március 22. 15 óra: Nosztalgia
táncklub a Magic Duóval a PIK
Házban. Belépőjegy: 500 Ft.
A Pestszentimrei
Sportkastélyban Babadúdoló- és Maszat-kuckófoglalkozások. Érdeklődni a
PIK Ház elérhetőségein lehet.
Csütörtöki napokon 17 órától
ingyenes jogi tanácsadás.
Márciustól induló
tanfolyamainkra (baba-mama
jóga, kismamajóga, hip-hop,
kosárfonó, kung-fu és etnobic)
a PIK Ház elérhetőségein
várjuk az érdeklődők
jelentkezését..

Budapest Főváros XVIII. kerület PestszentlőrincPestszentimre Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt és családját, valamint barátait
az 1848–49-es MAGYAR FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC alkalmából rendezett kerületi
eseményekre.
ESEMÉNYEK
2014. március 14.
Pestszentlőrinc
10.00 órakor
Koszorúzási ünnepség a Kossuth téren
Ünnepi szónok:
Dr. habil. Zakar Péter történész
Pestszentimre
16.00 órakor
Megemlékezés Bányai Júlia emléktáblájánál
17.00 órakor
Koszorúzás és ünnepség a Vasvári Pál-kopjafánál a református
templom kertjében
Ünnepi szónok:
Pelyach István
történész
2014. március 15.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
10.00 órakor
„Futás, ami összeköt” országúti futóverseny
Rajt/cél: Pestszentimrei Sportkastély

Filmzene
színpadon
A Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola a 2012ben adott nagy sikerű műsora után újra egész estés

Imre-Pont
Bányai Júlia utca 23.
Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Kézimunka szakkör
csütörtökönként 17 órától.
Nyugdíjas klub csütörtökön
14 és 17 óra között.
Nyitva tartás: hétfőtől
péntekig 10 és 19 óra között,
szombaton 9–12 óráig.
Internet, fax, fénymásolás,
szkennelés, nyomtatás.
Polgárok Háza
Üllői út 517.
A Polgárok Háza nyitva
tartása: szerdán 9–14 óra
között. A jogi tanácsadás
szünetel.
Bal 18
Üllői út 337.
Március 14. 17.30:
Kunhalmi Ágnes, az
Összefogás (MSZP–
EGYÜTT–PM–DK–MLP)
képviselőjelöltjének
lakossági fóruma. Helyszín:
Rózsa Művelődési Ház
(Városház utca 1–3.).
Vendégek: Mester László,
a XVIII. kerület korábbi
polgármestere, Katona Béla,
az Országgyűlés korábbi
elnöke, Budai Bernadett, az
MSZP szóvivője

filmzenei koncerttel várja a közönséget.
A filmzenének divatja van, érdekli az embereket, és pillanatok ezreit
teszi feledhetetlenné. Ilyen feledhetetlennek ígérkező egész estés
filmzenei koncerttel várják a Dohnányi zeneiskola növendékei a
közönséget március 23-án 19 órakor a Pestszentimrei Sportkastélyba.
Darskóczy Zoltán gitárművész, tanár, az esemény főszervezője
elmondta, hogy ez a koncert a kerület egyik legnagyobb szabású
rendezvénye.
– A műsor megvalósulásához széles körű kerületi összefogásra
van szükség. Ezt a koncertet nem a helyszín vagy a látvány teszi
nagyszerűvé, hanem az emberek által befektetett munkától lesz
igazán értékes.
A körülbelül 2,5 órás előadásra a zeneiskola öt együttese
(gitáregyüttes, harmonikaegyüttes, szimfonikus zenekar, kórus és
szólisták) intenzíven készül. A műsorban csaknem 200 zenész és 60
táncos vesz részt. Érdekesség, hogy az idei előadás a hangzásában
színesebb lesz az előző évi koncertnél, hiszen a zenekar vonósokkal
és fúvósokkal bővül. Felcsendülnek majd a Volt egyszer egy
vadnyugat, a Titanic, a Forrest Gump című film, illetve a Herkules
című rajzfilm ismerős dallamai.
A műsor rendezője a Madách Színház koreográfusa, Molnár
Ferenc, a narrátora pedig Rékasi Károly színművész. Az est
folyamán közreműködnek a Botafogo Táncegyüttes és a Dance City
Center táncosai, valamint a Sonore Vegyeskar. A fellépők a műsor
során megemlékeznek az idén januárban elhunyt Helyey László
színművészről, akinek nagy része volt abban, hogy az első koncert
sokak számára emlékezetes maradt. A megvásárolt támogatói
jegyekből befolyó összeg a „Dohnányi Ernő Zeneiskola alapítványa
a tehetséges muzsikusokért” alapítvány számlájára kerül, s abból
többek között a zeneiskola rászoruló növendékeit tudják támogatni.
➜ Csernai Mariann
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A nyolcadszor megrendezett Grácia Kupa ezúttal is közönségsikert aratott

Felkészülési verseny az Eb-re – európai színvonalon

Elegáns hölgyek
a kastélyban

Aqua-parádé
a diákolimpián
A kerületiek nem kevesebb, mint 17 érmet nyertek a
BVSC uszodában megrendezett versenyen, amelyen
– akár – a jövő olimpikonjai is vízbe szálltak, hogy
kivívják az indulási jogot a kecskeméti országos
döntőre.

A legügyesebb gráciák nemzetközi hírnevet is szerezhetnek a Sportkastélyban

�

Vitathatatlan, hogy februárban a sport
vette át az uralmat a Pestszentimrei
Sportkastélyban. Az elmúlt hónap közepén a sporttáncosok országos bajnokságát
tartották a kastély küzdőterén, egy héttel
később, 22-én és 23-án pedig a legjobb ritmikus gimnasztikázó hölgyek és lánykák mutatták be a tudásukat a nagy érdeklődéssel
kísért, reggeltől estig tartó 8. Grácia Kupán.
Még mielőtt bárki félvállról
venné ezt a nemzetközi felnőtt
és utánpótlásversenyt, el kell
mondani, hogy a Grácia Kupa
híre és rangja túllépett a határainkon, hiszen a Nemzetközi
Torna Szövetség (FIG) versenynaptárában is helyet kapott ez
az esemény.
Érthetően büszkén és boldogan
fogadta a külföldről érkezett
vendégeket a rendező K.F.K.
Grácia Sportegyesület edzője,
Fata Anita.
– Soha nem voltak még
ennyien a rendezvényünkön, s
látva a vendégeinket, vitathatatlan, hogy a sportág legjobbjai
is számolnak már ezzel a kora
tavaszi versennyel – mondta a
kőbányai „gráciák” edzője.
Nos, a szakember nem is
csalatkozott, mert a nemzetközi élmezőny háromszáznál
több felnőtt és utánpótláskorú versenyzője népesítette be a
kastély küzdőterét, s mutatta be
a szebbnél szebb karika-, buzogány-, szalag- és talajgyakorla-

tokat az egyéni és a csapatverseny során.
– Sok munkát ad, hogy mindenkinek a legjobb versenykörülményeket teremtsük meg.
Örömmel tesszük, mert a verseny előtti visszajelzésekből és
az indulók számából is láthatjuk, mennyire kiemelten kezelik
a Grácia Kupát egész Európában.
A már megszokott és megismert „törzsvendégek” – az
észtek, az oroszok, az ukránok,
az üzbégek, a svédek és a belgák – az idén is tapsra ragadtatták a nézőket a nehezebbnél
is nehezebb gyakorlataikkal.
Alc. Jó formák…
Az idei Grácia Kupa fontos
állomás volt az azerbajdzsáni
Európa-bajnokságra
készülő
magyar válogatott tagjainak is,
akik a verseny rangjához illően helytálltak. Szép gyakorlatot
mutatott be a kéziszer-csapat is,
amelynek tagjai között ott van
Kiss Barbara és Ludányi Laura, a
K.F.K. Grácia két kitűnősége is.

A sikerek után Tenczer Szabolcs, az amatőr alapon működő Aqua18 edzője büszkén
értékelte fiai és lányai teljesítményét.
– A budapesti döntőt megelőző versenyeken is látható
volt, hogy sokat fejlődtek a
gyerekek. Olyan becsülettel és
lelkesedéssel végezték az edzéseket, hogy annak szép eredménye törvényszerű volt. Kezdenek „megérni” a gyerekek,
másként állnak az edzésmunkához, s a tizenhét érem jelzi,
jó úton járnak. Személy szerint
nem emelek ki senkit, mert
bár az úszás egyéni sportág, a

A junior csapat tagjai közül az
ugyancsak „gráciás” Pigniczki
Fanni, valamint az ifjúsági
olimpiai játékok moszkvai kvalifikációs versenyére készülő
Kiss Boglárka is bizonyította a
felkészültségét és a jó formáját.
Csodálkozni persze nem kell
ezen, hiszen egy olyan egyesületben, ahol a nemzetközi hírű
szakember, Berek Irina is „igazítja” a mozdulatokat, meg is
születik az eredmény.
A Sportkastélyban magyar
éremesőnek örülhettek a nézők
a hétvégi versenyen. A legtöbb-

ször hazai versenyzők álltak
a dobogón, összesen 48-szor.
Végeredményben 14 arany-, 16
ezüst- és 18 bronzkupával zárták a nagy sikerű Grácia Kupát.
Várják őket
A K.F.K. Grácia SE
várja a ritmikus
gimnasztikához kedvet
és tehetséget érző
lányokat. Jelentkezni
Fata Anitánál lehet a
06-30-406-7395-ös
telefonszámon.


versenyzőim csapatként voltak
egységesek. Segítették egymást,
„közösen” csaptak a célba a táv
végén, bebizonyítva, hogy az ő
korukban a szerényebb lehetőségek ellenére is lehet sikert
elérni. Dicséret és köszönet
a kitartó és lelkes szülőknek,
akik sem az idejüket, sem a forintjaikat nem sajnálják arra,
hogy elindítsák a gyermekeiket
a profivá válás útján.
Lapzártakor kapott hír szerint az Aqua18 úszói kiválóan
szerepeltek a diákolimpia kecskeméti országos döntőjén is. A
szakosztály négy aranyéremmel utazhatott haza.

Dicső dobogósok
Fiúk. 100 gyors: 1. Leidal Dániel (4. korcsoport),
1. Kaminszky Bence (5–6. korcs.), 3. Illés Bence
(3. korcs.), 3. Leidal Tibor (5–6. korcs.). Lányok.
1. Leidal Nóra (5–6. korcs.), 2. Szőcs Réka (3.
korcs.). Fiúk. 100 hát: 1. Leidal Dániel (4. korcs.),
2. Illés Bence (3. korcs.), 3. Bartha Dániel (5–6.
korcs.). Lányok. 1. Rétsághi Anna (4. korcs.), 1. Tihanyi Zsófia (5–6. korcs.), 2. Gunther Anna (5–6.
korcs.). Fiúk. 50 mell: 1. Lajos Bálint (3. korcs.).
100 mell: 1. Fecske Krisztián (4. korcs.), 2. Ivánka
Márton (5–6. korcs.), 3. Lelovics Marcell (5–6.
korcs.). Lányok. 3. Tihanyi Zsófia (5–6. korcs.).

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

A Bozsik-program szellemében…
A Sportkastélyban rendezték meg
a Szegedi Sándor-emléktornát,
amellyel a tíz esztendeje elhunyt
pestszentimrei labdarúgó emlékének adóztak.
Nem panaszkodhattak a szervezők, hogy
kevés az induló, hogy kevesen jöttek el a
sportos délelőttre, hiszen 14 utánpótlásegyüttes és négy öregfiúk csapat is úgy
döntött, hogy futballozva, győzelmeket
aratva adózik Szegedi Sándor emléke előtt,
aki rengeteget tett szűkebb pátriája sportéletéért, azon belül is a PSK-ért.

Sipőcz Béla, a pestszentimrei emléktorna főszervezője elmondta, hogy elsősorban
az utánpótlás felé fordultak, nekik akartak
játéklehetőséget adni.
– A játék jelen esetben a szó játékos
értelmében értendő, hiszen, ahogy azt a
Bozsik-programban is megfogalmazzák,
nem a győzelem az elsődleges, hanem az,
hogy a gyerekek minél többet legyenek
pályán, szokják ennek a csodaszép sportágnak a hangulatát, s úgy váljanak labdarúgóvá, hogy azt észre sem veszik.
Ennek jegyében a 14 utánpótláscsapat
mindegyike nyert, valamennyi győztes-

ként fejezte be az emléktornát. Lévai István Zoltán alpolgármestertől és Kucsák
László országgyűlési képviselőtől ugyanis
minden csapat megkapta a „győztesnek
járó” kupát.
Az öregfiúk meccsein viszont élesben
pattogott a laszti. Mégpedig úgy, hogy a
házigazda, a PSK otthon tartotta a serleget, miután izgalmas mérkőzésen legyőzte az Integrál-DAC csapatát. A harmadik
a PSK szülői öregfiúk csapata lett (tehát a
gyerekek szülei is ott voltak, ami jó), a negyedik helyezés pedig a SZAC-os uraknak
jutott.

A 18-19. oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Kellemetlen vereség a Mezőkövesdtől a Lőrinci Sportcsarnokban Sport

kokárdás
Ünnepi futás
Immár kilencedszer rendezik meg a március 15-hez
kapcsolódó Imre–Lőrinc utcai futóversenyt, amelynek
a szlogenje az összetartozásra utal, mert a versenyzőket „Futás, ami összeköt” jelmondattal várják.
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Saját magának tette nehézzé a rájátszást a PLER-Budapest

Hidegzuhany
itthon

A futónapot rendező kerületi önkormányzat egyrészt az 1848-as
hősök és szabadságharcosok előtt tiszteleg a szinte egész nap tartó eseménnyel, másrészt versenyzési lehetőséget kíván nyújtani
azoknak, akiket már az első tavaszi napsugarak futásra csábítanak.
Sokaknak az eszébe juthat a tavalyi nemzeti ünnep, az azt kísérő sarkvidéki időjárás, amelynek áldozata lett a kokárdás futás,
amit csak egy későbbi időpontban tudtak megrendezni. A futók
akkor is nagy számban álltak rajthoz, hisz addigra már megjött
az igazi tavasz is.
Az esemény fővédnöke Lévai István Zoltán alpolgármester,
aki minden évben végigköveti a futamokat, bizonyítva ezzel,
hogy nemcsak szavakkal és nem csupán az irodájában szereti az
egészséges életmódot, de testközelből, a sportpályán is.
A rendezők mindenkire gondoltak, akinek csak az eszébe juthat, hogy teljesíti a távokat. A miniktől, a két gyermekkategóriától a serdülőkön, a juniorokon és a felnőtteken át a veteránokig
mindenki bizonyíthat a Pestszentlőrincet és Pestszentimrét ös�szekötő futáson, amelynek a rajtja és a célja a kerületi sportélet
egyik központi helyén, a Sportkastélynál lesz.
Az első futam 10 órakor kezdődik, míg a legnépesebb mezőny
(amelyben a junioroktól a veteránokig mindenki szedheti a lábát) 12.30-kor rajtol.
Akárcsak tavaly, az idén is lesznek kerékpáros futamok, amelyekre a serdülőktől a felnőttekig várják az indulókat, műszakilag megfelelő országúti vagy MTB kerékpárral, valamint bukósisakkal.
Jó tudni…
Előnevezni március 10-ig lehet a lorinc2000se@
gmail.com címen, a név, a születési év, a lakhely
és a táv megadásával. Előnevezési díj: 1500 Ft.
Az összeget a 65100118-10025774 (Lőrinc 2000
SE) bankszámlaszámra kell átutalni.  Nevezni
március 15-én 8 órától a helyszínen lehet.
A nevezés a futamok rajtja előtt 30 perccel
befejeződik. A helyszíni nevezési díj: 2000 Ft.
Információ: Eszes János, 06-20-232-3823.


Megint jönnek,
mezeiznek…

Az atlétika szakágainak országos bajnokságai közül
bizonyára a mezei futók vetélkedése tekint vissza a
legnagyobb s ezáltal tán a legnemesebb múltra. Március negyedik vasárnapján, 23-án immár 106. alkalommal mérik össze a tudásukat a sportolók hegyenvölgyön, síkon-dombon át.
Amint azt kis túlzással borítékolni lehetett, a pályázata benyújtása után Pestszentlőrinc ismét elnyerte a mezei futók országos
bajnokságának a rendezési jogát. Azért volt papírforma a döntés,
mert azt, aki látta a tavalyi ob-rendezést, és hallotta a szövetség
vezetőinek a véleményét, nem érte meglepetés.
– Amikor megkaptuk a rendezés jogát, egy kis ideig örültünk,
aztán gőzerővel elkezdtünk melózni – mondta Eszes János sportreferens, az ob versenyigazgatója, aki a csapatával kiválót alkotott
tavaly, s a színvonalas rendezés nyilván „benne van” abban, hogy
most is a kerület várhatja a mezeizőket. – Bizonyos szempontból
jó dolgunk van, mert mindenkiben élénken él még a novemberi
verseny, így akár csukott szemmel is tudjuk a dolgunkat. Azonban, mint tudjuk, rutinból nem szabad rendezni, így aztán mindenki nagyon is odafigyel a feladatára.
A március 23-án 11 órakor kezdődő bajnokságot a magyar
szövetség megbízásából a kerületi önkormányzat és a Lőrinc
2000 SE rendezi egy igazán szakavatott közreműködő partnerrel,
a Magyar Hegyi- és Terepfutó Szövetséggel.
A 9.45-ös megnyitó ünnepség után az újoncoktól a felnőttekig
mindenki sorra kerül, aki csak számít az atlétika e nehéz szakágában.
A 6 kilométeres felnőtt női bajnokság 13.45-kor kezdődik,
14.40-től pedig a férfiak döntik el, ki a leggyorsabb az idén a
Bókay-kert dimbes-dombos útjain.
A címvédők
Tavaly az egyik bajnoki arany Miskolcra került,
a másik Újpestre. Férfiak: Kovács Ádám
(Miskolci Városi Sportiskola). Nők: Erdélyi
Zsófia (UTE).


A Mezőkövesd elleni birkózásból a vendégcsapat jött ki jobban

�

Kellemetlen vereséget szenvedett a PLERBudapest február 22-én a Mezőkövesd ellen,
megnehezítve ezzel saját magának a rájátszást,
hiszen ez a két pont nagyon kellett volna ahhoz, hogy
elérje a célját, az első osztályban való bennmaradást.
A kétgólos, 30-28-as vereség hidegzuhanyként érte az
együttest.
A Lőrinci Sportcsarnokban nem
volt ember, aki ne bízott volna
a sikerben, a két pont megszerzésében. Részben azért, mert az
előző fordulóban a Tatabánya
ellen mutatott játék és a szoros
eredmény – a mindössze kétgólos vereség – azt ígérte, hogy
a gyengébb erőkből álló Mezőkövesd ellen meg lehet szerezni a győzelmet. Részben azért,
mert mindenki úgy vélte, hogy
a zöld-feketéket nem nyomja
agyon a tét, így eredményes játékkal tudják megörvendeztetni
a közönséget, az edzőjüket meg
persze saját magukat is.

Nem haraptak…

A Mezőkövesd elleni találkozó
fontosságáról csak annyit: a vidéki csapat egyetlen hellyel állt
előttünk, tehát „négypontos” találkozóról volt szó. Mint a falat
kenyér, úgy kellett volna a siker.
Ez azonban elmaradt. Hiába
vezettek 2-1-re a mieink, nem
haraptak, nem erőltették rá az
akaratukat az ellenfélre, ráadásul a másik csapatban kiválóan
játszott – 11 gólt dobott – Benis
Bence, aki ellen nem volt orvosság. Ehhez már csak az kellett,
hogy megint kimaradjanak a

ziccerek, hibákat kövessenek el
a védekezésben és ne legyen kimagasló, az ellenfelet „megbénító” kapusteljesítmény.
Az első félidő közepén a vendégek négygólos szériát „csináltak”, így 11-6 lett az állás a
javukra.

Cserék
és gólok
Hutvágner István vezetőedző
ekkor időt kért, cseréket hajtott
végre. Érkezett Nagy és Rév. Az
ő játékuknak is köszönhetően
csökkent a hátrány (11-13), a
félidőre azonban visszaállt a háromgólos mezőkövesdi vezetés
(15-12), ami már ekkor jelezte,
hogy nehéz lesz a fordítás – ha
egyáltalán lesz…
A vendégek gondoskodtak
arról, hogy ne legyen. Ugyanúgy folytatták, ahogy abbahagyták az első játékrész végén.
Magabiztosan s elérve, hogy
az történjen a pályán, amit ők
akarnak. Igaz, a csapatkapitány,
Bakos György góljainak köszönhetően magához tért a PLER,
és a korábban már ötgólosra is
dagadó hátrányt előbb egygólosra (20-21) csökkentette, majd

a hajrára, az 53. percre már el is
tüntette (25-25). Megvolt tehát
a remény az egy, de akár a két
pont megszerzésére is.

Súlyos vereség

Sajnos egy sem lett belőle. Nem,
mert a véghajrá megint a vidékieké volt az egyre hitehagyottabban játszó PLER ellenében.
A végén a mezőkövesdiek szinte már hazai pályán érezhették
magukat a maroknyi, ám annál
hangosabb
szurkolótáboruknak köszönhetően. Benis szépítő gólja (27-29) után Mikita
még visszahozta a reményt (2829), ám a hátralévő idő már az
egyenlítésre sem lett volna elég.
Különösen nem úgy, hogy a
vendégek bevágták a harmincadikat is (30-28), amivel minden eldőlt. A csapat váratlan s
a bennmaradás szempontjából
nem csupán kétgólos, hanem
súlyos vereséget szenvedett.
Maradt a tán utolsó szalmaszál, a Cegléd elleni március
1-jei találkozó. Ám ezen a mec�csen sem sikerült kiköszörülni
a csorbát, mert a PLER ezúttal is kikapott, ami azt jelenti,
hogy gyors egymásutánban két
„négypontos” találkozót bukott
el a rossz formában játszó csapat. Csak nehogy a rájátszásban
lássuk ennek végzetes kárát…
20. forduló:
PLER-Budapest–Mezőkövesd
28-30 (12-15)
21. forduló:
Cegléd–PLER-Budapest
30-23 (19-13)

Biztos juniorsiker
Juniorjaink szintén a
Mezőkövesd gárdáját
fogadták, annak
reményében, hogy
érvényesülni fog a
papírforma, és sima
győzelmet aratnak.
Érvényesült is. A vége
11 gólos siker (37-26)
lett, ami némi gyógyír
a felnőttek vereségére,
bár azt feledtetni nem
tudja. A végére még
az is belefért, hogy
kicsit szórakozzon a
csapat, szerencsére
az előny elegendő
volt ehhez. Egyetlen
gondolat csupán az
ifjak felé, a remélt és
vágyott profizmusuk
felé vezető úton: minden
kézilabdameccs hatvan
percig tart. A Barcelona
elleni is, a Mezőkövesd
elleni is…
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Az isteni gondviselés egy életre a táncparkettre szólította

�

Méltán országos hírű
a kerületi tánckultúra,
hiszen olyan – nem
csupán országosan, de
nemzetközileg is elismert
– együttesek dolgoznak
nálunk, mint a Botafogo,
a Tébláb vagy éppen a
Kolibri. Az utóbbi csapat
tavaly ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, ám
a Kolibrit éltre hívó Róthné
Major Klára ennél is hos�szabb ideje, már lassan 30
éve csiszolgatja a fiatalok
tánckultúráját.

Nőként megélni
minden kort
Róthné Major Klára három évtizede csiszolgatja a kerületi fiatalok tánckultúráját
Nem volt mese, most már nekem is teljesítenem kellett, és a kicsikkel elkezdtük a munkát, sőt magamat is képezni
kellett, hiszen nem voltam hivatásos
tánctanár.

Sütő-Nagy Zsolt			
Aminek az igazi okát nem ismerjük,
azt gyakran véletlenként emlegetjük. A
kétszeres olimpiai bajnok párbajtőröző, Nagy Tímea gyakran mondja, hogy
milyen véletlenül került a pástok világába. Hasonló véletlen – vagy nevezzük
isteni gondviselésnek – határozta meg
Róthné Major Klára életét is.

A Kolibri születése

A lehetőség, no meg a kihívás azonban annyira motiválta Róthné Major
Klárát, hogy hamarosan moderntáncpedagógussá képezte magát, s a lelkes
amatőr profi tánctanárrá vált.
– Ez csak első hallásra történt ilyen
gyorsan, sokkal rögösebb volt az út,
hiszen közben férjhez mentem, gyermekeim születtek, és anyaként már
túl nagy feladatot jelentett az iskolai
tanítás, a táncórák és a családi feladatok egyeztetése. Különösen, amikor azt
láttam, hogy háromszor annyi táncórám van, mint iskolai órám. Ezt már
nem lehetett bírni, miközben sajnáltam
volna a gyerekeket cserbenhagyni. Szerencsére a férjem olyan hátteret biztosított, hogy belevághattam a kizárólagos
tánctanításba.
Mindez egyúttal azt is jelentette,
hogy a táncstúdió kinőtte az iskolai
kereteket, és 1993-ban Michael Kropf
balettművész és Róthné Major Klára
vezetésével megalakult a Kropf Táncművészeti Iskola, majd 1997-ben ennek
jogutódjaként létrejött a Kolibri Táncegyesület.
– Még így is hatalmas feladat hárult
rám, illetve a családnak is sokat kellett
elviselnie, hiszen egyre több tanítványom lett versenytáncos, akiket támogatni, kísérni kellett, így a hétköznapok
mellett a hétvégék is gyakran foglalttá
váltak. Ugyan egyre többen álltak mögém, de nekem is szívvel, lélekkel kellett dolgoznom, mert különben nem
követtek volna.
Persze a meseszerű történet sem csak
aranylapokból áll. Miközben a táncparketten egyre gyarapodtak a sikerek,
a kerületben kissé megfeledkeztek az
országos hírnevet szerző csoportról.
– Erről magam is tehetek, hiszen be

Balett helyett
művészi torna
– Miskolcon születtem, de Kazincbarcikán nőttem fel, és óvodáskoromban
az Állami Balettintézetből lejöttek
hozzánk, hogy tehetségeket keressenek. Hamar kiderült, hogy van érzékem a baletthez, a tánchoz, ám attól a
gondolattól, hogy ötévesen Budapestre
küldjenek, elborzadtak a szüleim. A
balettkarrier ezzel ugrott, viszont beírattak művészi tornára, ahogy akkoriban a ritmikus gimnasztikát hívták.
Az ifjú hölgyet azonban a sportolásnál jobban vonzotta a tánc, így a
gimnáziumban már a dzsessztánccal
kezdett foglalkozni. A nyíregyházi tanárképző főiskola elvégzése után Pestre
költözött, s kerületünk szerencséjére
1985-ben a Csontváry iskola elődjében,
a Kondor I-ben kapott állást.
– Apróságokat tanítottam, és persze
igyekeztem a mozgáskultúrájukat is
fejleszteni. Az egyik iskolai ünnepségre
betanítottam egy táncot, s az annyira
elnyerte az akkori igazgatóhelyettes,
Urbán István tetszését, hogy megkért,
folytassuk a munkát. Erre felsoroltam
neki, hogy a tükröktől a megfelelő
parkettig mi minden kellene egy igazi
táncteremhez. Úgy gondoltam, majd
belátja, hogy ez reménytelen, ám legnagyobb meglepetésemre egy hónap múlva egy átlagosnál nagyobb rajztermet
elkezdtek átalakítani táncteremmé.

A jó tartás nem csak a sportolásnál szükséges

kellett látnom, hogy az eredményeink
hiába beszélnek önmagukért, és itt nem
csupán az elnyert díjakra gondolok, hanem az évtizedek alatt tanított sok száz
gyerekre is, azokat menedzselni is kell.
Szerencsére a jelenlegi önkormányzat
felfigyelt ránk, és 22 év után végre felújították a termünket, emellett pedig
megkapunk minden segítséget.

Nőket nővé
formálni
Azt gondolhatnánk, hogy az érmeket, a
díjakat tartja pályája legnagyobb sikerének Róthné Major Klára, de ő mást
gondol erről.
–
Semmi
sincs
véletlenül.
Balettművész nem lehettem, de azt hiszem, inkább az átadásra születtem. Ha
nem volnék tánctanár, akkor iskolai
pedagógusként lennék ugyanilyen tevékeny. A legboldogabbá azonban az tesz,
hogy nagybetűs nőként élhetek a szakmámnak, és közben másokat is rávezethetek a nőiesség lényegére. A tánc mellett jógát is tanítok középkorú nőknek,
és igyekszem megértetni, hogy minden
kornak megvan a szépsége, s egy nőnek
ezt meg kell élnie. Ötvenévesen is oda
kell figyelnünk a testünkre, a lelkünkre. Persze az a legjobb, ha már gyermekkorban erre tanítjuk a lányainkat, s
ezt közvetítjük nekik. Ha a növendékeim közül csak néhányan fogadják meg
és teszik ezt a filozófiát életük részévé,
én már akkor is boldog vagyok, mert
elértem a munkám célját.
Elismerések
1995. Réti Piroska
balettpedagógusi nívódíj
2001. Moderntáncpedagógusi nívódíj
2006. Magyar
Köztársasági Bronz
Érdemkereszt
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Az üveg ezernyi arca
Ha lenne még tervezőkkel dolgozó, valódi üveggyár Magyarországon, valószínűleg
most ott beszélgetnénk. Soltész Melindát saját elmondása szerint csak az idő korlátozza, szíve szerint mindent saját kezűleg készítene el.

volna a lábunkon csizma, és
valószínűleg nem lenne számítógép sem. Környezetünkben
minden az emberi alkotás és
tervezés révén tárgyiasult. Ezért
fontosnak tartom, hogy értéket teremtsünk, hogy mindenki
saját eszközeivel támogassa a
művészetet, és lehetőség szerint
továbbadja a tudását.

Arccal
az üveg felé
– Szavai a művészet iránti elkötelezettségét mutatják. Mitől
válnak a szavak valóban kézzel
foghatóvá, milyen üvegalkotások
születnek a keze alatt?
– Nagyon széles feldolgozási

területem van, mert az üveg ékszerektől kezdve a dísz- és használati tárgyakon, díjakon át az
építészeti üvegig sokféle tárgy
tervezésével és kivitelezésével
foglalkozom. Van például egyedi tervezésű boroskészletem, de
saját ékszermárkával is rendelkezem. Emellett fontosnak tartom az üveg mint látványelem
felhasználását az épületek homlokzatán és a belsőépítészetben
egyaránt, mert sokoldalú anyag.
Mai, dekoratív és értéknövelő.
Szerintem fontos felhívni a beruházók figyelmét arra, hogy
egy új épület létrehozásakor
tervezzenek be kortárs műalkotást is, hiszen ettől lesz a háznak
„arca”, személyisége.

– Hol találkozhatunk a kerületben az ön alkotásaival?
– Nemrég adták át a Havanna-lakótelep gyermekeiért
díjat, amelyet én terveztem.
Készítettem üvegeket a kerületi Zsebők Zoltán Szakrendelő
gasztroenterológiai osztályára,
illetve a Kondorban található,
felhőjátékot megjelenítő üveg
lépcsőkorlát-elemek is hozzám
fűződnek. Korábban Árvay
Zolta képzőművésszel közösen
dolgoztunk a XVIII. kerületi
Anyakönyvi Hivatal házasságkötő termén, ahova én zománcokat készítettem.
A következő (muranói) üvegékszer-készítő foglalkozás március 14-én pénteken 16 órakor
lesz. További információ, jelentkezés Soltész Melinda üvegművésznél Kondor Béla Közösségi
Házban.
➜ Csernai Mariann
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SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

Zománc-románc
és üvegfelhő

Soltész Melinda üvegművész 15
éve foglalkozik fém, zománc
és üveg megmunkálásával.

Az Iparművészeti Egyetemen
Bohus Zoltán és Horváth Márton üvegművészektől tanult.
A kerületben a Kondor Béla
Közösségi Ház művészeti vezetőjeként dolgozik, és rendszeresen tart olyan foglalko-

zásokat, amelyeken muranói
típusú üveg ékszereket készítenek.
– Ha most csettintenék egyet,
és minden eltűnne a környezetünkből, ami valamilyen művészeti ág által jött létre, akkor
nem ülnénk ezen a széken, nem

Több mint 20 éve Pestszentimrén, Önökért!
1 pár szemüveg lencsét fizet,
2 pár szemüveglencsét vihet!
Air Optix Kontaktlencsék kedvező áron kaphatók!
A progresszív szemüveg mestere!

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

Mi Önre szabjuk szemüvegét!

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda:
9 –18.30
Csütörtök: 9 –19
Péntek: 9 –18
Szombat: 10 –13

