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simon előzetesBen

Belső vizsgálatot kezdeményez a 
kerületi Fidesz a helyi önkormány-
zat előző, szocialista vezetőségének 
gazdálkodásával kapcsolatban. Miként 
kucsák lászló a március 13-ai sajtó-
tájékoztatón fogalmazott: nem lehet 
kizárni, hogy a bíróság által előzetes 
letartóztatásba helyezett simon gábor 
külföldön rejtegetett vagyonának egy 
része eredetileg a kerület pénze volt. 

támogAtás

A költségvetési tervezés befejeztével 
az önkormányzat képviselő-testülete 
dönthetett a 2014. évi önkormányzati 
támogatásokról. a rendőrség és az 
egészségügy ezúttal is kiemelke-
dő figyelmet kapott. a rendőrség 
munkájának segítése mindig rendkívül 
fontos feladatnak számít, ezért 2014-re 
csaknem 53 millió forintot szavaztak 
meg erre a célra.

szűrőnAP

A daganatos és a szív- és érrendszeri 
megbetegedésekre fókuszálva térí-
tésmentes lakossági szűrővizsgálatot 
tart március 22-én a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi szolgál-
tató Nonprofit kft. a zsebők zoltán 
szakrendelőben. ha évente legalább 
egyszer időt szánunk a szűrővizsgála-
tokra, akkor sok súlyos következmény-
nyel járó betegség előzhető meg.

A FUtás összeKöt

Kilencedik alkalommal rendezték meg a 
március 15-i nemzeti ünnep tiszteleté-
re az utcai futóversenyt. a versenyen 
elinduló futók és kerékpárosok a 
kerület két része, Pestszentimre és 
Pestszentlőrinc között versenyeztek 
egymással. a rajtnál, a Pestszentimrei 
sportkastélynál akkora volt a forgalom, 
hogy az ember azt hihette, az egész 
kerület futni akar.

éneKet Az életBe!

Énekművésznek készült. habár a 
tanítást mindig is az egyik legszebb 
hivatásnak tartotta, a véletlennek 
köszönhetően választotta a pedagó-
gusi pályát. járainé dr. bődi györgyi 
munkatársaival különleges műhely-
lyé varázsolta a vörösmarty iskolát. 
az igazgatónő március 15. alkal-
mából vehette át a Pestszenlőrinc-
Pestszentimre díszpolgára elismerést.

6. oldal 13. oldal 15. oldal 16. oldal4. oldal

� a márciusi 
fiataloknak 
a modern 

Magyarországért, a 
nemzetért és a pol-
gári alapértékekért 
vívott küzdelmét ma 
is meg kell becsül-
nünk, és folytatnunk 
kell – hangsúlyozta 
zakar Péter törté-
nész az 1848–49-
es forradalom és 
szabadságharc 
emlékére a17Xviii. 
kerületi kossuth 
téren tartott meg-
emlékezésen mon-
dott ünnepi beszé-
dében.

PusKás attila   

Az ünnepi szónok kiemelte, 
hogy bár legtöbbször csak a for-
radalmárok vezetőinek, például 
Petőfi sándornak vagy Vasvári 
Pálnak a neve hangzik el, a már-
ciusi ifjak csoportja mintegy 100 
főt számlált. 

– nemcsak férfiakból állt ez a 
társaság, hanem néhány hölgy is 
közéjük tartozott, és mindnyá-
jukat összekötötte a közös ál-
láspont, a polgári átalakulásért, 
a francia forradalom eszméiért 
való lelkesedés – mondta Zakar 
Péter. 

a TeheTsÉg 
TiszTeleTe
A történész hozzátette, hogy 
1848. március 15-én egy vérte-
len, sikeres forradalom kezdő-
dött. Vajda János költő, a márci-
usi ifjak egyike a szabadságharc 
leverése után néhány évvel így 
emlékezett erre:

– Ritka idők voltak ezek. egy 
olyan pillanat, amikor az igaz te-
hetség feltétel nélküli tiszteletnek 
örvendett, és amikor a ravaszt, 
a filisztert mindenki gúnyosan 
kilökte magából. ezen alapult 
a barátságunk. ezért becsülte 

mindenki Petőfit, ezért lehetett 
ő a vezetőnk – idézte fel Vajda 
János gondolatait zakar Péter. 

Hozzáfűzte, hogy a márciusi 
ifjak Kossuth Lajoshoz hason-
lóan úgy gondolták, követelé-
seik eléréséhez nincs szükség 
erőszakra. Lelkesítette őket a 
törvény előtti egyenlőség, a job-
bágyság eltörlésére való törekvés.  

zakar Péter felidézte a Pesti Hír-
lap 1848. március 16-i tudósítását 
is, amelyből szintén kiderül, hogy 
a forradalmárok úgy gondolták, 
hasonló dolog történik Budapes-
ten, mint korábban Párizsban.

– A fővárosnak nem min-
dennapi színe van. A mozgalmi 
szellem, mely egész nyugaton 
fölemeli zászlaját, itt is nyilvá-

nulni kezd – idézte a történész a 
166 éve megjelent sorokat.

MÉlTóN 
a szabadságra
Az 184 8–49-es események 
megtisztították a magyar kö-
zéletet. Még zajlott a szabad-
ságharc, amikor 1849. március 

15-én megünnepelték az első 
évfordulót. 

– A szabadságharc leveré-
sét követő évben Pesten pedig 
munkások tüntettek ezen a na-
pon. A kiegyezéskor a magyar 
pártrendszer annak mentén 
épült fel, hogy ki az, aki elfo-
gadja a forradalmat, és ki az, 
aki szeretne valamilyen komp-
romisszumot kötni az ural-
kodóval – fogalmazott zakar 
Péter. – A magyarság később is 
ragaszkodott ehhez a dátum-
hoz. Mind a két világháború 
közötti időszakban, mind ké-
sőbb, a kommunista diktatúra 
idején. 1956-ban is ehhez az 
örökséghez nyúltak vissza.

A történész hangsúlyozta, 
hogy át kell éreznünk a felelős-
séget, mert rajtunk múlik, hogy 
mit kezdünk ezzel az örökség-
gel. A beszédét görgey Artúr 
tábornok szavaival zárta: 

– A szabadságra méltónak 
kell lenni, nem elég azt kihar-
colni.

Újabb 
rezsicsökkentés 
Az országgyűlés dönté-
se értelmében áprilistól 
kevesebbet kell fizetni 
a gázért, szeptembertől 
az áramért, míg a távhő 
ára októbertől csökken. 
A harmadik rezsicsök-
kentésről Kucsák lászló 
országgyűlési képviselőt 
kérdeztük. 

– a Fidesz kezdeményezé-
sére februárban  döntöttünk 
a harmadik rezsicsökkentés-
ről – mondta Kucsák lászló 
országgyűlési képviselő, 
alpolgármester. – a gáz ára 
április  1-jétől 6,5 százalék-
kal, az áramé szeptembertől 
5,7 százalékkal, a távhőé 
pedig októbertől 3,3-mal 
csökken. ezzel elérjük, hogy 
megfizethetők legyenek a 
magyar családok számára a 
rezsiköltségek, hogy végre 
ne a magyarok fizessék 
európában a legtöbbet 
az energiáért, ahogy az 
2010-ben volt a sorozatos 
díjemelések miatt. a harma-
dik rezsicsökkentéssel visz-
szaadjuk azt az egyhavi 
bért vagy nyugdíjat, amit 
a gyurcsány-korszakban 
elvettek.
a  kormányzat célja az, 
hogy a következő négy 
évben egész európában 
Magyarországon legyen a 
legolcsóbb a villamos ener-
gia mind a lakosság, mind 
a vállalkozások számára, 
hogy még versenyképesebb 
legyen a gazdaság. 
– nem állunk meg a har-
madik rezsicsökkentésnél 
– folytatta Kucsák lászló. 
– a rezsifórumokon számos 
problémát jeleztek az embe-
rek, ezért további javaslato-
kat tettünk a kormánynak. 
a  kormány a február 26-i 
ülésén döntött arról, hogy 
a mérőórákkal kapcsolat-
ban felmerülő összes költ-
ség a szolgáltatókat fogja 
terhelni. ez minden típusú 
mérőórára vonatkozik. a 
március 5-i kormányülésen 
újabb döntések is születtek: 
a jövőben a teljesítmény- és 
hálózatbővítéssel, a csat-
lakozással, a bekötéssel, 
a mérőhely-kialakítással 
kapcsolatos költségeknek, 
továbbá a fejlesztési hoz-
zájárulásnak minimum 50 
százaléka a szolgáltatókat 
terheli

Bővebben a 2. oldalon

rajtunk múlik az 1848–49-es forradalom örökségének sorsa  

az ünneP aKtualitása

Kucsák lászló országgyűlési képviselő, alpolgármester és lévai istván zoltán alpolgármester koszorúz a Kossuth téren

A hősöKre emléKezneK A KoszorÚK
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére koszorúkat helyeztek el 
a kossuth téri emlékműnél.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata nevében ughy attila polgármester, kucsák 
lászló országgyűlési képviselő, alpolgármester és lévai istván zoltán alpolgármester koszo-
rúzott. a polgármesteri hivatal koszorúját Peitler Péter jegyző és Takács gusztáv helyezte 
el. a Xviii. kerületi kormányhivatal képviseletében hodruszky csaba hivatalvezető valamint 
Pilcsák csaba, a Fidesz Xviii. kerületi szervezete nevében galgóczy zoltán és dömö-
tör istván, a kdNP képviseletében csomó Tamás, az MszP, a demokratikus koalíció, a 
Párbeszéd Magyarországért, az együtt – a korszakváltók Pártja és a Magyar liberális Párt 
nevében kunhalmi ágnes és a pártok képviselői, a jobbik Xviii. kerületi szervezete nevében 
Makai Tibor országgyűlési képviselőjelölt és hartaházy Miklós elnök koszorúzott.
szintén kegyelettel adóztak a hősök emlékének a nemzetiségi önkormányzatok képviselői, a 
lengyel dąbrowa Tarnowska és a bolgár obzor város küldöttei, illetve a többi kerületi politikai 
párt, a civil és a kulturális szervezetek, valamint az oktatási intézmények képviselői.
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

KözérdeKű info
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.

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

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

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.

Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809

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

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................

tűzoltó-ParancsnoKság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

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

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

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

BAUer FerenC
Fidesz, 06-30-460-3855 
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PetrovAi lászló
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

városKéP   

A kormány elkötelezett a csa-
ládok terheinek enyhítése mel-
lett, ezért tovább mérsékli a 
közszolgáltatások árát. 

– A Fidesz kezdeményezé-
sére februárban  döntöttünk 
a harmadik rezsicsökkentés-
ről – mondta Kucsák László 
országgyűlési képviselő, al-
polgármester. – A gáz ára áp-
rilis  1-jétől 6,5 százalékkal, az 
áramé szeptembertől 5,7 szá-
zalékkal, a távhőé pedig októ-
bertől 3,3-mal csökken. ezzel 
elérjük, hogy megfizethetők 
legyenek a magyar családok 
számára a rezsiköltségek, hogy 
végre ne a magyarok fizes-
sék európában a legtöbbet az 
energiáért, ahogy az 2010-ben 
volt a sorozatos díjemelések 
miatt. A harmadik rezsicsök-
kentéssel visszaadjuk azt az 
egyhavi bért vagy nyugdíjat, 
amit a gyurcsány-korszakban 
elvettek.

További 
javaslaTok
A  kormányzat célja az, hogy 
a következő négy évben egész 
európában Magyarországon 
legyen a legolcsóbb a villa-
mos energia mind a lakos-
ság, mind a vállalkozások 
számára, hogy még verseny-
képesebb legyen a gazdaság. 
– nem állunk meg a har-
madik rezsicsökkentésnél 
– folytatta Kucsák László. 
– A rezsifórumokon számos 

problémát jeleztek az embe-
rek, ezért további javaslato-
kat tettünk a kormánynak. 
A  kormány a február 26-i 
ülésén döntött arról, hogy 
a mérőórákkal kapcsolat-
ban felmerülő összes költség 
a szolgáltatókat fogja terhelni. 
ez minden típusú mérőórára 
vonatkozik. A március 5-i kor-
mányülésen újabb döntések is 
születtek: a jövőben a teljesít-
mény- és hálózatbővítéssel, a 
csatlakozással, a bekötéssel, a 
mérőhely-kialakítással kap-
csolatos költségeknek, továbbá 
a fejlesztési hozzájárulásnak 
minimum 50 százaléka a szol-
gáltatókat terheli.

– ez azt jelenti, hogy 
ahol eddig is ingyenes 
volt ez a szolgáltatás, ott 
ingyenes is marad, ahol pe-
dig ezeket a költségeket eddig 
a fogyasztónak kellett fizet-
nie, ott a költségek legalább 
felét a szolgáltatónak kell áll-

nia. Azt is kezdeményeztük, 
hogy a mérőórákon jelzett 
fogyasztás és a számlázás 
kerüljön szinkronba. A kor-
mány vizsgálja az alapdíjak 
csökkentésének vagy akár 
eltörlésének a lehetőségét, 
a számlázásnak, valamint 
a ki- és bekapcsolási díjak 
mérséklésének a kérdését. Az 
alapdíjak csökkentésével akár 
évi százezer forintot is spórol-
hatnak a családok. 

vizsgálják a 
szolgálTaTókaT
Mindemellett  a  kormány 
elrendelte a Főgáz teljes fo-
gyasztóvédelmi átvilágítását, 
és vizsgálatot rendelt el az 
elmű-Émásznál. 

– Meg  fogjuk védeni a re-
zsicsökkentést a külső és a 
belső támadásoktól egyaránt. 
A kormány egyértelműen azt 
a célt tűzte ki maga elé, hogy 
ha az április országgyűlési 
választásokon további felha-
talmazást kap a magyar em-
berektől, mindent megtesz 
annak érdekében, hogy a köz-
szolgáltatás nonprofit legyen. 

olCsóBB 
A KéménysePrés
visszamenőleg csök-
kentette a szilárd 
tüzelésű kémények 
ellenőrzési díját a 
Fővárosi Közgyűlés 
február 26-án. A kü-
lönbözetet a közszol-
gáltatónak vissza kell 
térítenie az érintett 51 
ezer háztartásnak. A 
szilárd tüzelésű, azaz 
fával, szénnel, olajjal 
üzemelő vagy vegyes 
tüzelésű berendezé-
sekre kötött kéménye-
ket a jogszabály sze-
rint évi két alkalommal 
kell ellenőriznie a 
Főkétüsz Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft-
nek. A visszamenőle-
ges csökkentés révén 
az egyedi szilárd tü-
zelésű hagyományos 
kéményeknél az alkal-
mankénti díj nettó 940 
forintról 687 forintra, 
vagyis 27 százalékkal 
mérséklődik, így az 
éves szolgáltatási díj 
a kötelező kétszeri 
ellenőrzés mellett is 
10 százalékkal ala-
csonyabb a 2012. 
évinél. A Főkétüsznek 
a rendelet hatályba-
lépésétől 2013. július 
1-jéig terjedő időszak-
ra eső díjkülönbözetet 
ez év végéig vissza 
kell fizetnie. A többi 
kéménytípus vonat-
kozásában továbbra 
is a 2013. július 1-jén 
életbe lépett rezsi-
csökkentés szerinti 
alkalmankénti díjakat 
kell érvényesítenie a 
társaságnak.



� az országgyűlés döntése értelmében április-
tól kevesebbet kell fizetni a gázért, szeptem-
bertől az áramért, míg a távhő ára októbertől 

csökken. a harmadik rezsicsökkentésről kucsák 
lászló országgyűlési képviselőt kérdeztük.

Kucsák lászló: nem állunk meg a harmadik rezsicsökkentésnél

A fővárosi kémény-ellenőrzési díjak is kedvezőbbek lettek
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Tovább folyTaTódik 
a rezsicsökkenTés
Április 1-jétől kevesebbet kell fizetni a gázért

A rezsiCsöKKentés léPései
– 2010–2012-ben ármoratórium. 
– 2013-tól napjainkig 9 szolgáltatás díja csökkent.
– 2013  januárja óta 10 százalékkal alacsonyabb a föld-

gáz, az áram és a távhő ára.
– 2013 júliusától   10 százalékkal csökkent a vízdíj, a 

csatornadíj, a szemétszállítás, a Pb-gáz, a szippantott 
szennyvíz és a kéményseprés ára.

– 2013 novemberétől további 11,1 százalékkal mér-
séklődött az áram, a gáz és a távfűtés ára. a 2012-
es árakhoz képest összesen 20 százalékkal lett 
alacsonyabb ezeknek a szolgáltatásoknak a díja.

– 2014-ben három lépésben csökkennek tovább a 
rezsiköltségek.
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3KözéletPestszentlőrincen és Pestszentimrén is megemlékeztek az 1848-as forradalomról

� járainé dr. bődi 
györgyi, a vörös-
marty Mihály Ének-

zenei Nyelvi általános 
iskola igazgatója és si-
mon lászlóné dr. juhos 
adrienne gyermekorvos 
vehette át március 
14-én a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre dísz-
polgára címet. a 
kitüntetéssel a kerület 
vezetősége életpályájuk 
kiemelkedő teljesít-
ményét, megbecsülés 
övezte, maradandó 
értékű tevékenységüket 
ismerte el.

PusKás attila

A díszpolgári címeket és a ke-
rületi közösségért végzett mun-
káért járó további elismeréseket 
Ughy Attila polgármester és 
Kucsák László országgyűlé-
si képviselő, alpolgármester 
adta át március 14-én a Lőrinci 
sportcsarnokban rendezett gála 
keretében. 

küzdeleM 
MásokÉrT
Köszöntőjében Ughy Attila úgy 
fogalmazott, hogy a nemzeti 
ünneppel egybeeső díjátadón a 
díjazott és az elismerést átadó 
egyaránt büszke lehet.

– nemzeti ünnepünk arról 
szól, hogy ennek a sokat nyo-
morgatott nemzetnek számtalan 
fia és leánya előbb küzdött má-
sokért, mint önmagáért, előbb 
szolgálta a közösséget, mint ön-
magát. ez az önzetlen szolgálat 
az, amiért együtt ünnepeljük a 
márciusi ifjakat és önöket.
A polgármester kiemelte, hogy a 
közösség szolgálata egyet jelent 
saját érdekeink háttérbe szorí-
tásával. A díjazottak saját szak-

területükön tudásuk legjavát 
adták, önzetlenségből és kitar-
tásból jelesre vizsgáztak.

akik valaMiT 
jobbaN TudNak

– A kerület krónikáját önök 
írják. A történelmet mindig 
azok írják, akik valamit jobban 
tudnak másoknál, és kitapossák 
az utat azok előtt, akik hisznek 
és bíznak a tudás és a segítő-
készség erejében.

Idén 22 elismerést adott át 
az önkormányzat. A díszpolgá-
ri címen kívül Pro Urbe-díjat, 
„Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
kerületért” díjat, Művelődésért 
díjat, sportérdemérmet, Kerüle-
tünk fiatal tehetsége elismerést, 
„gondoskodás az emberért” 
díjat, illetve „Mi szívügyünk” 
elismerő oklevelet vehettek át a 
díjazottak.

A Kerületünk fiatal tehetsége 
elismerést Kiss András előadó-
művész kapta, aki a nyomo-
rultak című musicalből Marius 
dalával a gála műsorában is sze-
repelt.

kerüleTünk díszpolgárai
 Az önzetlen szolgálat az, amit a forradalom utódaiként közösen ünneplünk
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ughy attila polgármester dr. mayer lajosnak nyújtja át a Pro urbe-díjról szóló oklevelet 

díszPolgároK
Járainé dr. Bődi Györgyi

Pályája kezdetétől a kerületben 
dolgozik, először tanítóként, majd 
tanárként. Igazgatóhelyettes, majd 
igazgató volt a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei nyelvi Általános Iskola 
és gimnáziumban. Több évtizedes 

intézményvezetői munkássága során 
számos jelentős eredményt ért el: 
nevéhez fűződik például az iskola 

négy gimnáziumi évfolyammal való 
bővítése és az Országos Vörösmarty 

Mihály Versmondó Verseny.  
Munkásságát az európai kultúra és 
a magyar hagyományok ötvözése 
jellemezte. Igazgatóként számos 

európai ország intézményével épített 
ki kapcsolatokat a zene és az idegen 

nyelv oktatásához fűződően. 

Simon Lászlóné
dr. Juhos Adrienne

A Lakatos-lakótelepi gyermekorvosi 
rendelő orvosa a semmelweis 

Orvostudományi egyetem általános 
orvosi karán végzett, majd csecsemő- 

és gyermekgyógyász szakképesítést 
is szerzett. Öt évig a MÁV 

Kórházban dolgozott, majd négy évig 
németországban. Pestszentlőrincen 35 
éve dolgozik. Mindig kiemelt figyelmet 

fordított a nehéz sorsú gyermekek, 
családok helyzetének javítására, amit 
életmódtáborok szervezésével valósít 
meg. Több generáción átívelő pályáját 
munkatársai és a szülők megbecsülése 

övezi.

Pro UrBe-díJ
Kiss László 

A tiszteletest a szemeretelepi 
Református egyházközség 1991 
szeptemberében választotta meg 

lelkészének. Az ifjúság körében végzett 
munkája nyomán szemmel láthatóan 
növekedett a gyülekezet, így egy új 
templom építése is szükségessé vált. 

Kiss László odaadásával, lelkesedésével 
maga mellé állította a híveket: ma az 
új templom szemeretelep ékessége, 
ahol közérdeklődésre számot tartó 

előadásokat, közösségformáló 
rendezvényeket is tartanak. Közös 

kirándulások szervezésével, a határon 
túli és a nyugat-európai országok 

egyházközségeivel való kapcsolatok 
kiépítésével és ápolásával is nagy 

szolgálatot tett a közösségének. 1995 
óta alelnöke a szemeretelepiek Baráti 

Körének, ahol szintén sokat tesz a 
határon túli kapcsolatok erősítéséért. 

Dr. Mayer Lajos
A 70 éves Mayer Lajos több mint 
60 éve költözött Pestszentimrére. 
Az Árpád (ma: Podhorszki) utcai 
általános iskolában és a steinmetz 

Miklós (ma: Hunyadi Mátyás) 
gimnáziumban tanult. Miután 
az eLTe jogi karán megszerezte 

doktorátusát, külkereskedelmi szakot 
is végzett. Hat nyelvet beszél. 1965-
től 2005-ig a Külügyminisztérium 

alkalmazásában állt, általában 
külszolgálatot teljesített. 1974–75-ben 

a vietnami nemzetközi ellenőrző 

és Felügyelő Bizottság tagja volt. Az 
itthon töltött idő alatt többek között a 
minisztérium konzuli főosztályának 

osztályvezetője volt, és tanított a 
közgazdaságtudományi egyetemen. 
Kiemelkedő szakmai munkásságát – 

főleg az afrikai kontinensen folytatott 
külügyi tevékenységét – Mádl Ferenc 
köztársasági elnök a „Magyarország 
meghatalmazott minisztere” örökös 
címmel ismerte el.  A kerületrészért 
civilként végzett sokrétű munkájáért 

2013-ban – lakossági javaslat alapján – 
Pestszentimréért díjat kapott. 

„PestszentlőrinC-
Pestszentimre 

Kerületért” díJ 
Kurdi János

Kurdi János 1996-tól a kerületi felnőttek 
gimnáziumában a magyar nyelv 

és irodalom, valamint a művészeti 
ismeretek tanára. 2008 novembere óta 
a gimnázium távoktatási tagozatának 

vezetője, igazgatóhelyettes. egyik 
kezdeményezője volt a gimnázium 
megújulását elősegítő távoktatási 

tagozat létrehozásának. Kiemelkedő 
érdemeket szerzett az intézmény 

kapcsolatrendszerének és arculatának 
kialakításában, fejlesztésében, a felnőtt- 

és a távoktatás problematikájával 
foglalkozó konferenciák szervezésében. 
Az általa szervezett múzeumlátogatások 

nagy népszerűségnek örvendenek 
a diákok körében. A művészeti 

ismeretek tantárgy elsajátításának 
megkönnyítésére minden évfolyam 

számára oktatási segédletet írt. 
számos fővárosi művészeti rendezvény 

szervezésében is részt vett. 

művelődésért díJ

Keresztes Nagy Csaba
matematika-fizika szakos tanár

Peitliné Hlavaj Éva
magyar-történelem szakos tanár

Perge Zsoltné
a napsugár Óvoda vezetője

sPortérdemérem 

Varga István
testnevelő tanár, labdarúgóedző

Vladár Istvánné
testnevelő-gyógytestnevelő tanár

KerületünK FiAtAl 
tehetsége 

Kiss András 
operaénekes

„gondosKodás 
Az emBerért” díJ 

Gulyás Tibor 
a Patrónus Alapítvány elnöke, a 
Rajmond Klub kezdeményezője

a Pestszentimrei 
Karitász Csoport
a Szabina Patika 
munkaközössége

a Tiszta Forrás Alapítvány 
munkaközössége

„mi szívügyünK” 
elismerő oKlevél

Farkas Ferencné
a nyÉVe nyugalomba vonult 

elnökhelyettese

Kőfalvi Pál
a nyÉVe nyugalomba vonult elnöke

XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet

Sárkányné 
Csákány Magdolna

a Cseperedő Óvoda vezetője

Sinkovicsné Pirigyi Katalin
a Kastélydombi Általános Iskola 

tanára

Dr. Téglás Tivadar
pedagógus, helytörténész

Sztarek László
a kerületi óvodás olimpia szervezője 

a Pitypang Óvoda 
munkaközössége 

Pestszentimrén is megemléKezteK A szABAdsághArC hőseiről 
egy asszony nagyságára emlékeztet bányai júlia emléktáblája. a szabadságharcban önként, álruhában, önmagát férfinak kiadva részt vevő bécsi műlovarnő az erdélyi 
hadszíntér számos helyén felbukkant.
– egy harcos nő volt, aki a férfiak uralta világban vitt véghez nagy tetteket. az ellenséges vonalak mögött gyűjtött híreket, majd bem tábornok kapitánya lett – emlékezett 
bányai júliára Magyarné Teliska gyöngyi, a szenczi Molnár albert református általános iskola igazgatója. – az ő cselekedetei bizonyítják, hogy a nők is kivették a 
részüket a szabadságharcból, megmutatva, hogy nehéz helyzetben szükség van olyan hősökre, akik példaként állhatnak a nemzet előtt.
vasvári Pál kopjafájánál Pelyach istván történész emlékezett meg az 1848–49-es eseményekről. 
– a forradalom és szabadságharc résztvevőinek legnagyobb érdeme az, hogy valójában nemzetet teremtettek Magyarországon. egy olyan nemzetet, amelybe vagyoni 
helyzettől, származástól, anyanyelvtől és vallástól függetlenül mindenki beletartozott.
az emléktáblánál és a kopjafánál is koszorút helyezett el Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata nevében ughy attila polgármester. ugyancsak tisztelettel adóztak 
a szabadságharcosok emlékének a Pestszentimrei városrészi Önkormányzat, a kerületi pártok, civil szervezetek, a vasvári Pál Polgári egyesület, a Pestszentimrei 
sportklub, valamint a helyi iskolák és óvodák képviselői.  

Az ÖnKORMÁnyzAT 2014. ÉVI DíJAzOTTJAI

www.bp18.hu
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4 Közélet A bíróság harminc napra előzetes letartóztatásba helyezte Simon Gábort

�belső vizsgálatot 
kezdeményezett 
a kerületi Fidesz 

a pestszentlőrinci 
önkormányzat előző, 
szocialista vezetőségé-
nek gazdálkodásával 
kapcsolatban. a kerület 
vezetése ugyanis nem 
zárja ki, hogy az elmúlt 
héten előzetes letartóz-
tatásba helyezett simon 
gábor külföldön rejte-
getett vagyonának egy 
része a kerület pénze 
lehetett. az egykori szo-
cialista vezetés kizárt-
nak tartja, hogy Xviii. 
kerületi közpénzekből 
származna a simon-
vagyon.

városKéP   

Kucsák László országgyűlési 
képviselő, alpolgármester kezde-
ményezte, hogy a XVIII. kerületi 
önkormányzat folytasson belső 
vizsgálatot annak kiderítésére, 
hogy az MszP volt elnökhelyet-
tesének, a korábban helyben is 
politizáló simon gábornak az 
eltitkolt vagyona származhat-e 
esetleg kerületi pénzekből. A 
Fidesz országgyűlési képvise-
lője – egyben XVIII. kerületi 
jelöltje az áprilisi parlamenti 
választásokon – március 13-i 
sajtótájékoztatója után elmond-
ta: nemcsak országos, hanem 
helyi szinten is választ várnak a 
szocialistáktól a simon-ügyben 
az eltitkolt százmilliókról. Bár 
a baloldalnak már nem simon 
gábor a XVIII. kerületi jelöltje, 
helyben ugyanazok az MszP-s 
szereplők – szaniszló sándor 
korábbi alpolgármester és Kőrös 
Péter, a szocialisták kerületi 
frakcióvezetője – „mozgatják 
a szálakat”, akik simon útját is 
egyengették. 

– noha a baloldali összefogás 
jelöltje új, továbbra is szaniszló 
sándor és Kőrös Péter a megha-
tározó ember, az ellenzék helyi 
kampányának az irányítója – 
mutatott rá Kucsák László.

Mivel több mint egy hónapja 
hiába várják a válaszokat, a po-
litikus kezdeményezte a fideszes 
vezetésű helyhatóságnál, hogy 
kezdjen belső vizsgálatot, tekin-

tettel például a 2010 előtti kerü-
leti kötvénykibocsátásra. 

– Abban az időben ugyanis, 
amikor simon gábor számlát 
nyitott Ausztriában, a XVIII. 
kerület kötvényt bocsátott ki 
hárommilliárd forint értékben 
– idézte fel a történteket az al-
polgármester, jelezve, hogy ezzel 
kapcsolatban nyomozás is folyt, 

amelyet korábban lezártak, a 
közelmúltban viszont újranyi-
tottak.

szavai szerint a helyben élő-
ket joggal foglalkoztatja az a kér-
dés, hogy lehetett-e az eltitkolt 
több százmillió forint a kerüle-
tiek pénze. Azt is megjegyezte, 
hogy a 2010 előtti, szocialista 
vezetés alatt több mint tízmil-
liárd forintos adósságállomány 
halmozódott fel, amit nyilván 
nem a szél hordott össze…

Kucsák László ezek alapján 
azt vizsgáltatná az önkormány-
zatnál, hogy simon gábor el-
titkolt vagyona összefüggésbe 
hozható-e esetleg kerületi pén-
zekkel. A vizsgálat eredményét 
átadják majd a nyomozóható-
ságnak.

belső vizsgálaT 
a simon-ügyben
A helyi összefüggésekre keresik a választ
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simon gábor továbbra sem áll ki a nyilvánosság elé, hogy tisztázza a több százmillió eredetét

simon árUlJA A lőrinCi házát
Az interneten hirdeti pestszentlőrinci házát simon gábor. A csaknem 100 négy-
zetméteres, duplakomfortos sorházat 27,8 millió forintért árulja. A kétszintes, 
kertes, garázzsal rendelkező társasházi lakás – simon gábor 2014-es vagyon-
nyilatkozata szerint – 2001 óta van a tulajdonában. mesterházy Attila bukott 
helyettese emellett tulajdonosa egy Xii. kerületi lakásnak, egy balatonszemesi 
nyaralónak és egy több mint 1200 négyzetméteres kert felének is.



előzetesBen 
Az mszP volt 
PolitiKUsA
rendőrök kísérték a Pesti 
központi kerületi bíróságra 
a Magyar szocialista Párt 
egykori elnökhelyettesét. 
a bíróság harminc napra 
előzetes letartóztatásba 
helyezte simon gábort. 
Mesterházy attila nemrégi-
ben lemondott helyettesét 
az ügyészség adócsalással, 
magánokirat-hamisítással 
és felbujtóként elkövetett 
közokirat-hamisítással 
gyanúsítja. a külföldi és 
belföldi bankszámlákon 
több százmillió forintot 
elrejtő politikus továbbra is 
tagadja, hogy bűncselek-
ményt követett volna el. 
lapinformációk szerint 
a korábbi ügyészségi 
kihallgatásain azt vallotta: a 
képviselői vagyonnyilatko-
zatában éveken át be nem 
vallott negyedmilliárd forint 
nem a saját pénze, ő csak 
vagyonkezelőként rendel-
kezett a százmilliókkal. azt 
azonban nem árulta el, ki 
a pénz valódi tulajdonosa. 
simon gábor arról is hall-
gat, elmondta-e a botrány 
kirobbanása után az MszP 
elnökének, hogy nemcsak 
bécsben parkoltatta vagyo-
nát, hanem álnéven, hamis 
bissau-guineai útlevéllel 
budapesten is nyitott egy 
titkos bankszámlát.

segíT Az úJ 
IRODAHÁz
A kezdő kis- és középvállalkozások-
nak kíván segítséget nyújtani az in-
duláshoz az a vállalkozói inkubátor-
ház, amelyet március 17-én adtak át 
a gyömrői út 89. alatt. 

Az egykor a Pamutfonóipari Vállalat egy-
ségeként működő, tavaly teljesen felújított 
épület átadásakor Ughy Attila polgármester 
úgy fogalmazott, hogy a kerületben működő 
feltörekvő vállalkozások számát tekintve is 
kitűnő helyen van az irodaház.

– A XVIII. kerületben számtalan fiatal 
vállalkozás van, amelyek számára egy fele-
lősen gondolkodó önkormányzatnak szor-
galmaznia kell a lehetőségek megteremtését. 
ez az irodaház nemcsak azzal segít, hogy 
irodahelyiséget, telephelyet biztosít a kezdő 
vállalkozásoknak, hanem a szolgáltatásai 
révén ahhoz is hozzájárul, hogy mire meg-
erősödnek ezek a vállalkozások, akkor már a 
saját működésükhöz szükséges ismeretekkel 
is rendelkezzenek. 

Az OnLine Vállalkozói Inkubátorház lét-
rehozása egy csaknem 176 millió forintos 
beruházás volt, amelyhez a beruházó Angria 
Kft. uniós pályázaton 52,7 millió forintos 
vissza nem térítendő támogatást nyert. Az 
ötszintes, 1200 négyzetméter hasznos alap-
területű épületben összesen ötven, 15 és 45 
négyzetméter közötti irodahelyiség található. 
Az irodaházban új alapítású – három évnél 
nem régebbi – kis- és középvállalkozások 
bérelhetnek irodát. A beköltözők az iroda-
fenntartási szolgáltatások mellett üzleti, mar-
keting-, coaching-, HR- és jogi tanácsadást is 
igénybe vehetnek.

Kormányképesnek tartja a Jobbikot Morvai Krisz-
tina független európai parlamenti képviselő és 
Makai Tibor, a 15. számú választókerület jobbikos 
országgyűlési képviselőjelöltje.

Megtelt a Kondor Béla Közösségi Ház nagy-
terme március 6-án a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom XVIII. kerületi szervezetének nemzeti 
estek elnevezésű fórumán. Bevezetésként az ápri-
lis 6-i országgyűlési választásokra utalva Makai 
Tibor elmondta, hogy a Jobbik az egyetlen olyan 
politikai erő, amelynek részletes kormányprog-
ramja van. 

– nincs olyan társadalmi csoport, nincs olyan 
foglalkozású ember, aki ne találná meg ebben a 
programban a rá vonatkozó részt – hangsúlyozta 
a politikus.

egyúttal kijelentette, hogy ha bárki talál az 
interneten is olvasható 84 oldalas dokumentum-
ban rasszista utalást, akkor lemond a képviselő-
jelöltségről.

– Ha valaki egyetlen szót talál benne, ami faji 
vagy vallási megkülönböztetésre utal, akkor én 
nem fogok indulni a választáson. A program, 
amelyben számos akadémikus, tudós ember mun-
kája is benne van, egyértelműen mutatja, hogy 
kormányzóképes a Jobbik.

Morvai Krisztina a támogatásáról biztosította 
a képviselőjelöltet, majd azt a kérdést boncolgatta, 
hogy vajon lehet-e ellenállásra biztatni az embere-
ket mindaddig, amíg azok lelkileg megalázottak, 
meggyötörtek. Véleménye szerint az 1990-es vál-
tozás óta eltelt időszakban a politikusok a lényeg-
gel, az emberek érzéseivel, életével nem törődtek.

– gyalázatos dolog az, hogy a rendszerváltozás-
kor senki nem tette fel a kérdést, hogy mi lesz az 
emberekkel. Olyan politikusok kerültek hatalom-

ra, akik döntéseikkel ilyen rossz helyzetbe hozták 
az országot, hogy gazdasági menekültként százez-
rek mentek külföldre – mondta Morvai Krisztina. 

A politikus hozzáfűzte, hogy szerinte Magyar-
ország jelenleg nem tekinthető egyenjogú uniós 
tagállamnak, hanem inkább egy harmadik világ-
beli országra hasonlít, ahol például a bűnözéstől 
való félelem a hétköznapok része.

Többek között két olyan párt is indít jelöltet 
az április 6-i országgyűlési képviselő-választáson 
XVIII. kerületi 15. számú választókörzetben, ame-
lyek egyikéről régen lehetett hallani, a másik pedig 
új színfolt a politikai térképen.

A Lehet Más a Politika szinte berobbant a köz-
életbe a 2010-es voksoláskor, majd 2012 év végén 
kivált belőle a Párbeszéd Magyarországért Plat-
form, amely jelenleg a baloldali választási tömörü-
léssel tart, míg az LMP – legalábbis lőrinci-imrei 
szinten – eltűnt a választók elől. Jelöltet viszont 
Kassai Dániel személyében állított, akivel a már-
cius 15-i kerületi futóversenyen, illetve az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc emlékére tar-
tott ünnepen találkozhattak a szimpatizánsok. Az 
LMP dél-pesti jelöltjei közös fórumot tartanak 
március 21-én, pénteken 17.30 órakor a Csili Mű-
velődési Központban (XX. kerület, nagy győri 
István utca 4-6.)

A devizaadósok megmentésére fókuszál orszá-
gos kampányában a Közösség a Társadalmi Igaz-
ságosságért néppárt. A volt szocialista politikus, 
szili Katalin vezette párt helyi jelöltje szabó József 
a Kondor Béla Közösségi Házban március 27-én, a 
Rózsa Művelődési Házban 28-án, a PIK-ben pedig 
31-én tart 18 órai kezdettel lakossági fórumot.

Az MszP vezette baloldal színeiben simon gá-
bor örökébe Kunhalmi Ágnes lépett. A Rózsa Mű-
velődési Házban március 14-én tartott fórumon 
Bajnai gordon, az együtt-PM vezetője is felszólalt, 
Mesterházy Attila, az MszP elnöke pedig telefo-
non üdvözölte a jelenlévőket. Kunhalmi Ágnes 
megígérte, hogy a választásig továbbra is járni fog-
ja a kerületet, és megválasztása esetén is szeretne 
rendszeresen találkozni az itt élőkkel.

➜ P. a.

VIsszAUTAsíTJÁK 
A RAsszIzMUsT
márciusban beindult a választások előtti politikai nagyüzem, a Jobbiktól az mszP-
ig számos párt tartott lakossági és vitafó-
rumot.
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�két új sporto-
lási lehetőség-
gel bővül idén 

tavasszal a bókay-
kert kínálata. a régi, 
földbe vájt pincék 
felújításával egy 
lőteret alakítottak ki, 
amelyet elsősorban 
a lőrinc 2000 se új 
öttusa-szakosztálya 
használ majd. 

A klub ugyanakkor lehetőséget 
ad azoknak a fiataloknak vagy 
éppen idősebbeknek, akik ki 
akarják próbálni a modern léze-
res – így veszélytelen – lövésze-
tet. Az extrém sportok kedve-
lőinek örömére pedig egy profi 
kalandpark épül a kertben, első 
körben 35-35 gyerekeknek, illet-
ve felnőtteknek való akadállyal.

iNgyeNes 
lÖvÉszeT
– egy ideje már gondolkodtunk 
a kollégáimmal a lőtérnek helyet 
adó pince hasznosításáról, ami-
kor a Lőrinc 2000 se megkere-
sett, hogy a lövészethez használt 
eszközeik tárolásához állandó 
helyre volna szükségük – mond-
ta Csempesz Iván, a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit zrt. 
sport, Rendezvény és Média 
Divíziójának vezetője. – Az in-
tézményüzemeltetési divízió 
munkatársai rendbe hozták a 
pincét, s ennek két szárnyá-
ban kap helyet a lőtér, illetve a 
tárolóhelyiség.  A pince haszná-
latáért cserébe a klub vállalta, 
hogy egy héten háromszor, hét-
főn, csütörtökön és pénteken, 
előzetes telefonos bejelentkezést 
követően bárki ingyenesen pró-
bálhatja ki ezt a sportágat.

Eszes János, a Lőrinc 2000 se 
elnöke elmondta, hogy a lézer-
fejjel ellátott pisztoly nem lő ki 

lövedéket, tehát teljesen bizton-
ságosan használható. A valódi 
légpisztoly elsütésének érzetét 
szifonpatron adja, így a lövészet 
élménye teljesen valósághű. 

egyedi Pálya
néhány évvel ezelőtt még mű-
ködött egy kalandpark a Bókay-
kertben, de a vállalkozó feladta 
az üzletet, noha a lakosság köré-

ben rendkívül népszerű volt ez a 
szórakozási lehetőség.

– ezután is jöttek volna fo-
lyamatosan a vendégek, de hiá-
ba kerestünk meg majdnem egy 

tucat ezzel a sportszolgáltatással 
foglalkozó céget, üzleti okokra 
hivatkozva sorra visszamondták 
az erre vonatkozó együttműkö-
dési ajánlatainkat. ebben a gaz-

dasági válság is szerepet játszott, 
ami miatt nem mertek kockáz-
tatni – fogalmazott a divízióve-
zető. – Felmerült a saját üzemel-
tetés lehetősége is, de ebben az 
esetben tízmilliós nagyságrend-
ben kellett volna közpénzt beru-
házni a szükséges eszközökbe, 
amire a szorongató költségvetési 
helyzetben nem volt lehetőség. 
Végül tavaly novemberben sike-
rült megállapodnunk egy olyan 
vállalkozóval, aki Magyarorszá-
gon és a környező országokban 
számos kalandpályát épített 
már, és aki hajlandó volt üzleti 
kockázatot vállalni annak ér-
dekében, hogy a kerületiek is 
helyben juthassanak hozzá egy 
nívós sport-szabadidős szolgál-
tatáshoz.

A Bókay-kerti pálya egyfaj-
ta referenciapálya is lesz, amely 
olyan egyedi akadályokból épül, 
amelyek Magyarországon pilla-
natnyilag nem találhatók meg 
máshol.

kalandpálya és lőTér 
a bókay-kerTben
Bárki ingyenesen próbálhatja ki a lövészetet
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Megszépült 
az öltöző
Kulturált körülmények között készülhetnek a spor-
tolók az edzéseikre, mérkőzéseikre, illetve a diákok 
a testnevelésórákra a vilmos endre sportcentrum 
sportcsarnokának felújított öltözőiben. 

A március 12-én átadott négy földszinti öltözőt és az ezekhez 
tartozó két vizesblokkot, illetve a folyosót teljes körűen újjáva-
rázsolta a Városgazda XVIII. kerület nonprofit zrt. A februári 
munkálatok során szinte a falakig lecsupaszították a helyisége-
ket, majd ezt a gépészeti és azt esztétikai felújítás követte. szük-
ség is volt minderre, mert az öltözőket alaposan kihasználják a 
sportolók és az iskolások.

– A sportcentrum egyrészt a Malév sC szakosztályainak, az 
utánpótlás kézilabdacsapatoknak, az asztaliteniszezőknek, a ko-
sárlabdázóknak az otthona – informált Bögös József, a Városgaz-
da zrt. sportszervezési Osztályának vezetője. – Másrészt állandó 
bérlőink is vannak. Itt készül és játssza hazai mérkőzéseit a Fe-
rihegyi Labdarúgó Akadémia több csapata, az egykori malévos 
férfi röplabdások öregfiúk együttese, és rendszeresen bérbe ad-
juk a sportcsarnokot a teremfoci kedvelőinek is. nem mellékesen 
a sztehlo gábor Általános Iskola testnevelésóráit is itt tartják.

Kőszegi János önkormányzati képviselő is örül annak, hogy 
folyamatosan szépül a körzetéhez tartozó sportcentrum, amely 
újra a kerület egyik ékessége lehet.

– Lépésről lépésre újul meg a sporttelep. A három éve elkez-
dett munkánk újabb állomása a kor követelményeinek megfe-
lelően rendbe hozott négy öltöző és a zuhanyzók. A következő 
lépés az emeleti öltözők felújítása lesz – mondta Kőszegi János.

Defibrillátorok 
az uszoDákban
egy uszodába belépve jellemzően a 
sport és az egészség jut az eszünk-
be.  sajnos azonban bárkivel, bármi-
kor történhet baleset, így elsődleges 
szempont, hogy elérhető közelségben 
legyenek az életmentő eszközök. már-
ciustól mindhárom kerületi uszodában 
megtalálható egy-egy defibrillátor. 

A modern, félautomata készülékek használatá-
ról valamennyi úszómester megkapta a kötele-
ző oktatást, és maga az újraélesztő berendezés 
is hangosan „súg”, így extrém esetben bárki se-
gítséget tud nyújtani a bajba jutottnak.

– A defibrillátorok a Kastélydombi uszodá-
ban és a Vilmos endre sportcentrum uszodá-
jában látható helyen, a pénztár közelében van-
nak, a Park uszodában pedig az uszodamesteri 
helyiségben, így baj esetén gyorsan hozzá le-
het férni a készülékekhez – mondta Csempesz 
Iván, a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
zrt. sport, Rendezvény és Média divíziójának 
vezetője. – Az eszközök tárolására speciálisan 
kialakított szekrények kinyitáskor erőteljes 
hangjelzést adnak, így nemcsak a vészhelyzet-
re figyelmeztetnek, hanem magát a készüléket 
is védik.

A kerület sportlétesítményei közül a 
Pestszentimrei sportkastélyban már koráb-
ban is volt effajta életmentő berendezés. ezen 
és a három uszodain kívül még egyet szeretne 
beszerezni az idén a városüzemeltető cég. Az 
ötödik defibrillátor a Lőrinci sportcsarnokba 
kerülne.

– Az uszodákat illetően nyomós érv volt, 
hogy a három létesítményben évente több szá-
zezren fordulnak meg – mutatott rá Csempesz 
Iván. – A Bókay-kertben lévő Park uszodában 
elhelyezett készülék pedig vészhelyzetben a kert 
bármely pontjára kivihető, így pluszbiztonságot 
jelent a különféle rendezvényeken is.

a Bókay-kerti kalandpark egyfajta referenciapálya is lesz

A KerületneK is 
vAn Bevétele A 
KAlAndPArKBól
a vállalkozó a bókay-kert 
eddig használaton kívül álló 
területét bérli, s a kaland-
park a saját beruházá-
sában épül két ütemben, 
hozzávetőleg 50 millió 
forintos bekerülési értéken.  
a lehetőségekhez mérten 
mérsékelt árú belépődíjat 
tervez, illetve rendszeresen 
biztosít majd kedvezmé-
nyes időszakot a pálya 
használatához. a legki-
sebbekre is gondolva egy 
díjmentes mini játszóteret 
is épít azoknak a gyere-
keknek, akik még túl kicsik 
ahhoz, hogy a fákra szerelt 
akadályokkal próbálkoz-
zanak.

MegúJULT 
A FUTÓPÁLyA 
A pesti oldalon nem sok kerület mondhatja el magáról, hogy olyan 
sportolási lehetőségekre alkalmas területtel rendelkezik, amelyik 
vetekszik a budai oldal hegyeivel, erdős területeivel. A Xviii. kerületi 
Bókay-kertben azonban olyan pálya várja a kocogni, futni vágyókat, 
amelynek talaja hasonló a legjobb erdei ösvényekéhez.

A Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit zrt. Intézményüze-
meltetési Divíziójának mun-
katársai ezen a télen teljesen 
rendbe hozták a futópályát. 

– A meglehetősen elhasz-
nálódott pálya most új bo-
rítást kapott. Kijavítottuk 
továbbá a szegélyezést, és a 
pálya nyomvonalát is sikerült 
korrigálni egy kissé. A felújí-
tás során a pálya szélességét 
a teljes nyomvonal hosszán 
mintegy másfélszeresére nö-
veltük, így a futók már egy-
más mellett vagy egymással 
szemben is elférnek, nem 
kell lehúzódni a pályáról, ha 
szembetalálkoznak, ahogyan 
a korábbiakban – mondta 
Csempesz Iván, a Városgaz-
da zrt. sport, Rendezvény és 
Média Divíziójának vezetője. 

– A pálya hossza középvonalon mérve 508 méter lett. 
Maga a futópálya felújítása szinte teljesen önerőből történt, mind a szegélye-

zéshez használt fa, mind a feltöltéshez használt faapríték a kerületben kivágott és 
behozott faanyagokból származott. Költséget csak a farönkök stabil lerögzítéséhez 
használt vasanyag, valamint a pálya mentén elhelyezett 15 vandálbiztos lámpatest 
beszerzése jelentett. 

– A továbbiakban folyamatosan igyekszünk a pálya állapotát ezen a színvonalon 
tartani. A világítás kiépítése is régi igénye volt az itt sportolóknak, mert bár a Makói 
utca felől beszűrődött némi fény, az esti sportolásra nem volt alkalmas a pálya. A 
kerület korábbi vezetősége is próbált már tenni valamit ez ügyben, de csak most 
sikerült megvalósítani a világítást. nagyon látványos, ahogy derékmagasságban 
szépen ki van világítva a pálya. 

A pályát darabolt gallyakból álló fazúzalék – úgynevezett mulcs – borítja, amely 
rendkívül rugalmas, így kíméli az ízületeket.

– A mulcsot a kertben képződő gallyhulladékból készítjük, mintegy újrahaszno-
sítva azt. A futónak olyan érzése van, mintha többrétegű puha szőnyeg lenne a lába 
alatt. A pálya régóta igen nagy népszerűségnek örvend, esténként is tele van, így 
elmondható, hogy komoly értéke a kertnek. egy kérésünk van a sportolókhoz: az, 
hogy vigyázzanak rá!
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6 Az adósságterhek csökkenésével nyugodtabban tervezhetett az önkormányzatKözélet

� a költségvetési ter-
vezés befejeztével az 
önkormányzat kép-

viselő-testülete dönthetett 
a 2014. évi önkormányzati 
támogatásokról. a rend-
őrség és az egészségügy 
ezúttal is kiemelkedő 
figyelmet kapott.

KeréKgyártó györgy  

szomorú gesztussal kezdte a 
munkáját a március 6-án ülé-
sező képviselő-testület: egyper-
ces néma felállással tisztelgett a 
hatvankettedik életévében tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt dr. 
szebellédi István könyvvizsgáló 
emléke előtt. A kiváló szakem-
ber – aki jogászi és közgazdász 
diplomával is rendelkezett, ko-
rábban a Magyar Könyvvizs-
gálói Kamara elnöke is volt, és 
több felsőoktatási intézményben 
tanított – hosszú idő óta segítet-
te tudásával az önkormányzat 
munkáját.

a reNdőrsÉg 
TáMogaTása
Az adósságkonszolidációnak 
köszönhetően a 2014. évre a 
korábbiakhoz képest bátrabban 
tervezhetett a képviselő-tes-
tület, hiszen az adósságterhek 
eltűnésével pénzügyi források 
szabadultak fel. Az első negyed-
év átmeneti időszaknak számít, 
amelynek pénzügyi terveiről az 
év elején dönt a testület. Rend-
szerint március közepén–vé-
gén születik határozat arról, 
hogy az önkormányzat mely 
intézményeket, szervezeteket 

milyen mértékben támogat. A 
rendőrség munkájának segíté-
se mindig kiemelkedően fontos 
feladatnak számít, ezért 2014-
re csaknem 53 millió forintot 
szavaztak meg erre a célra. Ily 
módon elsősorban a térfigyelő 
kamerák üzemeltetéséhez, az 
állampolgári kapcsolattartáshoz 
és a túlszolgálathoz kapcsolódó 
költségek előteremtésében vállal 
részt az önkormányzat.

PÉNz az 
egÉszsÉgügyNek
A korábbi évekhez hasonlóan 
az önkormányzat hozzájárul a 
háziorvosok rezsiköltségeihez. 
A támogatás lényege az, hogy 
az orvosok egységesen 100 ezer 
forintot fizetnek praxisonként, 
az ezen felüli összeget a kerület 
átvállalja, de csak a meghatáro-
zott 30 millió forintos keretig. 

ez megegyezik a tavalyi összeg-
gel.

Az önkormányzat támogatja 
továbbá a járóbeteg-szakellátást 
és két olyan kórházat, amely-
nek nagy része van a kerületiek 
egészségügyi ellátásában. Az 
egyik a Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház és Rendelőintézet, amely 
most 20 millió forintot kap arra, 
hogy nagy teljesítményű alta-
tógépet vásároljon a központi 

aneszteziológiai és intenzív 
osztály számára. Az urológiai 
osztály akadálymentesített kór-
termének és a hozzá tartozó vi-
zesblokk kialakításához 5 millió 
forintot kap a kórház. 

A másik intézmény, amelynek 
költségeihez a kerületi költségve-
tés hozzájárul, a Heim Pál gyer-
mekkórház: a 7 millió forintos 
költségvetési keretből 583 ezer 
forint támogatás jut egy hónapra 

Az egészségüggyel kapcsola-
tos döntések közé tartozik, hogy 
az önkormányzat képviselő-tes-
tülete erre az évre is megszavaz-
ta a humán papilloma vírus el-
leni védőoltás költségeihez való 
hozzájárulást. ennek köszönhe-
tően a 7. osztályba járó, állandó 
kerületi lakcímmel rendelkező 
lányok ingyenesen kérhetik ezt 
az oltást. 

elfogadta a képviselő-testület 
a Bókay-kert fejlesztési koncep-
cióját. ezt a 2013-ban létreho-
zott munkacsoport alkotta meg, 
mégpedig a felkért tervezők 
ötleteinek, illetve a lakossági 
fórumokon elhangzó vélemé-
nyeknek a figyelembevételével. 
A tervezet alapján a képviselő-
testület eldöntheti, hogy mely 
elemek megvalósítására akar 
és tud pályázni a most induló 
pályázati időszakban. A tervek 
között a Bókay-kert történelmi 
épületeinek műemléki haszno-
sítása éppúgy szerepel, mint egy 
helytörténeti információs köz-
pont kialakítása, az uszoda és 
a strand bővítése, a sportpályák 
háttér-infrastruktúrájának kor-
szerűsítése, parkolók létesítése, 
kalandpark és sétaútvonalak ki-
alakítása.
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A Vándor sándor utcai pati-
ka átalakítása nyomán immár 
egységes arculattal rendelke-
zik az üzemeltető Pharmanova 
zrt. három kerületi üzlete, a 
szent Annán kívül a Thököly 
úti, valamint az Imre-házban 
működő gyógyszertár. – A 
patikába járás leggyakrabban 
valamilyen betegséghez, rossz 
egészségi állapothoz köthe-
tő – mondta a szent Anna 
gyógyszertár újranyitásán 

Ughy Attila polgármester. – 
egy átlagos betegség esetén az 
utolsó állomás a gyógyszertár, 
amelynek eredményes műkö-
dése a gyógyszerre váró vevő 
és a patikus kapcsolatán is 
múlik. Bizalmi kapcsolat ez, 
és az új, szabadpolcos elren-
dezés éppen ezt az egymás 
iránti bizalmat erősíti. 

Zlinszky János, a Pharma-
nova zrt. elnökségi tagja 
elmondta, hogy a BenU-

rendszerű patikákban a vá-
sárlóbarát környezet kialakí-
tása a cél. 

– A gyógyítás mellett az 
egészségmegőrzésre, a beteg-
ségek megelőzésére koncent-
rálunk. Amellett, hogy a ve-
vők önállóan választhatnak a 
polcokról, magas színvonalú 
szakmai segítséget kaphatnak 
az eladóktól. Mivel a patika 
dolgozói könnyen ki tudnak 
jönni az eladótérbe, közvetle-
nebbül és könnyebben tudnak 
segíteni a termékválasztás-
ban.

➜ P. a.

MegúJULT A szenT 
AnnA gyÓgyszeRTÁR

TámogaTásokról dönTöTTek
Idén is kapnak pénzt a háziorvosok, a kórházak és a rendőrség

az elmúlt évben a Havannán és Pestszentimrén rendőrségi iroda nyílt, idén a térfigyelő kamerák rendszerének a fejlesztése a cél

az adósságkoNszo-
lidációNak kÖszÖN-
heTőeN a 2014. Évre 
a korábbiakhoz 
kÉPesT báTrabbaN 
TervezheTeTT a kÉP-
viselő-TesTüleT.

A vevők és az eladók számára is kényelmes, úgynevezett 
szabadpolcos elrendezésű belső teret alakítottak ki a 
BenU-hálózathoz tartozó szent Anna gyógyszertárban. 

a gyógyítás mellett az egészségmegőrzésre, a betegségek megelőzésére koncentrálnak

Pályázati felHÍvás
BUDAPesT XVIII. KeRüLeT PesTszenTLőRInC-PesTszenTIMRe ÖnKORMÁny-

zAT KÖzMűVeLőDÉsI És sPORT KÖzALAPíTVÁnyA PÁLyÁzATOT HIRDeT
A 2014. ÉVI gyeRMeK- És IFJúsÁgI MűVÉszeTI TALÁLKOzÓ

PROgRAMJAInAK TÁMOgATÁsÁRA

A pályázat célja:
• A Gyermek- és Ifjúsági Művészeti Találkozó programjai (képző- és iparművészet, fotómű-
vészet, tánc-dráma, filmművészet, versmondás, hagyományőrzés) színvonalas megrendezé-

sének segítése. 
• A rendezvénysorozaton belüli művészeti programok anyagi forrásainak célirányos kiegészí-

tése. 
A támogatás forrása: a Közművelődési és sport Közalapítvány által erre a célra elkülönített 

2 500 000 Ft. 
A támogatás megvalósítási helyszínének a XVIII. kerület határain belül kell lennie.

Pályázhatnak: a hivatalosan bejegyzett kerületi székhelyű civil szervezetek és intézmények.

A pályázat leírása:
A programsorozatban részt vevő intézmények, szervezetek meglévő forrásainak kiegészí-
tésével a meghirdetett országos szintű versenyek, előadások megrendezésének elősegítése. 
A cél az, hogy a magas minőségi, szakmai követelmények megvalósításával a rendezvény-
sorozat pozitív képet sugározzon a kerület oktatási, kulturális, művészeti életéről. ennek 

érdekében a közalapítvány a lehetőségeihez mérten olyan kezdeményezéseket támogat, ame-
lyek hozzájárulnak a rendezvények magas színvonalú megrendezéséhez (például előadók 

meghívása, zsűri felkérése, kísérő programok rendezése, reklámanyagok, szállítás).
A közalapítvány étkezési, utazási és szállásdíj-hozzájárulást nem ad. 

A kitöltött pályázati jelentkezési laphoz mellékelni kell egy rövid, maximum 20 soros 
motivációs leírást (12-es betűmérettel), amely bemutatja a rendezvény célját, a támogatandó 

területet, a támogatás felhasználását.
Mellékelni kell az adott program vázlatos gazdasági tervét is  

(az önrész és a pályázott összeg felhasználását).
A program lebonyolításának időszaka: 2014. február 4.–június 13.

A pénzügyi elszámolás határideje: 2014. június 27.
A pályázat kiírója a győztes pályázókat értesíti, s az önkormányzat honlapján nyilvánossá teszi a 

döntését.  
A pályázatok beérkezésének határideje: 2014. március 28.

A pályázatok elbírálásának időpontja: 2014. április 8.

A szerződések megkötése a nyertes pályázókkal: 2014. április 9–11.
A pályázat kiírója vállalja, hogy a nyertes pályázatokon részt vevő intézmények számlájára 

legkésőbb április 25-ig átutalja az elnyert összeget.
A pályázatokat elektronikus formában a következő címre kérjük mellékletként (csatolt 

fájlként) elküldeni: iskola@brassoiskola.hu.
Kérjük, hogy az e-mail tárgyához írják be: gyermek_es_Ifj_Muv_Tal_A PÁLyÁzÓ neVe

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat
 Közművelődési és Sport Közalapítványának Kuratóriuma



Városkép p 2014. március 19. XXIII. évfolyam 5. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

7

Az oldalt összeállította: Puskás attila

KözéletA Katolikus Karitász  – Caritas Hungarica fogja össze a jótékony célú tevékenységet

�Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén 
1300 család, 

összesen mintegy 
3000 fő kapott feb-
ruárban élelmiszer-
csomagot az immár 
hagyományosnak 
számító európai 
uniós segélyakció 
keretében.

PusKás attila   

Az európai Unió által finan-
szírozott eU Élelmiszersegély 
Programot a Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) 
szervezi. Az országos program 
keretében az uniós forrásból 
előállított élelmiszereket az 
MVH-val szerződött segély-
szervezetek közreműködésével 
juttatják el a rászorulókhoz. A 
XVIII. kerületben a Katolikus 
Karitász  – Caritas Hungarica 
fogja össze ezt a jótékony célú 
tevékenységet.

jeleNTős 
segíTsÉg
– A 2010-es önkormányzati vá-
lasztásokat követően végrehaj-
tott módosításoknak köszön-
hetően a segítségnyújtás jóval 
hatékonyabbá vált – mondta 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő, alpolgármester. – 
Míg például korábban a rászo-
rulóknak sorba kellett állniuk, 
hogy átvehessék az adományt, 
addig most a kiosztást a ke-
rületi civil vagy segélyszerve-
zetek, szociális intézmények, 
egyházak végzik. Annak idején 
az önkormányzatunk felkereste 
a területén működő különféle 
szervezeteket, hogy segítsenek 
felkutatni a rászorulókat. Az így 
kapott listát adjuk le a Katolikus 

Karitásznak. Az adomány egy 
központi raktárba kerül, onnan 
pedig a segítők révén közvetle-
nül jut el a családokhoz.

PóTolT viTaMiN
A februárban kiosztott csomag-
ban – egy négytagú családra 

számolva – összesen 14 kilo-
gramm száraztészta, 3 liter olaj, 
3 kilogramm csokoládés keksz, 
továbbá multivitamin volt. Az 

egy főre összeállított egységcso-
magoknak köszönhetően egy 
nagyobb család értelemszerűen 
még több élelmiszerhez jutott.

– A kapott vitamin mennyi-
sége nem lett volna elég min-
denkinek, de nem akartunk sú-
lyozni a rászorulók között. ezért 
az önkormányzat felvette a kap-
csolatot a gyártóval, és saját for-
rásból megvásárolt még annyit a 
vitaminból, hogy minden rászo-
rulónak egyenlő mértékben jus-
son az étrend-kiegészítőből is – 
tette hozzá Kucsák László. – ezt 
azért is tartom fontosnak, mert 
ezeknek a családoknak, még ha 
az alapvető élelmiszerek árát ki 
tudják is gazdálkodni, a csokira 
és a vitaminokra már nem jut 
pénzük. 

HaTékonyabb 
a segíTségnyújTás
Több ezren kaptak az uniós élelmiszer-adományból
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Kucsák lászló országgyűlési képviselő arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás sokkal hatékonyabbá vált

megmArAd  
A segítő szándéK 
az önkormányzat a lehető-
ségeihez mérten a jövőben 
is a legnagyobb mértékben 
kívánja segíteni a rászoru-
lókat. 
– reméljük, hogy az uniós 
akció is folytatódik. rajtunk 
nem fog múlni, ha kapunk 
adományokat, tovább-
ra is együttműködünk a 
karitásszal a szétosztásban 
– hangsúlyozta kucsák 
lászló.
a kerületben élő 65 éven 
felüliek is rendszeresen 
kapnak élelmiszert az 
önkormányzattól: a múlt 
ősszel például burgonyát, 
karácsony előtt pedig tar-
tós élelmiszereket tartalma-
zó csomagot.
– a kerületben élő 65 
éven felüliek száma tavaly 
meghaladta a 18 ezret. a 
karácsonyt megelőző cso-
magosztáson mintegy 15 
ezren vettek részt. ez is az 
akció sikerét bizonyítja, és 
a lehetőségeinkhez képest 
a jövőben is igyekszünk 
segíteni az időseket és a 
rászorulókat.

TámogaTásokról dönTöTTek
Idén is kapnak pénzt a háziorvosok, a kórházak és a rendőrség

TIszTeLT VÁLAszTÓPOLgÁROK!
A Budapest 15. számú Országgyűlési egyéni Választókerület (OeVK) szavazóköri címeinek 

ismételt felülvizsgálatakor megállapítottuk, hogy a 61. számú szavazókör címében hibás a ház-
szám. A 15. OeVK 61. szavazókör címe helyesen:

1188 Budapest, Bükk utca 6. (bölcsőde)
A Budapest 15. számú Országgyűlési egyéni Választókerületi Választási Iroda (OeVI) vezetője a 

8/2014. (III. 10.) számú határozatában rendelkezett a szavazókör címének kijavításáról. 
Dr. Peitler Péter, az OeVI vezetője

tájéKoztató a 2014. évi  
országgyűlési választásoKról

A szAVAzÁs 2014. ÁPRILIs 6-Án 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIg TART.

A választópolgár csak személyesen szavazhat a számára a lakcíme szerint kijelölt 
szavazókörben a szavazóhelyiségben vagy mozgóurnával. 

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában az 
egészségi állapota vagy a fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthat be. 

A mozgóurna iránti kérelemnek vagy a helyi választási irodához (1184 Budapest, üllői 
út 400.) kell megérkeznie, legkésőbb két nappal a szavazás előtt (április 4-ig), vagy a 

választópolgár számára kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságához a szavazás 
napján legkésőbb 15 óráig.

A választópolgárnak a szavazáskor igazolnia kell a személyazonosságát, a lakcímét vagy 
a személyi azonosítóját. ez magyar hatóságok által kiállított és érvényes személyazonosító 

igazolvánnyal vagy vezetői engedéllyel, vagy útlevéllel és lakcímkártyával lehetséges.

A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját 
kezű aláírásával igazolja. Az írásképtelen választópolgár helyett a szavazatszámláló 

bizottság két tagja írja alá a névjegyzéket.

A szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgár figyelmét a szavazófülke 
igénybevételére, de arra nem kötelezheti őt. A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak 

a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. 
Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok 

akadályoz a szavazásban, igénybe veheti az általa választott személy – ennek hiányában a 
szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét.

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodása alatt semmilyen módon nem 
akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, a jelölt neve melletti, illetve 
a lista neve fölötti körbe tollal írt két egymást metsző vonallal.

A szavazólapok borítékba helyezve vagy boríték nélkül is az urnába dobhatók. 
Ha a választópolgár a szavazólap urnába helyezése előtt jelzi, hogy elrontotta a kitöltést, 

a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki.  
A bizottság csak egyszer adhat ki új szavazólapot.

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. 
ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.  

Budapest 15. számú
Országgyűlési egyéni Választókerületi Választási Iroda
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� az első világháború 
kitörésének 100. 
évfordulójára em-

lékezve indította útjára 
a Tomory lajos Peda-
gógiai és helytörténeti 
gyűjtemény a legújabb 
kiállítását. a tárlat kerüle-
tünk szemszögéből idézi 
fel a háborús éveket.

csernai mariann  

A Vajk-sziget Általános IskolA 
Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti gyűjtemény leg-
újabb nagy érdeklődésre szá-
mot tartó kiállítását március 
12-én ünnepélyes keretek kö-
zött nyitották meg a Városhá-
za galériában. A sorsfordulók 
településünkön című tárlat há-
rom kiemelt időszakot felölelve 
mutatja be, hogy milyen volt az 
élet egy külvárosi kerületben a 
háborús évek alatt. Az újságsze-
rű plakátokon régi fényképekkel 
illusztrálva olvashatunk az első 
világháború kirobbanásától a 
második világháború végéig 
tartó időszakról. Megtudhatjuk, 
miért volt kiemelt katonai szere-
pe a kerületnek, és hogy hogyan 
élték meg ezt a helyiek. A kiál-
lítás harmadik elemeként soá 
címen külön részt szenteltek a 
holokauszt eseményeinek.

kÉzzel FoghaTó 
TÖrTÉNeleM
A kiállítást Kucsák László or-
szággyűlési képviselő, alpolgár-
mester és Debreczeni-Droppán 
Béla, a Honismereti szövetség 
országos elnöke nyitotta meg. 
Kucsák László elmondta, hogy 
bár a Városháza galériában 
csak két hétig tekinthető meg 
a kiállítás, a későbbiekben szá-
mos helyszínen, többek között 
a Lőrinci nagykönyvtárban és 
a Múzeumsarokban nézhetik 

meg az érdeklődők. Debreczeni-
Droppán Béla elmesélte, hogy a 
családjában máig több háborús-
katonai tárgyat őriznek, ami 
által kézzel foghatóbbá válik a 
történelem.  Kiemelte: fontos, 
hogy leüljünk beszélgetni a szü-

leinkkel, nagyszüleinkkel, hogy 
elővegyük a régi emléktárgya-
kat, hogy megismerjük a múl-
tunkat, és érthetőbbé váljon a 
történelem.

A megnyitón részt vett Cso-
mó Tamás alpolgármester és 

Kardos Gábor, a Települési Ér-
téktár Bizottság elnöke is. A 
kerületünkben képviselő-tes-
tületi döntés eredményeként 
megalakuló bizottság – amely-
nek Heilauf Zsuzsanna gyűjte-
ményvezető is tagja – feladata 

az, hogy koordinálja a helytör-
ténészek munkáját, biztosítsa a 
munkájukhoz szükséges szer-
vezeti, pénzügyi és tárgyi felté-
teleket, s gondoskodjon gazdag 
helytörténeti anyag bemutatá-
sáról.

gyerMekek a 
TÖrTÉNeleMbeN
A kiállításon a Karinthy Frigyes 
gimnázium tanulói is részt vet-
tek, akik a tárlathoz kapcsolódó 
vetélkedőn elsőként mérhették 
össze a tudásukat. A diákok 
gondosan összeállított kérdő-
ívekkel jártak plakáttól plakátig, 
hogy megtalálják a sorok között 
megbúvó helyes válaszokat. A 
feladat nem bizonyult egyszerű-
nek, de végül minden csoport-
nak sikerült kitöltenie a feladat-
lapokat. Debreczeni-Droppán 
Béla elmondta, hogy a Honis-
mereti szövetség a későbbiek-
ben olyan országos vetélkedőt 
szeretne indítani az első világ-
háború kitörésének 100. évfor-
dulójára, amelynek fő témáját a 
hátországban zajló események 
adnák.  

külvárosi éleT a 
TörTénelem viHarában
Az első világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékezünk

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– Pályázatunkra a fővároson túl az 
ország különböző pontjairól érkez-
tek pályaművek, ezért már a máso-
dik évtől országos hatókörűvé ter-
jesztettük a felhívásunkat – mondta 
Császár Bíró Lilla, az intézmény 
igazgatója a megnyitón. – A beérke-
zett alkotások közül ebben az évben 
is szakmai zsűri választotta ki a dí-
jazottakat és a kiállításra érdemes 
alkotásokat. 

A verseny során a Mérei Ferenc 
Fővárosi Pedagógiai és Pályavá-
lasztási Tanácsadó Intézet nyújtott 
szakmai segítséget.

A versenyzőket Kucsák László 
országgyűlési képviselő, alpolgár-
mester köszöntötte, aki elmondta, 
hogy a képzőművészeti kategóriá-
ban 33 intézményből 215 diák 358 
alkotása, az iparművészetiben pedig 
15 iskolából 80 fiatal 119 pályamun-
kája érkezett be. 

Varga Ferenc, a Mérei intézet pe-
dagógiai szakértője, médiaművész, a 
zsűri elnöke szerint a pályamunkák 
azt tükrözik, hogy a diákok számá-
ra az idén fontosabb volt az ember-
ábrázolás, mint a korábbi években. 

– A fiatalok keresik a helyüket 

a világban, s mostanában kevésbé 
foglalkoztatják őket a társadalmi 
problémák. Az idei pályázatra be-
adott alkotások témái sokkal egy-
ségesebb képet mutatnak, mint a 
régebbiek – mondta. 

A művészeti képzésben a tanár-
nak van a legfontosabb szerepe. 
nemcsak azért, mert mintát mutat 
a diákoknak, hanem azért is, mert 
neki van személyes kapcsolata ve-
lük. 

– Freund Tamás agykutató írta 
az egyik publikációjában, hogy mér-
hető a művészet boldogságképző 
szerepe – fogalmazott a pedagógiai 
szakértő. – 

Az agykutató azt ajánlja, hogy 
minden fiatal alkosson valamit, 
mert olyankor felszabadul, önbizal-
mat szerez, boldogsághormont ter-
mel… A művészeti nevelés elősegíti 
a gyerekek érzelmi gazdagodását.

A zsűri Szigeti Máténak, a 
schulek Frigyes Két Tanítási nyel-
vű Építőipari Műszaki szakközép-
iskola 11. évfolyamos diákjának az 
alkotásait értékelte fődíjjal. A diák 
elmondta, hogy a műveit nem konk-
rétan a pályázatra készítette, hanem 
csak úgy, amikor jött az ihlete.  
– emberközpontúnak tartom ma-
gamat, ezért esett a választásom a 
portréra. A pályázatra olyan mun-
kákat akartam beadni, amelyek egy 
megragadott pillanatról szólnak 
– mesélte. – Az egyik képemen az 
emberi lelket, az emberi kettősséget 
és nem feltétlenül magát az embert 
akartam ábrázolni. A másik port-
rém a félelemről szól. A tanárom, 
Opánszki Tamás festőművész na-
gyos jó pedagógus. nem befolyá-
sol minket a témaválasztásban, de 
amikor már tudjuk, hogy mit sze-
retnénk, akkor tanácsokkal segít 
minket.

➜ fülep erzsébet

Kardos gábor, a települési értéktár Bizottság elnöke (jobbra) már a további terveket ecseteli debreczeni-droppán Bélának

FOnTOsABBÁ VÁLT 
Az eMBeRÁBRÁzOLÁs

online Kiállítás
a kiállított táblák alján talál-
ható Qr-kódok segítségével 
az interneten is megtekint-
hető a teljes tárlat. az online 
felület emellett folyamatosan 
bővülő információkkal várja 
az érdeklődőket, a kiállí-
tott anyagon túl elérhető a 
forrásirodalom és számos 
egyéb tudnivaló is.

tizennegyedik alkalommal mutatkoztak be a középiskolás 
tehetségek a gyermek- és ifjúsági művészeti találkozók 
programsorozat keretében március 11-én a Kondor Béla 
Közösségi házban.  

A MASAMÓD 
ÉS A CSALáDJA 
szigethy éva írónő február végén 
felolvasóestet tartott a lőrinci 
nagykönyvtárban.  Az író-olvasó 
találkozón részleteket olvasott fel 
a könyveiből – Bözsike, a szege-
di masamód, elszakítva, A csend 
foglya – szigethy éva írónő, íze-
lítőt adva tartalmukból és ked-
vet csinálva az elolvasásukhoz. 
Az írónő beszámolt arról is, hogy 
hamarosan megjelenik Bözsike 
történetének folytatása, árnyék 
és valóság címmel.

– Már gyermekkoromban versikéket, no-
vellákat írtam – mondta szigethy Éva. – 
A nagymamám nevelt fel, és ez idő alatt 
sokat mesélt az életéről. Minél jobban 
megismertem a történetét, annál erősebbé 
vált bennem az elhatározás, hogy megír-
jam. sokáig dédelgettem a tervemet, de 
kevésnek éreztem az anyagot. Ám amikor 
a kezembe került a nagymamám levelezé-
se, már tudtam, hogy ebből könyv lesz. Az 
egész életét teljes részletességgel nem is-
mertem, voltak homályos részek, de segít-
ségemre voltak a rokonok kiegészítései. A 
történet a Bözsike, a szegedi masamód cí-
met kapta. A nagymamám fiatal korában 
kalaposlány volt, erre utal a masamód.  

Az írónő azt is elmondta, hogy az el-
szakítva című kötetben egy olyan kislány 
történetét mutatja be, akit a szülei kiszakí-
tanak szeretett rokonai köréből, és akarata 
ellenére külföldre visznek. A csend foglya 
cím könyv pedig egy állami gondozott si-
ket lány életéről szól, akinek a gondozója 
az írónő édesanyja volt…  

A hamarosan megjelenő negyedik kö-
tet az első történet folytatása. szigethy Éva 
elmondta, hogy az író-olvasó találkozó-
kon többször is megkérdezték tőle, hogy 
később mi történt a könyv szereplőivel, 
ezért fogott hozzá az első regény folytatá-
sához. 

Az írónő a találkozón azt is elárulta, 
hogy a nyugdíjazásáig könyvelőként dol-
gozott. Régóta tudja, hogy nem volt jó 
döntés a pályaválasztás, mert mindig is az 
irodalom vonzotta.  

➜ fülep 

lengyelek 
a harcban
hol fekszik zalipie, és miről hí-
res? milyen látnivalók vannak 
dąbrowa tarnowskában? „len-
gyel, magyar két jó barát, együtt 
harcol…”, de kik vettek részt a 
szabadságharcban? – ezekre 
a kérdésekre várt válaszokat a 
harmadik lengyel tanulmányi ve-
télkedő.

A XVIII. kerületi Lengyel nemzetiségi 
Önkormányzat március 13-án már har-
madik alkalommal rendezett tanulmányi 
vetélkedőt a Kondor Béla Közösségi Ház-
ban. Az idei verseny célja az volt, hogy a 
diákok megértsék a lengyel és a magyar 
nép történelmében lévő párhuzamokat, 
hogy felkészüljenek az 1848–49-es forra-
dalom és szabadságharc eseményeiből, és 
megismerjék a kerület lengyel testvérvá-
rosát, Dąbrowa Tarnowskát. A tanulmá-
nyi vetélkedőt Bauer Ferenc önkormány-
zati képviselő nyitotta meg.

A versenyt a kerületi általános iskolák 
7–8. osztályos tanulóinak hirdették meg, 
iskolánként egy-egy csapat, öt diák és egy 
felkészítő tanár indulhatott. Három isko-
la tanulói mérték össze a tudásukat, az 
Ady endre Általános Iskola, a Táncsics 
Általános és német nemzetiségi Isko-
la és a Vörösmarty Mihály Ének-zenei 
nyelvi Általános Iskola és gimnázium 
diákjai. A feladatlapok kitöltésére 60 perc 
állt a versenyzők rendelkezésére, majd 
rövid szünet után az eredményhirdetés 
következett. 

A zsűriben Balogh Katarzyna, a XVIII. 
kerületi Lengyel nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, Tóthné Szegedi Iwona 
elnökhelyettes és Kohut Gyula, a kerületi 
önkormányzat nemzetiségi és szervezé-
si referense értékelte a feladatlapokat. A 
testvérváros önkormányzatának jóvoltá-
ból minden résztvevő tárgyi jutalomban 
részesült, a győztes csapat pedig négy-
napos utat nyert Dąbrowa Tarnowskába. 
A díjakat Dąbrowa járás polgármestere 
adta át. A vetélkedőt a Vörösmarty Mi-
hály Ének-zenei nyelvi Általános Iskola 
és gimnázium csapata nyerte.

➜ csernai 
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zenés est 
Tálas Áronnal 
Azt már rég megszokhattuk, hogy re-
mek kiállításokat láthatunk a Fehéren 
Feketén galériában, ám azt még nem, 
hogy a galéria tulajdonosa igazi zenei 
csemegével is szolgál. Pedig ez történt 
március 6-án!  

Jazz18 sorozatában Berki Tamás dzsesszénekes 
havonta egy alkalommal bemutatja a galériában 
a kortárs hazai dzsesszpaletta néhány különö-
sen izgalmas egyéniségét. 

– Amikor Berki Tamással barátságba keve-
redtünk, az egyik beszélgetésünk közben felme-
rült a gondolat, hogy rendezni kellene itt zenei 
esteket is. Az ötletet egy ideig magunkban dé-
delgettük, majd az önkormányzat támogatásá-
val sikerült megvalósítani – mesélte a kezdetek-
ről Nádasdi Mihály, a Fehéren Feketén galéria 
tulajdonosa. 

Berki Tamás elsőként Tálas Áron fiatal ze-
nészt hívta meg, hogy „elzongorázza, basszus-
gitározza, dobolja és énekelje”, miért kapott 
három hónappal ezelőtt Junior Príma-díjat. A 
művész elkápráztatta a közönséget, ami persze 
nem volt véletlen, mert „egyszemélyes zeneka-
rával” dobolt, zongorázott, basszusgitározott, 
sőt énekelt is. Dzsessz-sztenderdeket és saját ze-
neszámokat adott elő. 

– A Liszt Ferenc zeneművészeti egyetem 
mesterképzésén vagyok első éves Oláh Kálmán 
növendékeként. Komolyabb zenei tanulmá-
nyaim a dobbal kezdődtek, amikor Miskolcra 
mentem a dzsessz tanszakra. egy évvel később 
felvettem a dzsesszzongorát is, majd 2010-től az 
akadémián tanultam, Binder Károly keze alatt. 
Két év után átmentem Oláh Kálmánhoz, aki 
azóta is a mesterem – mondta Tálas Áron, hoz-
zátéve, hogy a basszusgitározást autodidakta 
módon sajátította el. 

Berki Tamás elárulta, hogy a következő ze-
nei programra a nemzetközi hírű Tommy Vig 
vibrafonos, dzsesszdobos, zeneszerző jön el az 
egyesült Államokból, aki néhány festményét is 
elhozza a Fehéren Feketén galériába, így egy 
kiállítással egybekötött zenei esten vehetnek 
majd részt a vendégek. 

➜ f. e.

Művésztanárok 
koncerteztek 
A dohnányi ernő zeneiskola művész-
tanárai adtak koncertet február 28-án 
a rózsa művelődési házban.

Évente egyszer különleges hangversenyt rendez 
a Dohnányi ernő zeneiskola. Ilynekor a peda-
gógusok muzsikálnak a diákoknak, szüleiknek, 
illetve mindenkinek, aki kedveli a zenét. 

– A magas színvonalú tanári hangverseny 
hangulata ünnepélyes, egyben színes volt – 
mondta a koncertről Farkas Márta, a zeneiskola 
igazgatója. – Minden zenét tanuló gyermek szá-
mára példaértékű lehetett, ahogy a pedagógusa-
ik játszottak. 

Az est folyamán barokk muzsika, modern 
zene és vonósnégyes egyaránt megörvendeztet-
te a nagyérdeműt. ez utóbbinak azért is örült a 
zeneiskola igazgatója, mert erre az alkalomra 
állt össze a négyes. 

Ambrózy Attila fagottművész nem 
fagottdarabot játszott, hanem egy csellóra írt 
művet adott elő fagotton. A művész ragyogóan 
oldotta meg ezt a szinte lehetetlen vállalkozást. 
A melankolikus hangvételű, rövid darabot még 
a gyerekek is csendben, a legkisebb „zizegés” 
nélkül hallgatták. Koczka Andrea gyönyörű 
szatmári dalokat énekelt citerakísérettel. 

Az egyébként klasszikus zenét oktató taná-
rok nagyon könnyed, vidám zenével fejezték be 
a műsort. 

A Dohnányi zeneiskola következő prog-
ramja a március 23-i filmzenei koncert lesz a 
Pestszentimrei sportkastélyban. Igaz, hogy az 
összes jegy elkelt már, azonban a 14 órakor kez-
dődő főpróba is nyilvános.

➜ fülep

Tanuld a zenét 
– Fellegi módra
Chopin szólt hozzánk Fellegi ádám 
zongoraművész tolmácsolásában feb-
ruár utolsó vasárnapján a városháza 
dísztermében. A lőrinciek, imreiek kö-
zül többen már egy évtizede rendsze-
res látogatói a tanuld a zenét! elneve-
zésű koncertsorozatnak.

A Liszt-díjas zongoraművész ezúttal azért vá-
lasztotta Chopin műveit, mert a márciusi törté-
nelmi eseményekhez közeledve a nemzeti büsz-
keséget találta a legidőszerűbb témának.  

– Az 1800-as években, a nagy lengyel zene-
szerző életének időszakában, nemzetállamok 
jöttek létre, és a zene szimbolikus tartalmat 
kapott. ezt fel kell tárni a közönség előtt, hisz 
magától nem biztos, hogy rájön – mondta a 
nemcsak játékáról, hanem humoráról is közis-
mert művész, akit a kerületi zenerajongók meg-
szerettek az évek alatt. 

– engem kilencven százalékban a nyugdíja-
sok hallgatnak, mert a fiatalok sajnos nem na-
gyon érdeklődnek a komolyzene iránt, így nem 
tudom, mi lesz a zenehallgató-utánpótlással – 
említette keserűen.

ennek kapcsán szóba került a szomszédos 
Dohnányi zeneiskola is, ahonnan valóban, több 
diák jöhetne… 

– A „szép időkben” rendszeresen tele volt 
az estemen ez a gyönyörű díszterem, ami száz 
nézőt is jelentett. Most meg kell elégedni vala-
mivel több, mint a felével, pedig ezt a hangver-
senysorozatot a hallgatók tartják fenn, rajtuk 
múlik, hogy havonta tudok-e nekik játszani. 

Műmagyarázatai minden alkalommal él-
ményszámba mennek, mint legutóbb is a kerü-
leti Chopin-esten. A mester márciusban is jön a 
városháza dísztermébe, de még nem tudja pon-
tosan, milyen műsorral. Azt azonban elárulta, 
hogy szintén egy híres klasszikussal, valószí-
nűleg egy zeneszerző munkásságával, mert azt 
jobban el tudja magyarázni. 

➜ temesi lászló      

Életigenlő 
ünnepidő
Kiállítás-megnyitóval egybekötött 
irodalmi estet tartottak február 20-
án a zila Kávéházban. A Krúdy gyula 
irodami Kör évek óta minden hónap 
harmadik csütörtökén tartja irodalmi 
és képzőművészeti bemutatóit. 

Idén második alkalommal töltötte meg a művé-
szet a zila Kávéház emeletét. A kávéházi estet 
Simon M. Veronika festőművész nyitotta meg, 
aki két tanítványa, Skerlákné Mayer Ilona és 
Varsányi Edit festőművész munkáit mutatta be. 
skerlákné Mayer Ilona jó példa arra, hogy sosem 
késő új dolgokba fogni. ő 47 évnyi egészség-
ügyi munka után autodidakta módon ragadott 
ecsetet. Varsányi edit festészetét az Indiában el-
töltött tíz év határozza meg – főként spirituális 
témájú képeket, mandalákat fest és tervez.

Az est irodalmi részében Stancsics Erzsébet 
író-költővel Tárkány Imre író beszélgetett az al-
kotó 70. születésnapja alkalmából. Bár stancsics 
erzsébet előbb olvasott kottát, mint szöveget, a 
zenei pályáról egy állandósult ínhüvelygyulla-
dás miatt még kiskorában le kellett mondania. 
Rajzképességek híján a tanítónői pályája helyett 
a védőnőit választotta, ami rengeteg témát adott 
neki az íráshoz. Versei és prózái leplezetlen ké-
pet festenek családról, öregedésről, a világról. 

A Krúdy-kör következő kávéházi estje már-
cius 20-án 16.30-kor lesz a zila Kávéházban. 
Bemutatkozik Király Lajos író, költő, aki már 
diákkorában is számos elismerést kapott műve-
iért, napjainkig pedig 24 könyve jelent meg. A 
falakat Vincze Angéla festőművész képei borít-
ják majd, aki nemcsak a saját útját egyengeti, de 
tanárként számos diákét is.

➜ csernai 

Az egyesület március 3-án  ünnepélyesen bú-
csúztatta a 81 éves Kőfalvi Pál korábbi elnököt 
és Farkas Ferencné (Margó) elnökhelyettest. Pali 
bácsi 23 évvel ezelőtt alapította meg az egyesü-
letet, amelynek mindvégig az elnöke volt. A ja-
nuári közgyűlésen Freyberger Lászlónak adta át 
a stafétabotot, néhány hasznos útravaló kíséreté-
ben: „Teremtsetek olyan légkört, hogy mindenki 
örömmel jöjjön az egyesületbe. A problémákat ne 
hangoskodással oldjátok meg, hanem szeretettel, 
megértéssel, odafigyeléssel, szép szóval… Minden 
belépő új taggal beszélgessetek el az egyesületi 
életről. A tagság értékes javaslatait hasznosítsá-
tok a mindennapi munkában. ne felejtsétek soha, 
amit az elmúlt években többször hangsúlyoztam: 
embernek lenni minden körülmények között”. 
Farkas Ferencné ugyancsak 21 éve lé-
pett be az egyesületbe, és tíz évig volt tag-
ja az elnökségnek. A munkából aktívan 

kivette a részét, szervezett, intézkedett... 
 A nőnapi ünnepségen a nyÉVe újonnan meg-
választott elnöke, Freyberger László vetítéssel 
egybekötött verses köszöntőjét követően Ughy 
Attila polgármester emlékezett meg a nap-
ról: „A munkásmozgalmi eredetű, kifejezet-
ten harcos, a nők egyenjogúságával és szabad 
munkavállalásával kapcsolatos demonstrálási 
szándék mára már teljesen elkopott, és maradt 
a színtiszta és őszinte köszönetnyilvánítás…”  
Kucsák László az ünnepi pillanatokban Jó-
zsef Attila Anyám és Mikor az uccán át-
ment a kedves című verséből idézett. 
A műsorban mások között felléptek a Téb-
láb Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, 
Francisczy Erzsébet és Szecsődi János nyÉVe-
tag verset mondott, Berentei Péter előadóművész 
énekelt.

➜ fülep erzsébet

színtiszta és őszinte 
köszönetnyilvánítás az időseknek 
A nyugdíjas érdekvédelmi egyesület (nyéve) néhány napon belül két programot 
is szervezett: elbúcsúzott a szervezet a volt elnöktől és helyettesétől, majd pedig 
megünnepelték a nőnapot. mindkét rendezvényen részt vett Ughy Attila polgár-
mester, Kucsák lászló országgyűlési képviselő, alpolgármester és Csomó tamás 
alpolgármester is.

A logopédia európai napját (március 6.) az eu-
rópai Unió Logopédusainak Állandó Bizottsága 
(CPLOL) azzal a céllal hirdette meg 2004-ben, 
hogy európa-szerte megismertesse és népszerű-
sítse a logopédiai tevékenységet. Fontos célként 
tűzték ki, hogy megmutassák a kommunikációs 
zavarok sokféleségét, azok következményeit, és 
tájékoztassák az érintetteket az ellátási lehetősé-
gekről. 

– Harmadik alkalommal rendeztünk logopé-
diai napot a kerületben – mondta Ácsné Gergely 
Katalin logopédus. – Az idén az óvodásokat is 
bevontuk a programba. Megmozgattuk őket, 
nagy mozgással kísért mondókákat tanítottunk 
nekik. A beszédfejlesztés játékos formában való 
megközelítése nagyon fontos. A szülők a mondó-
kákkal, a mesékkel, az énekléssel segíteni tudják 
a logopédus munkáját. Amikor a kisgyermekkel 
beszélnek, vegyék fel vele a szemkontaktust, és 
kérjék arra, hogy nézzen rájuk, amikor hozzájuk 

beszél. A gyerekekkel kicsit lassabban beszéljünk 
és artikuláljunk, mert idő kell nekik ahhoz, hogy 
elsajátítsák a beszédmintát. 

– A kicsiknek már kisdedkorukban találkoz-
niuk kellene a zenei anyanyelvvel, mert a magyar 
népdalok ugyanolyan szabályszerűséggel köve-
tik a hang lejtését, mint a beszédhang – mond-
ta Túriné Jámbor Rita logopédus. – Fontos, hogy 
meglegyen az ereszkedő dallamvonal és a szó eleji 
erős hangindítás mind a beszédben, mind a dal-
lamokban. A népdalok között vannak 2, 3, 4, 5 
hangterjedelműek. Ahány éves a gyermek, akkora 
hangterjedelemmel jó neki énekelni. egy kétéves 
gyerekkel énekelhetjük először a zsipp-zsupp, 
kenderzsupp vagy a Bújj, bújj, zöld ág kezdetű, 
egyszerű dalocskát, majd a Fecskét látok három 
hangterjedelmű dalt. nagycsoportos óvodás ko-
rában eljuthat oda, hogy szép, tiszta, csengő han-
gon pentaton dallamokat énekeljen.  

➜ fülep

Logopédiai nap: Bújj, bújj, zöld ág 
és szemkontaktus 
A logopédia európai napja alkalmából a Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat Xviii. 
kerületi tagintézménye sok nyelv, sok kultúra, egy kommunikáció címmel rende-
zett logopédiai napot a lőrinci nagykönyvtárban. 
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Apróhirdetés

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

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

n hőszigetelés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! 
Reálos áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes 
munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

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 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 redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás 
technika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

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

n ingAtlAn FelÚJítás! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI 
MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS, 
TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁS-
SZÁLLÍTÁS. 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

n varrógéP javÍtás ottHonáBan. tel :283-7282

Könyv
n Könyveket könyvtárakat vásárolunk. Nagyobb mennyiségnél ingyenes 

kiszállással. Azonnali készpénzfizetéssel. Pestszentlőrinci Antikvárium. Üllői út 451. 
Menyhárd Máté, 0620-594-3221, 0620-576-6315

állás/mUnKAlehetőség
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

n Ingatlantanácsadó munkatársat keresünk 18. kerületi Otthon Centrum  
ingatlanirodánkba. Érdeklődni: Bojtos Nándor, 0670-454-1833

sPort-tánC

n erősségem a korom! zumba-gold® az idősek, túlsúlyosak zumbája! 
nálunk kifejezetten előnyt jelentenek a ropogós ízületek, az 
évek, a kilók és a ráncok, számai! az órán figyelembe veszem a 
jelenlévők fizikai- pszichológiai állapotát úgy a zeneszámok ritmikai 
összeállításában, mint koreográfiák egyszerűségében. a zumba-
gold® -hoz semmiféle táncos előképzettség nem szükséges!  
Helyszínek: Xviii. ker. Piros iskola melletti dance city centerben 
cím:1182 üllői út 386. jelenleg minden szerdán 20h. és minden 
Hétfőn 15h.-tól. valamint a XiX.ker. Wekerlei Kultúrházban minden 
hétfőn 18h. cím 1192 Petur u.7. gyere bátran, mert szeretettel 
vár farkasné erzsébet sinkó tamás díjas zumba oktató és egy jó 
csapat és 30/9964166 Honlapok: www.zumba-gold.5mp.eu, www.
kineziologia1.hu

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 azonnali készpénzfizetéssel vásárolok mindenféle lakberendezési 
tárgyat, többek között bútorokat, festményeket, porcelánt, szőnyeget, 
csillárt, kar-fali ill. zsebórát, érméket, forgalomból kivont pénzeket, 
bizsukat, könyveket, ruhaneműt, csipkét, stb. Hagyatékot kiürítéssel! 
díjtalan kiszállással! t.: 06-20-375-5260, 06-20-294-4461

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, 06-1-293-1759

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 eladó családi okok miatt sürgősen Lőrinc központjában /Bókay telep/ 1059m2 telken egy 
280m2 luxus kivitelben sok extrával 2000-ben megépített ház! Irányár: 65 millió Ft. Tel.: 
0630-900-3913

n Bp. 18ker. Fedezék utcában garázs eladó, irányár 450e forint. Érdeklődni a  0630-
2026217 telefonon.

élőhAl árUsítás
n élőhAl árUsítás AZ MDF PIACON MÁRCIUS 29.-ÉN SZOMBATON! 

TÖRPEHARCSA, KÁRÁSZ, PONTY A TERMELŐTŐL! INFORMÁCIÓ, 
ELŐRENDELÉS:0620-956-4676

HirdeSSeN lAPuNKBAN!
H i r d e t é s f e l v é t e l  t e l e f o n o n :  

+36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
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szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva
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JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!
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12 Az 5KOr Képzőművész Csoport idén is megrendezi tréfás április 1-jei kiállításátprograMajánló

Tévedni emberi 
dolog?
szamárfül, körvinkli, étlap… mi a közös ezekben a sza-
vakban? Az 5Kor Képzőművész Csoport, amely idén is 
megrendezi tréfás április 1-jei kiállítását.

Tévedni emberi dolog – tartja a közmondás, és rögtön hozzátehet-
jük: sokszor nagyon mókás is. nem véletlen, hogy a tévedés, tévesz-
tés évszázadok óta a komikum forrása színpadon, filmben éppúgy, 
mint viccben vagy a mindennapi életben. És a tévesztés mint tárgy 
most helyet követel magának a képzőművészet történetében is. Az 
5KOR Képzőművész Csoport ugyanis, amely idén április 1-jén ötö-
dik alkalommal rendezi meg a szamárfül-kiállítást, erre a témára 
készült műveket mutat be a Kondor Béla Közösségi Házban.

− Tréfának indult mindez 2010-ben.  Április 1-jére állítottunk 
össze egy kiállítást, kifejezetten erre az alkalomra, humorral elké-
szített munkákból.  A kiállítást megnyitó Feledy Balázs művészeti 
írónak annyira megtetszett az ötlet, hogy azóta Huller Ágostonnal 
közösen ők a motorjai a szamárfül-folyamnak – magyarázta Árvay 
Zolta képzőművész, az 5KOR csoport tagja, az esemény egyik szer-
vezője.

Az eredetileg egynapos kiállítás idővel kinőtte magát, egy-másfél 
hetes esemény lett belőle, és évente más-más tematikát kapott. így 
került terítékre a kiállítások sorozatcímét is adó szamárfül, a kör-
vinkli, tavaly az étlap, idén pedig a tévesztés.

− Minden évben nagy örömmel, jókedvűen készülünk erre a ki-
állításra, és büszkék vagyunk arra, hogy a képző- és fotóművészek 
legjobbjai közül csatlakoznak hozzánk egyre többen. Bár az ese-
mény óriásira nőtt eredeti önmagához képest, szeretnénk, ha min-
den itt maradhatna a kerületben, a Kondor falai között – mondta 
Árvay zolta.

A Tévesztés című kiállítás április 1-jén 18 órakor nyílik a Kondor 
Béla Közösségi Házban, Feledy Balázs és P. szabó ernő művészet-
történész bevezetőjével. Az anyag április 11-ig lesz látható.

➜ K. gy.

new orleans-i 
zene a rózsában
Könnyen hihetnénk, hogy a hazai könnyűzenei élet leg-
régebben alakult, folyamatosan létező formációja az 
omega, amely tavalyelőtt ünnepelte 50. születésnap-
ját. van azonban egy műfajilag ugyan kicsit más – bár 
a kezdetekkor az omegához hasonlóan forradalminak 
számító – csapat, amely öt évvel korábban, 1957-ben 
alakult: a Benkó dixieland Band. 

Az ötvenes évek második felében nem volt ismeretlen a dzsessz Ma-
gyarországon (esztrádzenekarok játszották a szving kései, szalon-
képes változatát), az a fajta friss, new Orleans-i muzsika, amelyet 
Benkóé importáltak, azonban lázba hozta az egyetemi klubok fiatal-
jait. A csapat nemcsak a Varsói szerződés országaiban arathatott si-
kereket, hanem a szövetség határain túl is bizonyíthatott. 1971-ben 
a legjobbnak bizonyultak Franciaországban a dzsessz legfontosabb 
európai fórumai között nyilvántartott montreux-i fesztiválon, 1982-
ben Kaliforniában lettek fesztiváldíjasok, sőt 1987-ben Ronald Re-
agan elnök személyesen mondott nekik köszönetet a műfaj magas 
színvonalú tolmácsolásáért.

ez a példátlan sikereket elérő csapat koncertezik március 21-én 
18 órától a Rózsa Művelődési Házban. A jegyek 3500 forintba ke-
rülnek.

➜ (kgy)

gyógyíTó nap 
a pik-ben
március 29-én, szombaton egész napos tematikus 
programsorozat lesz a Pestszentimrei Közösségi ház-
ban. A 10 órakor kezdődő programban lesz kineziológiai 
előadás, vegán ételkóstoló és hangfürdő is.

emellett az érdeklődők a lehető legszélesebb körű betekintést nyer-
hetik a modern egészségmegőrzés rejtelmeibe. Részt vehetnek pél-
dául biorezonanciás állapotfelmérésen, schüssler-arcdiagnosztikán, 
grafológiai tanácsadáson, sorselemzésen, speciális masszázson, 
különféle meditációkon, és kipróbálhatnak többféle natúr kozmeti-
kumot. A szolgáltatások előzetes bejelentkezés alapján 500 forintos 
kupon ellenében vehetők igénybe.

A gyógyító nap programja délután Laár András koncertjével zá-
rul. A közismert és közkedvelt énekes „gyógyítás a tudat erejével” 
címmel tart zenés előadást, amelyen nemcsak énekel, hanem beszél-
getést is vezet a résztvevőkkel.

PestszentlőrinC-
Pestszentimre  
önKormányzAtA

üllői út 400.
Telefon: 296-1300
www.bp18.hu
A Nyugdíjas Akadémia márciusi 
programjai 
Közösségteremtés időskorban 
(Kovács György): március 22. 
(szombat), 9 órakor 
Civilizációtörténet – Geopolitika 
– Művelődéstörténet (Dr. Jász-
berényi 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. (pén-
tek), 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 kiala-
kulása és alapelvei (Udvarvölgyi 
Zsolt). Vallástörténet I.: március 
21. (péntek), 15–18.30 óráig. 
Vallástörténet II.: március 22. 
(szombat), 11.30–15 óráig

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 21. 18 óra: a Benkó 
Dixieland Band koncertje. Belé-
pőjegy: 3500 Ft.
Március 23. 18 óra: A postás, 
aki megeszi a leveleket – a 
L’art pour l’art Társulat műsora. 
Belépőjegy: 2200 Ft.
Március 28. 18 óra: A Közösség 
a Társadalmi Igazságosságért 
lakossági fóruma – Devizahi-
telezés és rendszerkorrekció. 
Házigazda: Szabó József, a KTI 
XVIII. kerületi országgyűlési 
képviselőjelöltje. 
Március 29. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belépő-
jegy: 300 Ft.
Március 29. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Április 4. 20 óra: Retro parti a 
1960–2000 közötti időszak leg-
nagyobb slágereivel. Házigazda: 
DJ Tony. Belépőjegy: 1000 Ft. 
Április 5. 9 óra: Babaholmik 
börzéje
Április 5. 15 óra: Számít6tsz 
rám klub
Jógatanfolyam indul: minden 
kedden és csütörtökön 9 órától 
10.30-ig. Részvételi díj: 1000 
Ft/alkalom. Bérlet: 4000 Ft/5 
alkalom. Előzetes jelentkezést 
kérünk. A foglalkozás ideje alatt 
térítésmentes gyermekfelügyelet 
a baba-mama játszóházban.
Gerinctorna minden csütörtö-
kön 10 és 11 óra között, Czéh 
Beáta gyógytornász vezetésével. 
Részvételi díj: 600 Ft/fő/alka-
lom. Előzetes bejelentkezés az 
elérhetőségeinken lehetséges.
„Rózsa-Szín” címmel szemé-
lyiségfejlesztő drámacsoport 
Tósoki Anikó előadóművész, 
mentálhigiénés szakember veze-
tésével. Időpont: szombatonként 
11 órától 12.30-ig. Részvételi 
díj: 3000 Ft/hó (4 alkalom). 
Előzetes jelentkezést kérünk.
A Rózsa Művelődési Házban 
nyitvatartási időben Ticket 
Expressz-jegyiroda működik. 
Terembérlési lehetőség eskü-
vőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
9 órától 19 óráig, hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Március 21. 8 óra: Mozgásvarázs 
– óvodás olimpia
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 22. 9.30 óra: Floorball 
U16-os mérkőzés
Március 22. 17.30 óra: Floorball 
férfi OB I-es mérkőzés
Március 23. 16 óra: 
Pestszentimrei SK–Soroksár férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Március 30. 16 óra: PLER 
II–Törökszentmiklós NB I/B-s 
férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés
Április 5. 8 óra: a „Játsszunk 
együtt!” sportvetélkedő szuper-
döntője
Április 5. 15 óra: Pestszentimrei 
SK–Rufusz Computer férfi bajno-
ki kézilabda-mérkőzés
Április 6. 9 óra: Korfball bajnoki 
forduló az 1908 SZAC KSE 
szervezésében

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
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 és 
kapcsolattartás a világhálón.
Március 25. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
A Galéria 18 kiállítóteremben az 
Üvegvarázs Stúdió üvegalkotása-
iból nyílt kiállítás március végéig 
tekinthető meg. Április 1-jén 15 
órakor a Pódo–Híd rajzverseny 
és képzőművészeti kiállítás 
megnyitója.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Március 21. 17 óra: Mesekuckó 
– Bakó Dóra bábelőadása
Március 27. 15 óra: Játékklub 
időseknek
Március 28. 17 óra: Hol volt, 
hol nem volt… Mesedélután 
kicsiknek és nagyoknak.
Április 4. 13 óra: Társasjáték 
klub

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Március 28. 17 óra: Könyvaján-
lók klubja 
Április 3. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Április 4. 16 óra: Csere-bere 
„kétóra”

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 20. 14 óra: Fehér asz-
talnál – 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: Ékszer- és 
gyöngykiállítás és vásár
Március 23. 10 óra: Test-lélek-
szellem – öngyógyító meditációs 
gyakorlatot tart Vlagyimir Linnyik 
bioenergetikus
Március 23. 9 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
Március 23. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek
Március 26. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 27. 18 óra: A Közösség 

a Társadalmi Igazságosságért la-
kossági fóruma – Devizahitelezés 
és rendszerkorrekció. Házigazda: 
Szabó József, a KTI XVIII. kerüle-
ti országgyűlési képviselőjelöltje. 
Március 28. 10 óra: az Ikrek 
Stúdió gyermekelőadása
Március 29. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Március 30. 9 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
Március 30. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek
Március 30. 10 óra: Test-lélek-
szellem – öngyógyító meditációs 
gyakorlatot tart Vlagyimir Linnyik 
bioenergetikus
Március 30. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Április 1. 18 óra: Szamárfül – az 
5KOR Képzőművész Csoport és 
barátai vidám kiállítás-megnyitója
Április 2. 18.45: Zumba Nikivel
Április 3. 15 óra: Emlékszel 
még? Kis magyar operett-tör-
ténet filmvetítéssel. Zelinka 
Tamás előadássorozatának 2. 
része – Lehár Ferenc művei (A 
víg özvegy, Luxemburg grófja, Ci-
gányszerelem, A mosoly országa)
Április 5. 9 óra: Kerámia és tűz-
zománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Április 5. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör ösz-
szejövetele
Április 6. 9 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
Április 6. 10 óra: Ingyenes önvé-
delmi oktatás felnőtteknek
Április 6. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Minden csütörtökön 17.30-tól in-
gyenes jogi tanácsadás a Kondor 
Béla Közösségi Házban.

városházA díszterem
városház utca 16.

Március 30. 18 óra: Tanuld a 
zenét! Fellegi Ádám Liszt-díjas 
zongoraművész hangversenye
Április 2. 17 óra: Dévényi Cecília 
operaénekes dalestje

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
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
Nyitva tartás: keddtől szombatig 
14–18 óra között. 

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585,
06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóte-
leptől a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 22. 15 óra: Nosztal-
gia táncklub a Magic Duóval. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Március 26. 17 óra: Kreatív 
kézműves foglalkozás felnőt-
teknek. Részvételi díj 200 Ft + 
a felhasznált anyag költsége.
Március 28.: Családi táncház 
és népi játszóház. Belépőjegy: 
felnőtteknek 800 Ft, gyerme-
keknek 500 Ft.
Március 29. 10 óra: Gyógyító 
nap. 15 órától Laár András 
zenés előadása. A koncertjegy 

ára elővételben 1500 Ft, a 
helyszínen vásárolva 2000 Ft.
Március 30. 15 óra: 
Konyhashow – az étterem 
másik oldala. Maksa Zoltán 
előadása Hofi Géza emlékére.
Március 31. 18 óra: A 
Közösség a Társadalmi 
Igazságosságért lakossági 
fóruma – Devizahitelezés és 
rendszerkorrekció. Házigazda: 
Szabó József, a KTI XVIII. 
kerületi országgyűlési képvise-
lőjelöltje. 
Április 1. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Belépőjegy: 
400 Ft.
Április 2. 17 óra: Kertbarát 
klub. A részvétel ingyenes.
Április 3. 17 óra: Kreatív kéz-
műves foglalkozás felnőttek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált anyag költsége.
Április 4. 13.30: Nótadélután
Április 6. 10 óra: Húsvétvá-
ró családi délelőtt. Húsvéti 
készülődés a Százholdas Pa-
gonyban címmel meseelőadás. 
Belépőjegy: 900 Ft. Családi 
jegy két felnőtt és két gyermek 
részére 3000 Ft.
A Pestszentimrei Sportkastély-
ban Baba-dúdoló- és Maszat-
kuckó-foglalkozások. 
Márciustól induló tanfolya-
mainkra (baba-mama jóga, 
kismamajóga, hip-hop, kosár-
fonó, kung-fu és etnobic) a 
PIK Ház elérhetőségein várjuk 
az érdeklődők jelentkezését.

imre-Pont
Bányai júlia utca 23.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
10 és 19 óra között, szombaton 
9–12 óráig.

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

Március 29. 10 óra: Lakossági 
fórum. Meghívott vendég: Volner 
János országgyűlési képviselő. 
Felszólal: Makai Tibor országgyű-
lési képviselőjelölt. A rendezvény 
helyszíne a Jobbik-sátor a Lőrinci 
Piac mellett.
Április 3. 18 óra: Kampányzáró 
fórum. Beszédet mond: Makai 
Tibor.

BAl 18
üllői út 337. 

Március 25. 17.30: Dési János 
könyvbemutatója. Dési János 
vendége Kunhalmi Ágnes, az 
Összefogás (MSZP–EGYÜTT–
PM–DK–MLP) képviselőjelöltje. 
Moderátor: Somogyi Zoltán 
politológus. 

PolgároK házA
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva 
tartása: szerdán 9–14 óra 
között. 
Március 23. 16 óra: Madách 
filmklub. Nyugaton a 
helyzet változatlan című film.  
Emlékezés az I. világháború 
kitörésének 100. évfordu-
lójára.

Hofi gézát 
megidézve…

Március 30-án, vasárnap 
15 órakor Maksa Zoltán 
humorista tart kabaré-elő-
adást „Konyha-show, avagy 
az étterem másik oldala” 
címmel a PIK Házban. Egy 
lezser fickó az étterem 
hátsó traktusában békésen 
mosogat. Politizálás és trá-
gárság nélkül, ám annál több 
humorral formál véleményt 
környezetünkről, mindenna-
pi életünkről, a világról… 
A nagy sikerű produkció 
külsőségeiben a legendás 
Hofi Géza előadásmódját 
idézi. Belépőjegy elővételben: 
980 Ft, az előadás napján a 
helyszínen: 1200 Ft.

Programok
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13egészségegészségügyi szűrőnapra várják a kerületi lakosokat

� a daganatos és a szív- és 
érrendszeri megbete-
gedésekre fókuszálva térí-

tésmentes lakossági szűrővizs-
gálatot tart március 22-én a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
Nonprofit kft. a zsebők zoltán 
szakrendelőben. 

füleP erzséBet   

Az egészségmegőrzés döntő eleme a 
prevenció. Kiemelkedően fontos a be-
tegségek időben történő felismerése, 
korai stádiumban történő gyógyítása, 
ami lényegesen javítja a gyógyulási 
esélyt. Ha évente legalább egyszer időt 
szánunk a szűrővizsgálatokra, akkor 
sok olyan betegség megelőzhető, amely 
később súlyos, akár életveszélyes kime-
netelű is lehet.

– Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
logója, egy kék és egy zöld szív, szá-
mos asszociációra ad módot. Arra 
mindenképpen, hogy egészségesen kell 
élni – hangsúlyozta dr. Maitz László, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre egész-
ségügyi szolgáltató nonprofit Kiemel-
ten Közhasznú Kft. ügyvezető igazgató-
ja. – A szakrendelőnk az önkormányzat 
támogatásával évek óta szervez szűrő-
napot, különböző megbetegedéseket 
állítva a középpontba. ezúttal a szív- és 
érrendszeri, valamint az onkológiai be-
tegségek korai felismerésére helyezzük 
a hangsúlyt. 

TÖbbFÉle szűrÉs
Március 22-én (szombaton) 7 és 15 
óra között az alábbi szakrendelése-
ken, illetve vizsgálatokra várják az ér-
deklődőket: nőgyógyászat (emlő- és 
méhnyakrákszűrés), urológia (a prosz-
tata és a külső nemi szervek vizsgá-
lata, 50 év fölött PsA-vizsgálat is), 
fogászat (szájüregi daganatok szűré-
se), fül-orr-gégészet (orr-szájüregi és 
gégerák), tüdőszűrés, légzésfunkciós 
vizsgálat, bőrgyógyászat (rosszindula-
tú bőrelváltozások felderítése), sebészet 

(végbélrákszűrés, perifériás erek vizsgá-
lata), hasi ultrahang, kardiológia (eKg, 
vérnyomás- és érszűkületmérés, tájéko-
zódó vizsgálat), laboratóriumi vizsgálat 
(vércukor-, koleszterinszint-mérés). A 
vérvételre és a hasi ultrahangra éhgyo-
morral szükséges érkezni. 

Azok a páciensek, akik leg-
alább öt vizsgálaton vesznek részt, 
a kerületi önkormányzattól a szű-
rővizsgálat fontosságára emlé-
keztető pólót kapnak ajándékba. 

oNkológiai előadás
Az orvosi vizsgálatok mellett dr. Mikecz 

Tibor onkológus főorvos betegtájékoz-
tató előadást tart a szakrendelő oktatási 
kabinetjében 8, 9.30 és 11 órai kezdet-
tel. A témák: a szűrővizsgálatok fajtái, 
fontosságuk, valamint a helyes táplál-
kozás és életmód szerepe a daganatok 
megelőzésében. Az előadásokat követő-
en kérdéseket is feltehet a hallgatóság.

vegyüNk rÉszT a 
szűrővizsgálaTokoN! 
– Évente átlagosan 100-150 ember ke-
reste fel ilyenkor a rendelőt – mondta 
dr. Maitz László. – sajnos országosan 

is gondot okoz, hogy nem használják 
ki kellőképpen a lehetőséget. Valami-
képpen rá kellene venni az embereket 
arra, hogy sokkal jobban törődjenek az 
egészségükkel. A statisztikai adatok azt 
mutatják, hogy például az emlő-szűrő-
vizsgálatokon az érintett korosztálynak 
csupán ötven százaléka jelenik meg. 
európai viszonylatban nagyon rossz 
helyen állunk Magyarországon a szív- 
és érrendszeri, valamint az onkológiai 
megbetegedésekben is. 

vÉdőolTásT 
kaPNak a TiNiláNyok

– A 7. osztályos leánygyermekek meg-
kapják a humán papillomavírus (HPV) 
elleni védőoltás-sorozatot, azonban 
a kamaszlányok mellett a fiúknak is 
érdemes volna beadni, mert az egyik 
leggyakoribb szexuális úton terjedő 
fertőzésről van szó, és a vírus a fiúknál 
is okozhat daganatos megbetegedést – 
mutatott rá az ügyvezető igazgató. 

szívüNk vÉdelMÉbeN
– Magyarországon a szív- és érrendsze-
ri megbetegedések a vezető halálozá-
si oknak számítanak – tette hozzá dr. 
Kubala Éva kardiológus, orvosigazga-
tó-helyettes. – e betegségek kialaku-
lásának fő oka a helytelen táplálkozás 
és az egészségtelen életmód. sokszor 
egyszerűen a tájékozatlanság az oka 
az egészségtelen táplálkozásnak. ezen 
kívül hetente három alkalommal leg-
alább fél-háromnegyed órán át kellene 
aktívan mozogni. 
A szűrőnap fővédnöke Kucsák László 
országyűlési képviselő, az Országgyű-
lés egészségügyi bizottságának tagja.

mit vigyünK 
mAgUnKKAl?  
A szűrővizsgálatokra 
való jelentkezéshez 
a tAJ-kártyára, a 
személyi igazolványra 
és a lakcímkártyára van 
szükség.



legyen szívügyünk a szívünk 
 Szűrővizsgálat lesz a pestszentlőrinci szakrendelőben

az évente többször is megrendezett szűrővizsgálat az első lépés az egészségesebb kerületért

előzetes JelentKezés 
a minél rövidebb várakozás 
érdekében több rendelésen 
lehetőség van előzetes 
jelentkezésre: nőgyógyászat, 
urológia, hasi ultrahang és 
légzésfunkció. előjegyzési 
időpontra jelentkezés: 297-
1210/190. a szabadon maradó 
időpontokra a helyszínen is lehet 
jelentkezni.

hirdetés

A  tavaszi szám hasznos divattippjei mellett foglalkozunk például az egészséges életmóddal, az anyaság témájával, a húsvét-
várással, de sok ötletet találnak a kert és a sport szerelmesei is. A Passzázs magazint március 24-től keresse a postaládájában!

A tavaszi Passzázs magazin előkészületei már február elején elkezdőd-
tek, így bátran kijelenthetjük, a tavasz hozzánk már megérkezett. Nem 
szo mor kodtunk a sokszor szeles és esős téli idő miatt sem, hiszen az 
egész napos munka csodás pasztellszínű ruhák és gyönyörű smink-
szerek között telt. Ter mészetesen a felhívásunkra jelentkező amatőr 
modelljeink is legalább annyira lelkesek voltak az előkészületek során 
mint mi, így a ruhapróbák és a fo tózások is különösen jó hangulatban 
teltek, ahogy az a képeken is látszik.

Mi így várjuk a tavaszt
•  250 hivatalos ügyintézés (részletes lista a 

www.marketcentral.hu oldalon) 
•  központi elhelyezkedés (a park főterén, a 

Líra könyvesbolt mellett)
•  ügyfélbarát nyitva  

tartás (hétköznap  
8 és 20 óra között)

Telefonszám:  
1818

Új telenor üzlet 
nyílt a Market 
Centralon! 

Kiemelt  
kormányablak a 
Market Centralon

Pest megye egyik legnagyobb Telenor üzlete, 
közel 100 m2-en várja Kedves Ügyfeleit!
Nyitva tartás: 
Hétfőtől-Szombatig 10.00-20.00 óráig
Vasárnap 10.00-18.00 óráig
Telefon: 06-20-969-0017, 06-20-444-1199
Telefon/Fax: 06-29-356-064
E-mail: telenorvecses@zsadatel.hu 
A környéken egye-
dülálló  mobiltele-
fon tartozékokkal  
várjuk minden 
típushoz!
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A 14. és a 15. oldalt összeállította: róth ferenc

Csaknem kétezren futottak március 15-énsport

A rajtoláshoz a Pestszentimrei 
sportkastély „indulási oldalá-
ra” érkezők két örömteli tény-
nyel szembesülhettek. Az egyik 
az volt, hogy az idén – ellentét-
ben a tavalyi esztendővel – nem 
szólt közbe az időjárás. A másik 
szembeötlő tény az volt, hogy 
az emlékfutások történetében 
egyiken sem indultak még ilyen 
sokan. Olyan forgalom volt a lé-
tesítmény körül, hogy az ember 
azt hihette, az egész kerület fut-
ni akar.

emlékezetes, hogy 2013-ban 
a sarkvidéki hideg miatt el kel-
lett halasztani a futónapot, s 
csak április 13-án rendezhették 
meg az eseményt. Vitathatatla-
nul akkor is sokan voltak, ám az 
idén akkora tömeg készült fu-
tással köszönteni az ünnepet és 
a tavaszt, hogy a szervezőknek 
percnyi szusszanásra sem volt 
idejük.

egy keNyai 
lőriNceN 
A tíz futamban megközelítőleg 
kétezren próbálták ki magukat.

– Már az első rajt előtt lát-

ni lehetett, hogy nagyon sokan 
leszünk, s ez az idő múlásával 
egyre biztosabbá vált – mondta 
Eszes János, az önkormányzat 
sportreferense, a Lőrinc 2000 
se elnöke, aki, lévén házigazda, 
nem futhatta le a távot, de estére 
biztosan a lábában volt egy fu-
tamnyi távolság, még csak nem 
is a serdülők által teljesített tá-
vot értve.

Az, hogy nem csupán gye-
rekek robognak majd Imre és 
Lőrinc utcáin, abból is kiderült, 
hogy felnőttek is melegítettek a 
rajtra – köztük egy színes bőrű 
fiatalember. Aki csak kicsit is 
jártas futó- és futásügyben, tud-
ja, ha ilyen legények is rajthoz 
állnak, az gyanús. Mármint a 
végső győzelmet illetően.

ezúttal egy „magányos” ke-
nyai, Cseriut melegített nagy 
önbizalommal, aminek az okát 
el is árulta.

– európai versenyeken indu-
lok ezekben a hetekben. Jó for-
mában vagyok, nyerni akarok 
– „mosolyogta oda” a rövid vé-
leményét, s már lépett is tovább.

erre a bizonyos nyerésre még 
visszatérünk…

valkuszÉkNál 
„vaN Másik”
Akár hiszik, akár nem, a pi-
rinyók, a minik között is volt, 
ha nem is sztár, de sztárjelölt 
Valkusz gyerek. Ott kísér-
te a rajthoz kisfiát a teniszező 
Valkusz Máté édesanyja, Valéria 
asszony olyan feszülten, mint-
ha éppen a nagyfia készülődne 
Wimbledon gyepére. A futam 
után már boldog és felszabadult 
volt a mama, hiszen az ötéves 
Márk ezüstéremmel kezdte a ki 
tudja, milyen hosszú sportpá-
lyafutását.

A dobogós első nyilatkozata 
nem volt éppenséggel hosszú, 
de jegyezzük fel, mert mit lehet 
tudni:

– Örülök…

esseN? FújjoN?
– Jól indult az év, mert Máté a 
maga tizenöt évével a felnőtt 
országos bajnokságon bejutott 
a nyolc közé, csak ott búcsúzott 
– mondta az édesanya, mielőtt 
vitte a másik Valkusz legényt a 
futás eredményhirdetésére.

Aztán ahogy telt az idő, úgy 
szürkült az égbolt, pedig igazán 
nem illő ez egy ily szép ünne-
pen. A felhők azonban nem 
mosták el, és nem is fújták el 
a versenyt. A rendezőket azért 
is dicséret illeti, hogy az indu-
lók nagy száma ellenére tartani 
tudták az időrendet, így amikor 
az utolsó, a „főfutam” résztve-
vői is célba értek, még mindig 
csak gondolkodott az időjárás 
azon, hogy mit csináljon: essen, 

fújjon, netán mindkettőt egy-
szerre?

Mire eldöntötte, hogy mind-
kettőt, addigra már mindenen 
túl voltak a futók és a szervezők 
is, sikerrel szerepelve, illetve si-
keresen lebonyolítva a futóna-
pot.

MiNczÉr 
És kácser
Apropó, futam, apropó, kenyai 
barátunk…

Azt mondta a verseny előtt, 
hogy nyerni akar. nos, a tava-
lyi afrikai diadal után az idén 
nem sikerült a győzelem a távoli 
földrészről érkezettnek, de azért 
a második helyet megszerezte 
Cseriut. Az elsőség pedig itthon 
maradt, egy magyar atlétának, 
a veszprémi Minczér Albertnek 
köszönhetően, aki jó formát 
mutatva magabiztosan nyerte 
meg a kerületi idénynyitót. s 
hogy a kokárdás ünnep teljes 
legyen, arról a szolnoki Kácser 
zita gondoskodott, aki a női 
mezőny leggyorsabbika lett.

 gondoltA-e,

hogy a legfiatalabb 
induló még az 5. életévét 
sem töltötte, míg a 
legidősebb egy 1933-ban 
született úr volt a maga 
több mint 80 évével? 
Úgy tűnik, a futás 
az idén is mindenkit 
megszólított.



a futás mindenKit 
megszólÍtott

Ha nem is lelkendezett, de 
örömmel mondta el a vélemé-
nyét az Orosháza elleni győz-
tes meccs (alapszakasz, utolsó 
forduló) után Hutvágner Ist-
ván vezetőedző.

Azt fejtegette a szakember, 
hogy a mutatott játék vissza-
hozta a hitét, s ha az együttes 
mentálisan és akaratban is 
felnő a feladathoz, akkor el-
érhető a cél, a bennmaradás a 
legjobbak között.

– sokan mondják, nem jó, 
hogy rögtön a rájátszás elején 
két meccset kell idegenben 
vívnunk. Én meg azt mon-
dom, hogy ha túl leszünk az 
Orosháza és a Cegléd elleni 
találkozón, azzal már két uta-
zást letudtunk. ez persze nem 
jelenti azt, hogy csak az utazá-
son akarunk túl lenni, sokkal 
inkább jelenti azt a bizako-
dást, hogy kitart az Orosháza 
elleni győzelem adta lendület, 
és akkor nem fejezzük be pont 
nélkül az idegenbeli mérkő-
zéseinket. egyébként meg azt 
mondom, mivel menni, utazni 
kell, jobb minél előbb túlesni 
ezeken.

elmondta Hutvágner Ist-
ván azt is, hogy a rájátszás 
kezdetéig hátralévő idő alatt 
nem lehet és nem is kell csodát 

tenni, sokkal inkább a harci 
szellemet, a győzni akarást le-
het és kell megerősíteni.

Ha szükség van egyálta-
lán ilyenre, hiszen az nB I 
legfiatalabb átlagéletkorú csa-
patának a jelen helyzetében 
hatalmas lökést, sikerélményt 
adhat a bennmaradás. Ahogy 
Hutvágner mondta: „Remé-
lem, ad is…”

ehhez csak csatlakozni le-
het azzal a véleménnyel, hogy 
május 23-án, a rájátszás utolsó 
mérkőzése, a Vác elleni hazai 
találkozó után remélhetőleg 
együtt örül majd „a nép” a ke-
rületről elnevezett sportcsar-
nokban.

Férfi NB I, 22. (utolsó) 
forduló: PLeR-Budapest–
Orosháza 32-28 (16-12). 

 Fél áron!
Az egyesület a 
rájátszás során 
minden kerületi 
lakosnak 50 százalékos 
kedvezményt ad 
a belépő árából. 
(A kedvezmény 
igénybevételéhez 
a lakcímkártya 
felmutatása 
szükséges.)



győzeLeM Az 
OROsHÁzA eLLen
mozgalmas napokat él át a honi kézilabdasport, 
akárcsak a kerületi csapat, a Pler-Budapest. A 
lényeg az, hogy az utolsó bajnoki fordulóban szép 
győzelmet ért el a gárda az orosháza ellen hazai 
pályán (32-28). egyúttal kiderült, hogy a március 21-
én kezdődő rájátszás első két meccsét idegenben 
vívja a Pler.

 

�
kilencedik alkalommal rendezték meg 
a március 15-i nemzeti ünnep tiszte-
letére az utcai futóversenyt, amelynek 

résztvevői összekötötték azt, ami egyébként 
is összetartozik. a rajthoz álló futók és kerék-
párosok a kerület két része, Pestszentimre és 
Pestszentlőrinc között versenyeztek egymással.

A Pestszentimrei sportkör (PsK) 
szervezésében lebonyolított torna 
iránti érdeklődést jól mutatja, hogy a 
kilenc női csapat mellett 13 fiú után-
pótlás együttes is eljött, és természe-
tesen nekik is lett helyük a küzdőté-
ren. A torna fővédnöke Lévai István 
Zoltán alpolgármester volt.

Sipőcz Béla, a nőnapi foci főszer-
vezője elmondta, hogy a hölgyeket 

három hármas csoportba osztották, 
amelyek közül – körmérkőzés után – 
a legjobbak az 1–3. helyért mérkőztek 
meg egymással.

A legszorgalmasabb a Brassó isko-
la volt, amely három gárdával is ott 
volt a sportkastélyban. Meg is lett a 
jutalma, mert az intézmény C-csapata 
lett az első megelőzve, a „testvér” 
A-csapatot, míg a harmadik helyet 

a TnT szerezte meg. A rendezők a 
mérkőzések mellett arra is adtak időt 
és lehetőséget, hogy az édesanyák a 
gyermekeikkel is focizhassanak – ha 
a sors úgy hozta, hát ellenük.

A reggeltől estig tartó tornán a foci 
mellett helyet kaptak a kulináris élve-
zetek is. süteménykészítő versenyben 
is vetélkedtek a lányok, asszonyok. 
ebben Kirbszl Szilvia szerezte meg az 
elsőséget. Igaz, a krémeskölteménye 
nem volt hosszú életű…

a városrészeket összekötő futás valódi ünnepnap volt a versengő fiatalok számára

A BAJnoKság állásA 
a rájátszásban két részre osztják a mezőnyt: az 
első hat a felsőházban, a 7–12. helyezett az alsó-
házban folytatja. a hat alsóházas csapat (a juni-
orválogatott nélkül!) körmérkőzést játszik, de az 
alapszakaszban egymás ellen elért eredményei-
ket magukkal viszik. Mindegyik párharc az egyik 
fél második győzelméig tart. a rájátszás március 
21-én kezdődik, és május 23-án ér véget.
az alsóház állása a rájátszás előtt: 1. oros-
háza (17 pont), 2. cegléd (16), 3. vác (15), 
4. győr (11), 5. Mezőkövesd (11), 6. Pler-
budapest (7).
A menetrend:
Március 21-én: orosháza–Pler, március 26-
án: cegléd–Pler, április 9-én: Pler–győr, 
április 23-án: Pler–Mezőkövesd, április 26-án: 
vác–Pler, május 1-jén: Pler–orosháza, május 
9-én: Pler–cegléd, május 14-én: győr–Pler, 
május 17-én: Mezőkövesd –Pler, május 23-án: 
Pler–vác.
valamennyi mérkőzés 18 órakor kezdődik.

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

NyerT A BrASSÓ ÉS A KrÉMeS…

Csúcsnevezés az imre–lőrinc futóversenyen

TIZeNKÉT TáBLáN LÉPeGeTTeK
Március második hétvégéjén, 8-án ren-
dezték meg a Kondor Béla Közösségi 
Házban azt a sakkcsapat-találkozót, 
amelyen a lőrinciek a siketek sC leg-
jobbjaival mérték össze a tudásukat. A 
kerületi csapat egypontos vereséget szen-
vedett.

A szoros mérkőzésben született vere-
ségtől függetlenül elégedetten nyilatko-
zott a házigazda Pestszentlőrinci sakk-
kör elnöke, Bertók Béla.

– Végig szoros volt a találkozó, s ha 
egy-két lépésnél a jobbik megoldást vá-
lasztották volna a játékosaink, akkor akár 
meg is nyerhették volna a siketek elleni 

összecsapást. sajnos a végeredmény nem 
nekünk kedvezett, mert 6,5:5,5 arányban 
alulmaradtunk. ettől függetlenül elége-
dett vagyok a csapattagok játékával.

A mérkőzést a budapesti csapatbaj-
nokság II. osztályában tartották, ahol 12 
táblán „gyűrték” egymást a sakkozók.

A sportág barátai nemsokára újabb 
eseményen találkozhatnak egymással.

– Legközelebb május 1-jén ülnek is-
mét asztalhoz a sakkozóink. Akkor a 
Bókay-kert lesz a házigazdája a Juhász 
Károly-emlékversenynek, amellyel az 
egykori kiváló lőrinci versenyző előtt 
tisztelgünk.

A sportkastélyban rendezték meg a szegedi sándor-emlék-
tornát, amellyel a tíz esztendeje elhunyt pestszentimrei lab-
darúgó emlékének adóztak.
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Danó Károly, az utánpótlás szö-
vetségi kapitánya elégedett volt a 
látottakkal, mert az ergométeres 
bajnokságot csúcsnak számító 
nevezéssel bonyolíthatták le.

„Minket is meglepett, hogy 
soha nem látott érdeklődés kí-
sérte a versenyt. Az iskolai fel-
mérő versenysorozat országos 
döntőjére csaknem 700 intéz-

mény küldte el a tanulóit, ami 
csúcsot jelent. Öröm volt az is, 
hogy a 11–14 évesek számára 
megrendezett országos bajnok-
ságon is 14 egyesület fiataljai 
küzdöttek meg egymással, szín-
vonalas versenyekben.”

Az 500, 1000 és 1500 méte-
ren lebonyolított versenyek so-
rán elsősorban arra kaphattak 

választ a szakemberek, hogy a 
leendő bajnokok mennyire ke-
mény edzéseket végeztek a téli 
hónapokban az iskolákban és 
a szakosztályokban. A szoros 
eredmények azt jelzik, hogy a 
legtöbb műhelyben jól és ered-
ményesen dolgoztak.

„A versenyek szorosságára 
jellemző, hogy több futam után 
csak minimális volt a különb-
ség a helyezettek között. Két 
alkalommal pedig holtverseny 
született, ami igazán ritkaság. 
így aztán nemcsak a lőrinci ren-
dezéssel voltunk elégedettek, de 
a látott formákkal is. Érezhető 
volt, hogy a gyerekek nagyon 
vízre szállnának már, hogy igazi 
versenykörülmények között is 
bizonyíthassanak. Már nem kell 
sokat várniuk…”

Mint ahogy a szövetséghez 
is eljutott már az állami támo-
gatás, ami nem kis összeg, de 

mivel az evezés drága sportág, 
„eszi” a pénzt, így ebből sosem 
elég.

„Össze sem lehet hasonlíta-
ni bennünket például a kajako-
sokkal és a kenusokkal, mert 
nálunk még a legolcsóbb hajó 
ára is rettenetesen magas, hogy 
egy nyolcas egységről már ne is 
beszéljek. Az ő hajójuk mintegy 
10 millió forint. s ez még csak 
maga a sportszer.” A sportág 
az „aranyáraktól” függetlenül 
jó hétvégét zárhatott, mert az 
utánpótlás korosztályok – a 
11–13 éves minik és a 14 éves 
tanulók – növekvő létszáma je-

lezte: nem kicsi az érdeklődés e 
klasszikus sportág iránt.

Ha valaki nem tudta volna, 
hogy ki a főszervezője a kedves 
hangulatú eseménynek, an-
nak rögvest kiderült, amikor 
megérkezett a Bókay-kerti fe-
dett pályára, mert volt ott egy 
hölgy, akiből, úgy tűnt, „több is 
van”. Több, mert mindenütt ott 
volt egy időben, mindenkihez 
kedves volt, tájékoztatott, szer-
vezett, nyilatkozott. Sebestyén 
Kata, a Magyar speciális Olim-
pia szövetség (MsOsz) tenisz 
szakágának a vezetője, a ren-
dezvény főszervezője volt az, aki 
mindenkinek segített.

Lapunknak is nyilatkozott.

iNTegrálT 
Párosok
– egy éve kezdtük el a világszer-
te kedvelt integrált páros tenisz-
verseny szervezését, amelyben 
egy ép és egy értelmileg sérült 
sportoló alkotta pár játszik 
egymás ellen. eleinte csak se-
gítőkész önkéntesek jöttek el 

teniszezni, később aztán rájöt-
tünk, milyen jó volna a speciális 
olimpiai mozgalmat támogató 
hírességeket is elhívni, akik a 
nevükkel hírét vihetik a mozga-
lomnak a sportban, a médiában, 
illetve a „civilek” körében, akik 
közülük sokan nincsenek tisz-
tában azzal, mi is az a speciális 
olimpia. Bízom benne, hogy ma 
is sok ismert személyiség tisz-
tel meg bennünket – mondta a 
szakágvezető, akit nemrégiben 
megválasztottak az európai 
speciális Olimpia szövetség te-
nisz szakágának vezetőjévé is.

Mintha csak a szavait akar-
ták volna alátámasztani, sorra 
érkeztek azok, akik a gyerekek 
mellett emelték az esemény 
rangját és színvonalát. Ott volt 
a nem is olyan régen még a 
világelitbe tartozó teniszező, 
Szávay Ágnes, az sO tenisz-
nagykövete, ott Várkonyi Atti-
la, vagyis DJ Dominique, aki 
nemegyszer bizonyította már 
a sportban való jártasságát te-

levíziós műsorok szereplője-
ként, eljött Kiki, az első emelet 
frontembere, akárcsak Sárközi 
Anita énekes is. Hogy más föld-
részről is legyen vendég, arról 
Wei Xiang, az MsOsz elnöksé-
gi tagja és támogatója, a Wink 
sportcipőgyártó cég tulajdonosa 
gondoskodott.

ciPő, TáMogaTás, 
ecseT
A kínai vendég láthatóan nem 
protokoll-látogatásként fogta fel 
a Bókay-kertben töltött órákat. 
Maga is „választott párt”, s ütöt-
te a labdát.

– semmihez sem hasonlít-
ható hangulata van ezeknek a 
versenyeknek. Ha csak tehetem, 
eljövök, mert ilyen gyermekmo-
solyokat csak itt láthat az ember, 
ehhez tényleg speciális verse-
nyen kell részt venni – mondta 
az üzletember, akiről tudni kell, 
hogy nemcsak a cipőiparban ki-
váló, nemcsak a támogatásban 
nagyvonalú, hanem – lévén ere-
detileg festőművész – jól kezeli 
az ecsetet is. 

MegőrzÖTT 
Mosolyok
nincs mit csodálkozni azon, 
hogy a gyerekek kedvence 
szávay Ágnes volt, aki nagykö-
veti minőségében ott van min-
den ilyen jellegű sportesemé-

nyen. A csinos sztár most sem 
győzött betelni a gyerekek nyúj-
totta élménnyel.

– A pályafutásom alatt sok 
helyen megfordultam, tán tapsot 
is kaptam. De egyik sem ér fel 
azzal, amikor egy-egy „speciá-
lis” kislány vagy fiú mosolyog rá 
az emberre, s különösen akkor, 
amikor poént érően üti vissza a 
labdát az ellenfél térfelére. szá-
momra minden egyes találkozás 
élmény ezekkel a gyerekekkel, 
igyekszem is megőrizni őket a 
szívemben – mondta az egykori 
kiválóság, aki nem csupán a sze-
mélyiségével, hanem az új frizu-
rájával is sikert aratott.

Az so-BAJnoKság 
eredményei
A piros pályás play and 
stay divíziók abszolút 
győztese: zsótér dávid 
(hódmezővásárhely).
A narancspályás divízi-
ók abszolút győztese: 
Al Jaszin musztafa 
(Budapest). 
A legerősebb zöld pá-
lyás divízió győztese: 
sárosi Balázs (Buda-
pest). 
Az integrált versenyben 
a szávay ágnes–sárosi 
Balázs páros nyert.
mi tagadás, jól állt a 
kezükben az ütő…



a speciális teniszezők versenyére számos sztár is ellátogatott

jól állt a KezüKBen az ütő
speciális teniszünnep sztárokkal, srácokkal, lányokkal

�
Nem mindennapi sporteseményt rendeztek 
március 6-án a bókay-kertben található golden 
ace sport and Tennis clubban lévő fedett 

pályákon. a Magyar speciális olimpia szövetség 
teniszező ifjai ragadtak ütőt, hogy a számukra kiírt 
négyfordulós országos bajnokság keretében lépjenek 
pályára. voltak sztárok, voltak ismert sportolók, voltak 
nem is rosszul teniszező gyerekek, és volt sok-sok 
mosoly meg szeretet. Mi kell még?

nAgyszerűség
ott volt a bókay-kertben a 
Magyar Tenisz szövetség 
elnöke, szűcs lajos és a 
főtitkár, richter attila is. az 
utóbbi olyan példát mesélt 
el, amelyet érdemes meg-
jegyezni.
– Néhány éve Német-
országban játszottam, 
és edzősködtem is egy 
Frankfurt melletti települé-
sen. Tartottam edzéseket 
speciális nevelési igényű 
gyerekeknek is, s közülük 
egynek az emléke még 
ma is kísér. Mi tagadás, 
ügyetlen volt, többször 
fordult elő az, hogy nem 
találta el a labdát, mint az, 
hogy igen. amikor azonban 
az ütő és a labda találko-
zott, az olyan ünnep volt 
számára, hogy körbefu-
totta a pályát, csapkodta 
a levegőt. Ma is megha-
tódom, ha az eszembe 
jut. Felemelő volt… azt 
hiszem, ezzel mindent 
elmondtam arról, hogy 
miért is tartjuk fontosnak, 
miért kezeljük kiemeltként 
ezeknek a gyerekeknek a 
sportolását.

szÁRAzOn eVezTeK A LőRInCI sPORTCsARnOKBAn

– Kezdjük a lényeggel: milyen 
„terméssel” utaztak haza?

– A lehető legjobbal, hiszen 
valamennyi versenyzőnk do-
bogós lett. A hat sportolónk 
négy ezüst- és két bronzérmet 
szerzett szentpéterváron. Az 
arany most nem jött össze, de 
természetesen így is elégedet-
tek lehettünk, mint ahogy az 
volt Lengyel Lajos, a Magyar 
speciális Olimpia szövetség 
elnöke is.

– Kiknek a nyakába akasz-
tottak érmet?

– Bereczky Atina, Lipták 
Viktória, Kovács Ádám és Ko-
vács Mihály ezüstérmes, Botos 
Márk és Czink Attila bronzér-
mes lett, köszönhetően a szor-
galmuknak, a képességeiknek 
és persze a felkészítő edzők-
nek, köztük Juhász Dánielnek.

– Azt mondta, ez volt az első 
hivatalos Eb. „Felfedezték” már 
a dzsúdósok ezt a versenyt?

– De még mennyire! A mi-
einknek többek között a na-
gyon erős válogatottal érkező 
oroszok, lengyelek, svédek, 
norvégok, hollandok és a meg-
hívottként részt vevő Costa 

Rica sportolóival kellett meg-
küzdeniük. sikerrel tették.

– A szakágvezetői feladatok 
mellett a SOFI iskolában is ta-
nít. Gondolom, a sajátjai is ott 
voltak Oroszországban…

– A csapat gerincét a sOFI 
tanulói alkották, akik „civil-
ben” a Pestszentlőrinc–Kassa 
sportegyesület versenyzői, s 
együtt edzenek a többségi is-
kolába járó gyerekekkel.

– Ilyen szereplés után biza-
kodva várhatják a következő 
nagy versenyeket.

– így is teszünk, és már 
most megkezdjük a felkészü-
lést a szeptemberi európai 
Játékokra meg persze a legna-
gyobb megméretésre, a 2015-
ben Los Angelesben rende-
zendő sO-világjátékokra. Ha 
annyi szeretetet és támogatást 
kapunk, mint a szentpétervári 
verseny előtt, akkor ott is fő-
szereplők lehetünk. 

„A hat sportolónk 
négy ezüst- és két 
bronzérmet szerzett 
szentpéterváron.”

 

HAT + egy 
ÉReM Az eB-
TATAMIRÓL
Február utolsó hetében, 23. és 27. között rendezték 
meg szentpéterváron a speciális olimpia sorrendben 
első dzsúdó-európa-bajnokságát, amelyen ott volt a 
magyar válogatott is. A szövetség szakágának vezetőjét, 
Juhász Józsefet kérdeztük az eredményekről.

hirdetés

A lőrinci sportcsarnokban rendezték meg március 9-én 
az idei utánpótlás ergométeres országos bajnokságot és 
az iskolai felmérők országos döntőjét. A rendezőnek, a 
magyar evezős szövetségnek a legnagyobb örömöt az in-
dulók nagy száma és az jelenthette, hogy szoros küzdel-
mekben dőlt el a helyezések sorsa.
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� Énekművésznek 
készült. habár a 
tanítást mindig 

is az egyik legszebb 
hivatásnak tartotta, a 
véletlennek köszön-
hetően választotta a 
pedagógusi pályát. 
kerületi gyerekek 
ezrei lehetnek ezért 
hálásak a sors-
nak, hiszen járainé        
dr. bődi györgyi 
munkatársaival külön-
leges műhellyé vará-
zsolta a vörösmarty 
iskolát. az igazga-
tónő március 15. 
alkalmából vehette 
át a Pestszenlőrinc-
Pestszentimre dísz-
polgára elismerést.

KeréKgyártó györgy  

− Édesanyám családjában több 
kántortanító volt. Az éneklés 
nagyon fontos volt számukra, 
akárcsak a tudás megszerzése. 
A tanulás iránti vágy is az ő 
hatásukra alakult ki bennem. 
A nevelőapámtól rengeteg biz-
tatást kaptam, és komoly útra-
valóval látott el a szemeretelepi 
református templom is, ahol 
gyerekkántor voltam – emléke-
zett vissza Járainé Bődi Györgyi, 
a Vörösmarty Mihály Ének-ze-
nei nyelvi Általános Iskola és 
gimnázium igazgatója azokra 
az inspirációkra, amelyek a ze-
nei pálya felé terelték. 

Tehetségét már egészen fiatal 
korában felfedezték.

− Tizenkét éves koromban 
Martonvásáron megnyertem 
egy énekversenyt. sokat jelentett 
nekem, hogy ezen az eseményen 
Bárdos Lajos biztatott, folytas-
sam. ettől kezdve tizenkét éven 
át készültem az operaénekesi 
pályára, amely végül egy hang-

szalagcsomó miatt hiúsult meg. 
egy ének tagozatos iskolában 
helyezkedtem el, és attól kezdve 
a tanítás töltötte be az életemet. 
sokszor gondolok arra, hogy 
így, megosztva a zene szeretetét, 
talán hatékonyabb életet tudtam 
élni, mint ha az eredeti ambíci-
óm szerint alakult volna a sor-
som.

vÉleTleNül 
igazgaTó
A tanításhoz a Bajcsy iskola (ma 
a sztehlo gábor nevét viselő 
oktatási intézmény része) han-
gulata, tanárai adtak kedvet és 
alapot a fiatal Bődi györgyinek.

− Bajcsy egyetemnek hívták 
akkoriban. A főiskolákról ta-

nárképzősök jártak ki hozzánk, 
és minden tárgyban kiváló ok-
tatóink voltak. Óriási öröm volt 
számomra, hogy amikor vezető 
lettem a Vörösmarty iskolában, 
sokan jöttek át hozzánk az egy-
kori tanáraim közül. Később a 
tanítványaim közül is többen 
jöttek a Vörösmarty tantestüle-
tébe. 

Az iskolaigazgatás nem sze-
repelt a fiatal tanár tervei kö-
zött, ezt a megbízatást is a vélet-
lennek köszönhette.

− Én inkább szakmai karriert 
képzeltem el magamnak, tanfel-
ügyelő vagy pedagógiai intézeti 
munkatárs szerettem volna len-
ni. Idén 42. éve vagyok a Vörös-
marty iskolában, végigjártam 
a szamárlétrát: énektanárként 
kezdtem a felső tagozatban, a 
tanítóképző után a kicsiket taní-
tottam, aztán elvégeztem az eti-
ka szakot, a pedagógia szakot, a 
vezetőképzőt, majd neveléstu-
dományi doktorit szereztem, va-
gyis a munka és a tanulás össze-
kapcsolódott egész életemben. A 
rendszerváltozás időszakában 
már öt éve igazgatóhelyettes 
voltam, és amikor az igazgatói 
poszt megüresedett, a kollégák 
kerestek meg, hogy én is adjam 
be a pályázatomat. Végül én 
nyertem – mesélte Járainé Bődi 
györgyi –, elég jó támogatással.

cÖlÖPÖk
Az iskola sikereinek felépítése 
folyamatosan történt. először az 
orosz helyett az angol és a né-
met nyelv oktatását vezették be, 
majd a zenei hagyományokra 
alapozva a komplex művészeti 
nevelést. ezt követte a mozgás-
művészeti tagozat létrehozása, 
a ritmikus sportgimnasztika 
és a néptánc. A rendszerváltás 
idején nyílt lehetőség a gimná-
zium alapítására, amelyben ide-
gen nyelvi tagozat, informatikai 
képzés, poétika tagozat és kom-
munikációs oktatás is indult. 
Az iskola 2004-ben az eötvös 
Loránd Tudományegyetem gya-
korlóhelyévé vált.

− ezek mellett végig meg-
őriztük eredeti vállalásunkat: 
a zene és a vers oktatása iránti 
elkötelezettséget – mondta az 
igazgatónő. – ezek azok a cö-
löpök, amelyekre a mi iskolánk 
mindig támaszkodik. Mert 
nemcsak a tantárgyak oktatása a 
cél, hanem az is, hogy a diákok 

megtanuljanak együttműködni, 
közösségben élni. 

ÉleT És ÉNek
Járainé Bődi györgyi pályafutá-
sa összefonódott a Vörösmarty 
iskola történetével, de a tanári 
és igazgatói munka mellett min-
dig jutott energiája más felada-
tokra is.

 Például alapító tagja 
Pestszentlőrinc Baráti Körének.

− Tizedik éve tanítok a 
Kodolányi János Főiskolán kez-
dő pedagógiai szakosokat és 
másod-harmaddiplomásokat, 
továbbá etika szakosokat. Köz-
oktatási szakértőként tizenöt éve 
folyamatosan kapok munkát. A 
szakmai támogatást sok esetben 
a férjem biztosítja számomra, 
aki maga is 25 évig volt iskola-
igazgató, így egyszerre lelki és 
intellektuális társam. 

ennyi év gyakorlattal a háta 
mögött Járainé Bődi györgyi a 
tapasztalatait is szívesen meg-
osztotta a szélesebb közönség-
gel:

 – Éneket az életbe!, ez a 
mottónk.  Azt az elvet igyekez-
tem elfogadtatni a kollégákkal, 
szülőkkel, hogy a zenei nevelés, 
a zene befogadása, átélése, meg-
szólaltatása a leghatékonyabb 
nevelési eszközök egyike. Ha az 
ember örömét, fájdalmát képes 
dalban kifejezni, többnyire meg-
találja a harmóniát. Technokra-
ta világunkban ez az intézmé-
nyes nevelés egyik legfontosabb 
feladata. A Vörösmartyban va-
lamennyi pedagógus tudja ezt, 
legyen akár matematika, angol 
vagy kémia szakos tanár. Most, 
hogy a tanév végén 42 éves ta-
nári pályám végére érek, és ezt 
a nagy elismerést megítélték ne-
kem, szeretnék köszönetet mon-
dani a segítőimnek. szeretnék 
velük osztozni az örömömben, 
és a pálya szeretetére biztatni 
őket. nemes nagy Ágnes gon-
dolatait szabadon idézve: Mes-
terségem, te gyönyörű, elhitet-
ted, fontos élnem…  

énekeT az éleTbe!
Járainé dr. Bődi Györgyi iskolaigazgató Pestszentlőrinc-Pestszentimre díszpolgára

járainé dr. Bődi györgyi munkatársaival különleges műhellyé varázsolta a vörösmarty iskolát

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Mészáros Sándor laptoppal érkezett a találkozónk-
ra, hogy videofilmen adjon ízelítőt az otthonában 
szervezett életmű-kiállításból. Bár korábban nem 
ismertem őt, egy kicsit mégis, mert barátnőm, 
akinek tanára volt a Kandó Kálmán Műszaki 
Főiskolán, és főnöke az egyesült Izzóban, meleg 
szívvel mesélt róla.

– üllőn születtem, a Wlassics gyula utcai álla-
mi gimnáziumban tanultam, és 1950-ben a Buda-
pesti Műszaki egyetemen szereztem vegyészmér-
nöki diplomát – kezdte a beszélgetést a mérnök 
úr. – Még abban az évben a Tungsramhoz kerül-
tem önálló fejlesztőmérnökként. negyedik éve 
dolgoztam ott, amikor a vevőcsőgyártó részleg 
üzemvezetője lettem. ez volt a második kinevezé-
sem, az elsőt visszaadtam arra hivatkozva, hogy 
nincs vezetői tapasztalatom. Ugyanis Kőri Ödönt, 
a Tungsram elektroncsőgyár vezetőjét le akarták 
váltani, mert századosként harcolt a második vi-
lágháborúban, és engem akartak a helyére tenni. 
A Rákosi-korszakban kétgyerekes családapaként 
különösen kockázatos volt a döntésem, de szeren-
csére jól sült el. Mindketten maradhattunk erede-
ti pozíciónkban. Amikor Kőri nyugdíjba ment, a 
búcsúztatásán egymás vállán sírtunk, mert azzal 
a döntésemmel, hogy visszaléptem, ő még 18 évig 
maradhatott a helyén.

NeM volT soha PárTTag
1956 novemberében beválasztották az egyesült 
Izzó munkástanácsának elnökségébe, ahol 1957 
májusáig bérügyekkel is foglalkozott. Javaslatá-
ra a fizikai dolgozók minimálbérét 800 forintra 
emelték, ami abban az időben nagy pénz volt. A 
Kádár-korszakban nem vonták ezért felelősségre, 
de a személyzeti osztályon éreztették vele, hogy 
tudnak a tevékenységéről. 

– 1964-től a teljes elektroncsövek főtechnoló-
gusa, 1970-től a Budapesti elektroncsőgyár igaz-
gatója, 1975-től fejlesztési főmérnöke, 1984-től a 

nyugdíjazásomig tanácsadó, illetve főmunkatárs, 
emellett 25 évig a Kandó Kálmán főiskolán az 
elektroncsövek tantárgy másodállású főiskolai 
tanára voltam – foglalta össze pályája fontosabb 
állomásait Mészáros sándor. – nagy kofferrel jár-
tam be előadást tartani a főiskolára, mert igyekez-
tem megmutatni mindent, amiről beszéltem.  

A munkában sikeres volt, azonban a magán-
életében sorra jöttek a tragédiák. 

 – A feleségem 1991-ben meghalt, nem sokkal 
később a fiam, majd a fiam fia, azaz az egyik uno-
kám, aztán a vejem is.

87 ÉveseN is ÖrÖkMozgó
A mérnöktanár elmondta, hogy nyugdíjasként 
hetente két alkalommal vákuumelektronikai szak-
tanácsadóként tevékenykedik, rendszeresen olvas 
szakmai folyóiratokat, könyvtárakat látogat, tagja 
több tudományos egyesületnek, s mindemellett 
a hobbijának él. Már 16 évesen az apai ház apró 
laboratóriumában mozdony- és repülőgépváz-mo-
delleket készített. 1957-ben – már mérnökként – 
az országban az elsők között rakott össze „amatőr” 
körülmények között televíziókészüléket, amelynek 
akkoriban csodájára jártak a barátai, ismerősei. A 
90-es években megalkotott egy egy méter magas 
mozgó robotot, amelyet ma is tökéletesít. 

A millennium tiszteletére egy plazmagömböt 
készített, amelynek belsejében miniatűr szent 
korona látható. Érdekessége, hogy indukciós ger-
jesztés hatására világító parázsfény borítja be, míg 
a koronáról és a keresztről sugárnyi fénykisülés 
indul a külső üveggömb felé. 

Mészáros sándor egyedül vagy társszerzővel 
több szakkönyvet és számtalan tudományos cik-
ket írt. szakmai munkája elismeréseként többször 
kapott Kiváló dolgozó elismerést, és sok más ki-
tüntetés mellett tulajdonosa a Puskás Tivadar- és 
a Pollák–Virág-díjnak.

➜ fülep erzsébet

ÖRÖKKÉ ALKOTÓ MÉRnÖK

mészáros sándor 87 esztendősen is dolgozik, kisérletezik

mészáros sándor gyémántdiplomás okleveles vegyészmérnök, vákuumelektronikai 
szaktanácsadó életmű-kiállítást rendezett az ősszel szemeretelepi otthonában. A 
87 éves mérnök a mai napig dolgozik, könyvtárba jár, és érdeklődve figyeli a tech-
nikai és tudományos újdonságokat.


