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AlMásKErt

Újabb mérföldkőhöz érkezett 
pestszentlőrinc-pestszentimrén az 
Almáskert fejlesztési programja. Az 
Alacskai út és a Határ út által hatá-
rolt területen a csatornarendszer már 
kiépült, a víz- és az elektromos hálózat 
pedig a tervek szerint még az idén 
elkészül. Az említett területen lévő vala-
mennyi telek tulajdonosa megkaphatja 
az építési engedélyt. 

itt A tAvAsZ!

Már az elmúlt hétvégén is tapasztalhat-
tuk, hogy itt a tavasz. Megteltek élettel 
a parkok, a zöldterületek, a növények 
újra életre keltek. A kerületben három 
csobogó, illetve egy szökőkút talál-
ható, amelyeket általában a márciusi 
próbaüzemet követően a melegebb 
áprilisi napokon indít be a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt., és október 
közepén zárja el azokat. 

CsAK ÓvAtosAn!

Elterjedt kereskedési forma az üzleten 
kívüli kereskedelem. A legtöbb ilyen 
rendezvényen kiderül, hogy az csupán 
eszköz arra, hogy a meghívottakat 
meggyőzzék drága termékek meg-
vásárlásának szükségességéről. A 
polgármesteri hivatal közigazgatási és 
hatósági irodájának tájékoztatója hasz-
nos tanácsokat ad a megtévesztések 
és csalások megelőzésére. 

KrEAtív diáKoK

A Kondor Béla Közösségi Ház tizenötödik 
alkalommal rendezte meg a középis-
kolások képző-, ipar- és fotóművészeti 
kiállítását és díjkiosztó ünnepségét a 
kerületi gyermek és ifjúsági művészeti 
találkozók keretében. Idén országszerte 
36 iskolából 396 alkotó 839 munkája 
érkezett be a pályázatra. A képek és 
a fotográfiák a fiatalok kreativitását 
mutatják. 

JÖn A vAdásZAt

A legendás bluesénekes és dalszerző, 
földes László, Hobo ad a zenekará-
val koncertet március 20-án a rózsa 
Művelődési Házban. Az idén 70 éves 
előadóművész, a Hobo blues band ala-
pító tagja 47 évvel ezelőtt lépett először 
színpadra. A Vadászat című koncert 19 
órakor kezdődik. A művelődési ház a 
következő hetekben különösen sokszínű 
programot kínál. 
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�Meghatározott 
ütemterv szerint, 
folyamatosan újítja 

fel a pestszentlőrinci és 
pestszentimrei játszóte-
reket az önkormányzat. 
A tervek szerint az év 
végére valamennyi ját-
szótéren befejeződik a 
játszóeszközök szabvá-
nyosítása. A közterületi 
játszóterek a legkiseb-
bektől a kiskamaszokig 
minden gyereknek 
élményt nyújtanak, sőt 
már a felnőttek moz-
gásigényét kielégítő 
fitneszjátszótér is talál-
ható a kerületünkben. 

Puskás AttilA   

A játszóterek felújítása – a rend-
szeres karbantartás mellett – el-
sősorban a játszóeszközök szab-
ványosítását jelenti. Az ezt célzó 
munkálatok jó ütemben halad-
nak, és egyre biztonságosabbak 
a kerület játszóterei. 

sZAbVáNy 
sZerINt
Az Európai Unió előírásainak 
megfelelő szabványosítással ösz-
szefüggésben számos feladata 
van a felújításokat végző Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt-nek.

– A legjellemzőbb a fej-, 
nyak-, ujj- és lábbeszorulási ve-
szély megszüntetése, illetve az 
esési terület szabványossá tétele. 
Ez utóbbi azt jelenti, hogy ha a 
gyerek játék közben elveszíti 
az egyensúlyát, vagy félrelép és 
leesik, illetve lecsúszik a játszó-
eszközről, azaz nem akaratlagos 
mozgást végez, a végén puha, 
eséscsillapító térbe érkezzen. 
Ugyanez a helyzet a csúszdázás-
sal, a hintázással vagy a karusz-
szelen való pörgéssel – mondta 
el Vada Gábor, a Városgazda 
Zrt. Játszótéri Karbantartó Osz-
tályának vezetője.

Az esési tér borítása többféle 
lehet: agyagmentes folyami ho-
mok, gyöngykavics, fenyőkéreg 
vagy gumiszőnyeg, ami lehet 
gumitéglákból vagy öntött gu-
miból. 

MINdeNkI 
JátsZHAssoN
– Ez utóbbiból a kerület köz-
területein nem található. Az 
ütéscsillapító anyag vastagságát 
a játszóeszköz magassága hatá-
rozza meg.

Az esési tér kialakításakor az 
is fontos szempont, hogy ezen a 

területen belül ne legyen sérülést 
okozó éles tárgy. A játszóterek 
felújítása a biztonsági szempon-
tok mellett sokszor az előírások 
változása miatt is szükséges. Van 
olyan játszóeszköz, amelynek a 
telepítésekor az akkori szabvá-
nyoknak megfelelően kialakított 
esési teret az új paraméterek sze-
rint kell felújítani, átalakítani.

Hunyadi István, a kerület vá-
rosigazgatója arról is tájékozta-
tott, hogy az önkormányzatnak 
feltett szándéka a fiatalok, illetve 
a felnőttek számára több úgyne-
vezett fitneszjátszótér létesítése, 
amilyenből egy már van a Ha-
vanna-lakótelepen.

– A sportért felelős alpolgár-
mesterként Lévai István Zoltán 

egyértelmű törekvése, hogy a 
lakosság minél szélesebb réte-
gét tereljük az egészséges élet-
mód felé. A költségvetésben 
is találtunk erre forrást, most 
keressük azokat a helyszíneket, 
ahol létre lehet hozni ezeket 
a tornaeszközökkel felszerelt 
felnőtt játszótereket – mond-
ta a városigazgató, hozzátéve: 

annak is örülne, ha a jövőben 
a magdeburgi Mühlenstein ját-
szótérhez hasonló is épülne. 

– Ezen a játszótéren a gyere-
kek kreativitása is nagy szerep-
hez jut, hiszen festhetik, farag-
hatják a faanyagot, vagy éppen 
saját maguk is építhetnek belőle.

Folytatás a 3. oldalon

Ismét itt 
az ünnep!
idén is gazdag prog-
ramsorozattal ünne-
peljük az 1848–49-es 
forradalmat és szabad-
ságharcot. Március 13-
án négy helyszínen tart 
megemlékezést az ön-
kormányzat, míg a for-
radalom emléknapján, 
március 15-én a tizedik, 
jubileumi imre–lőrinc-
futóverseny következik.

az ünnepségsorozat hagyo-
mányosan a Kossuth téren 
kezdődik 13-án 10 órakor, 
amikor a Petőfi-emlékműnél 
hajt fejet a kerület lakossága 
a 48-as hősök áldozatvál-
lalása előtt. az ünnepsé-
gen miklós eponin, a gór 
nagy mária színitanoda 
növendéke, Kiss andrás 
operaénekes és a dohnányi 
ernő zeneiskola fúvószene-
kara vesz részt, beszédet 
pedig dr. szabó józsef 
jános történész mond. ezt 
követően, 11.30-kor a rózsa 
művelődési Házban gála-
műsor keretében adják át az 
önkormányzat kitüntetéseit. 
a díjazottakat ughy attila 
polgármester köszönti.
délután Pestszentimrén 
folytatódik a megemlékezés. 
előbb 16 órakor bányai júlia 
emléktáblája előtt a Kapocs 
iskola diákjainak, tanárainak 
közreműködésével, majd 17 
órakor a református temp-
lom kertjében, a Vasvári-
kopjafánál, a szenczi molnár 
albert iskola közösségének 
részvételével tartanak ünne-
pi műsort. 
március 15-én a sportosab-
baknak kínál programot az 
önkormányzat. idén tizedik 
alkalommal rendezik meg az 
imre–lőrinc-futóversenyt, 
amely nemcsak a két kerü-
letrészt fűzi össze, hanem 
a maiakat is a több mint 
másfél évszázaddal ezelőtt 
élőkkel. a rajt és a cél 
egyaránt a Pestszentimrei 
sportkastély, a verseny 10 
órakor kezdődik. 

Bővebben a 12., a 15.  
és a 16. oldalon 

folyamatosan újítja fel a játszótereket az önkormányzat 

BiZtonságBAn 
JátsZHAtnAk 
A gyerekek

A legmodernebb játszótereken a gyerekek kreativitása is szerephez jut
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2 Közélet Megkezdődhetnek az első építkezések az Almáskertben

Puskás AttilA   

A XVIII. kerület önkormány-
zatának képviselő-testülete Lé-
vai István Zoltán alpolgármes-
ter kezdeményezésére négy 
éve, 2011. április 28-án állí-
totta fel az Almáskert-munka-
csoportot, amelynek az volt az 
egyik fő törekvése, hogy előse-
gítse a Határ út – Orgonafüzér 
utca – Égerfa utca – Platánfa 
utca – Alacskai út (156080 
hrsz. alatti út) által határolt te-
rületen lévő telkekre az építési 
engedélyek megszerzését.

LépésrőL 
Lépésre
A vízvezeték- és csatornahá-
lózat kiépítését tavaly októ-

berben kezdték meg, miután 
a munkacsoport segítségével 
megalakult az Imreforrás Ví-
ziközmű-társulat, amely meg-
kapta a közműépítéshez szük-
séges vízjogi engedélyt. 

– A munkánk révén több 

mint tíz éve használhatatlan 
telkek váltak építkezésre al-
kalmassá. Reméljük, hogy mi-
előbb felépül az első ház, majd 
sorban a többi is – mondta Lé-
vai István Zoltán.

 Az önkormányzat és az 
Almáskert rendezésének ko-
ordinálásával megbízott mun-
kacsoport kiemelt jelentőségű-
nek tartja, hogy a kerületnek 
ez a része a környezetében 
lévő lakóövezettel harmoni-
zálva épüljön ki. 

– Az újabb előrelépés is-
meretében megerősíthet-
jük, hogy eredményes volt a 
munkacsoport létrehozása. A 
kezdeményezés több mint 70 
család kerületi letelepedésé-
hez nyújt segítséget. Az eddig 

rendezetlen terület beépülésé-
vel erősödni fog a kerületrész 
kertvárosias jellege – tette 
hozzá az alpolgármester.

MegoLdott 
probLéMák
A munkacsoport kiemelten 
foglalkozik az Almáskert má-
sik (az Alacskai út – 145111/3 
hrsz. – Határ út – Orgonafü-
zér utca által határolt) terüle-
tével is. A tulajdonosok között 
itt több vita volt a telekhatá-
rokról az elmúlt években, így 
ezen a részen nehezebb volt 
egyezségre jutni. 

Az önkormányzatnak 
ugyanakkor sikerült egy olyan 
szabályozási tervet kialakí-
tania, amellyel tömbönként, 
vagyis kisebb csoportokban is 
lehetőségük nyílt a tulajdono-
soknak a telekalakításra, nem 
kellett a mintegy 100 ember-
nek együtt megállapodnia. 

– A tömbönkénti kiszabá-
lyozás alapján egy tömb már 
teljes egészében megvalósítot-
ta a telekalakítást, míg más 
esetekben hamarosan meg-
születhet erről a megegyezés 
– tájékoztatott Kapás Zsanett, 
az Almáskert-munkacsoport 
vezetője.

�Újabb mérföldkőhöz érkezett pestszent-
lőrinc-pestszentimrén az Almáskert néven 
ismert kerületrész fejlesztési programja. Az 

Alacskai út – 145111/3 hrsz. – és a Határ út – 
156080 hrsz. – által határolt területen a csatorna-
rendszer már majdnem teljesen kiépült, a víz- és 
az elektromos hálózat pedig a tervek szerint még 
az idén elkészül. A közművesítésnek köszönhe-
tően az említett területen lévő valamennyi telek 
tulajdonosa megkaphatja az építési engedélyt. 

lévai istván Zoltán alpolgármester az Almáskert egyik közművesített telkét mutatja
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a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
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PestsZentimre 
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köZérdekű info
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Kormányhivatala XVIII. 
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irodavezető
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Kisfaludy u. 68/B
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Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330.

dr. lévAi istván Zoltán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313.

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

gAlgÓCZy Zoltán
alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

sZArvAs AttilA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAUEr FErEnC

fidesz–kdnP, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

CsABAFi rÓBErt
fidesz–kdnP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

fidesz–kdnP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

FEhér gáBor

msZP, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a 
Darus utcai iskolában, minden hónap 
3. péntekjén 16–18 óra között a 
Gloriett iskolában. További pénteki 
napokon az iskola előtt 16–18 óra 
között, előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván
demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

hAvAsi Zoltán
fidesz–kdnP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén 16–18 
óra között a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

horváth ZsÓFiA

Párbeszéd magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KAssAi dániEl
lmP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kádár tiBor
fidesz–kdnP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–
18.30 között a Vörösmarty iskolában, 
minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

msZP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐsZEgi János
fidesz–kdnP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén 17–19
óra között a Jobbik-irodában (Üllői út 
489.). Halaszthatatlan esetben telefon 
vagy e-mail.

MérŐ PétEr FErEnC

együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ
Párbeszéd magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA
fidesz–kdnP, 06-20-223-8919
Minden hónap első szerdáján  
17-18. óra között.

tÓth KálMán

fidesz–kdnP, 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

A BŐvülŐ KErtváros rEMényéBEn
Az Almáskert 1998 óta része belterületként a XVIII. 
kerületnek, a megosztottságot azonban nem sikerült 
megszüntetnie a korábbi vezetésnek. A mintegy 170 tulaj-
donos közti viták végre elsimulni látszanak, és bő másfél 
évtized után elkezdődhetnek az építkezések.
– Az alap adott, mostantól a tulajdonosok lehetőségeitől 
függ, hogy mikorra állnak az első házak, de remélem, 
hogy erre már nem kell sokáig várni – mondta Lévai 
István Zoltán.
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Folytatás az 1. oldalról

A tervek szerint az év végé-
re valamennyi játszótéren be-
fejeződik a játszóeszközök 
szabványosítása. A közterületi 
játszóterek a legkisebbektől a 
kiskamaszokig minden gyerek-
nek élményt nyújtanak, sőt már 
a felnőttek mozgásigényét kielé-
gítő fitneszjátszótér is található 
a kerületünkben. 

A XVIII. kerület a főváros 
egyik legnagyobb kiterjedésű 
kerülete, amely a zöldterületek-
kel és a családi házas övezetek-
kel vonzónak számít a családok 
körében. Sok fiatal, kisgyerme-
kes pár választja lakóhelyéül, 
ezért is fontos a megfelelő szá-
mú játszótér. Jelenleg 54 talál-
ható a kerületben, és a gyerekek 
összesen 396 játszóeszközt ve-
hetnek igénybe. 

A játszóterek mérete a játszó-
eszközök helyigényének függvé-
nyében változó. Van olyan ját-
szótér, ahol kettő vagy három, 
de van olyan is, ahol több mint 
húsz játék van. 

Nehéz konkrét választ adni 
arra a kérdésre, hogy mekkora 
terület kell egy játszóeszköz-
nek. Egy homokozó mérete 2 x 
2 métertől akár 6 x 6 méterig is 
terjedhet, de lehet alaktalan is. 
Ugyanakkor a szegélyétől szá-
mított 1,5 méteres távolságban 
semmilyen eszköz nem lehet. 
Egy kétüléses hinta legalább 60–
70 négyzetméter alapterületet 
igényel. A játszóvárhoz hasonló 
kombinált eszközök alapterülete 
elérheti a 100 négyzetmétert is.

A kerület legmagasabb ját-
szóeszköze a Havanna-lakótele-
pen lévő, csaknem 4 méter ma-
gas mászógúla, s ugyanebből a 
játéktípusból egy 3,5 méter ma-
gas forgóeszköz van az Alacska-
lakótelepen.

több felnőtt mozogjon 
 Jól halad a kerületi játszóterek felújítása

FElúJított és 
FElúJításrA várÓ 
JátsZÓtErEK
Az elmúlt évben tíz ját-
szóteret újítottak fel, idén 
további 34 játszótér rendbe 
hozását tervezi az önkor-
mányzat.
A 2014-ben felújított 
játszóterek: gölle utca, 
a Lakatos és a Nefelejcs 
utca sarka, Nemes utca 
56., Alacska I, Alacska II, 
Martinovics tér, Halomi út 
59–63., Havanna utca 54–
64., Csontváry utca 15–23., 
Csontváry utca 25–33.
A 2015-ben tervezett 
felújítások: az Ajtony 
és az Alpár utca sarka, 
szemere tér, Hargita tér, 
tímea tér, Ipacsfa utca, a 
darányi és az eötvös utca 
sarka, Havanna utca 1–13., 
Csontváry utca 1–13., építő 
utca 10., tátrafüred tér, 
gyékény tér, barta Lajos 
utca 1., baross utca 100., 
baross utca 108., Vándor 
sándor utca 14., darus 
utca 2., Vikár béla utca 
13., dolgozó utca 11–13., 
dolgozó utca 20., kézmű-
ves utca 2., építő utca 24., 
rudawszky tér, Havanna 
utca 64–74., sas utca 44., 
gerely utca, Havanna utca 
16–28., építő utca (ga-
rázssor), a kézműves és a 
dolgozó utca sarka, szélső 
utca, búvár kund tér, 
kapocs utca 51. Lakatos 
utca 1–3., Mikszáth kálmán 
utca 2.

A XVIII. kerületben három csobogó, illetve 
egy szökőkút található. A Darus utcai iskolá-
nál lévő Zsolnay-kút, a Lakatos utcában és a 
Szervét Mihály téren egy-egy csobogó, vala-
mint a Kondor Béla sétányon egy kis szökő-
kút.

A kÚt NeM fürdőHeLy
A kutak a városi vízhálózatról kapják a vizet, 
így a minőségük elvileg megfelelő lenne, még-
sem használható ivásra és fürdésre.

– A kifolyó víz a kút felületéről szennye-
ződhet, elég csak arra gondolni, hogy a ma-
darak is előszeretettel használják ezeket a víz-
forrásokat ivásra, fürdőzésre. Továbbá olyan 
kutunk is van, amelyik vízforgató rendszerrel 
működik, ami szintén kizárja a víz emberi 
felhasználását – informált Vada Gábor, a Vá-
rosgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Játszó-
téri Karbantartó Osztályának a vezetője. 

A szökőkutat és a csobogókat általában a 
márciusi próbaüzemet követően a melegebb 
áprilisi napokon indítja be a Városgazda, és 
október közepén zárja el. 

IHAtó VíZ Is VAN
– A játszótereken vagy azok közelében található 
úgynevezett ivókutakat a többi kúttal egyidejű-
leg üzemeljük be. Ezekből ivóvíz-minőségű ve-
zetékes víz folyik – tette hozzá Vada Gábor. 

A városüzemeltető cég feladatai közé tar-
tozik a közterületeken és parkokban találha-
tó öntözőhálózat működtetése is. 

– Márciusban az összes rendszert átvizs-
gáljuk, és április elején a hőmérséklettől füg-
gően üzembe helyezzük azokat. A növényzet 
öntözésére szolgáló csapokhoz ugyan bárki 
hozzáférhet, de azokról kizárólag a közte-
rületeket szabad locsolni. Munkatársaink 
ezekről a csapokról öntözik a fákat, bokro-
kat és az ültetett virágokat. 

ModErn ÖntÖZŐK is 
A kerületben több automata 
öntözőrendszer is működik, 
és ezek az időjárási viszonyok 
függvényében rendszeresen 
bekapcsolnak. A hősök 
terén és a Béke téren is 
automatika szabályozza az 
öntözés idejét, és azt is, 
hogy a rendszer csepegtetve 
vagy szórófejjel locsolja a 
növényzetet. Az automata 
öntözőfejek ugyanakkor ki 
vannak téve a rongálóknak és 
a tolvajoknak.

A tavasz érkezésével megtelnek élettel a parkok, a zöldterületek, a növények 
újra életre kelnek. Az újjászületés évszakának beköszöntét jelzi az is, hogy 
városszerte megindul a víz a szökőkutakból, csobogókból. 

A JáTSZóTEREKEN VANNAK IVóKUTAK 
A köztéri kutak, csobogók vize nem fogyasztható!
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Gyakoroltak az 
uszodamesterek
Az újraélesztéshez használt defibrillátor 
megfelelő kezelését is gyakorolták a 
Xviii. kerületi uszodákban dolgozó 
uszodamesterek a március 2-án a vil-
mos Endre sportcentrumban számuk-
ra tartott tudásszint-felmérésen. A vá-
rosgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. 
folyamatosan gondoskodik arról is, 
hogy az általa fenntartott uszodákban 
dolgozó uszodamesterek megőrizzék 
az edzettségüket.

– Az uszodamesterek munkája során bármikor 
eljöhet az a pillanat, amikor gyorsan, de hig-
gadtan kell cselekedniük. Emberek sorsa múl-
hat a felkészültségükön. Ezért azt gondolom, 
hogy erre a területre különösen érvényes, hogy 
nem elég az egykor megszerzett tudás, azt rend-
szeresen frissíteni kell. Az sem árt, ha az uszo-
damesterek sportolnak, és figyelnek a kondí-
ciójukra. Tavaly vezettük be az uszodamesteri 
szintfelmérőt, tehát idén második alkalommal 
adtak számot a felkészültségükről – informált 
Csempesz Iván, a Városgazda Zrt. Sport-, Ren-
dezvény- és Médiadivíziójának vezetője. 

A defibrillátoros oktatáson az eszköz szak-
szerű kezelésének gyakorlása mellett a résztve-
vők átismételték a vízből való mentés elméleti 
szabályait is. Ezt az időre úszás és a mentés gya-
korlása követte. 

– Egy fuldokló kihúzása nem könnyű feladat, 
mert a pánikban lévő kétségbeesett ember ereje 
megsokszorozódik, ami akár bajba is sodorhat 
egy képzetlen mentőt. Kollégáink azonban jól 
felkészült szakemberek, amit ez a felmérés is 
bizonyított. Az elméleti és a gyakorlati tételek-
ből egyaránt jól vizsgáztak, az eredményekből 
is látszik, hogy komolyan veszik a hivatásukat  
– mondta Bögös József, a Városgazda Uszoda- és 
Sportszervezési Osztályának vezetője. 

Ê P. A. 

PáLYáZATI 
FELHÍVáS

a kerületi civil szervezetek részére

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 
pályázatot hirdet az 1096/2004. (XI. 25.) sz. 
képviselő-testületi határozatával elfogadott 

civil koncepcióban és a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 

55/2004. (XII. 21.) sz. önkormányzati 
rendeletben foglaltaknak megfelelően az 

önkormányzat költségvetésében elkülönített 
civil alap terhére.

A részletes pályázati felhívás, a pályázati 
űrlap és a további szükséges dokumentumok itt 

találhatók: www.bp18.hu/palyazatok
A pályázatok beadásának határideje: 

2015. március 25. 12.00 óra

helyesbítés – Lapunk február 25-ei 
számának 12. oldalán az "Iskolaérett-e a 
gyermekem?" című cikk képaláírásában 
tévesen írtuk, hogy Artai Monika szak-
pszichológus látható a fotón, helyesen: 
Belina Katalin konduktor beszélt az isko-
laérettség és mozgás összefüggéseiről.   

Fórum az ózdi 
tapasztalatokról
A tavaly őszi önkormányzati választá-
sok egyik meglepetése volt, hogy Óz-
don Janiczak dávid, a Jobbik jelöltje 
lett a polgármester. A párt Xviii. kerü-
leti szervezete a nemzeti estek márci-
us 6-i előadójának a fiatal, mindössze 
28 éves városvezetőt hívta meg, hogy 
beszéljen sikere titkáról, és arról, mi-
lyen tervekkel vágott neki az ötéves 
polgármesteri ciklusnak.

– A választási kampány során meg kellett ér-
tetni az emberekkel, hogy semmi sincs előre 
lejátszva, a szavazás napján dől el, hogy ki fog 
győzni. Ehhez pedig az kell, hogy minél töb-
ben menjenek el szavazni. Nem jó hozzáállás 
az, amit ózdon is tapasztaltam, hogy sokan 
úgy gondolták, az ő szavazatuk nem számít – 
foglalta össze a tavaly októberi választási kam-
pány számára talán legfontosabb tapasztalatait 
Janiczak Dávid.

A politikus a terveiről elmondta, hogy olyan 
várost szeretne, ahol a korrupciónak nincs he-
lye, és ahol a legszegényebb réteghez tartozók is 
megértik azt, hogy ha más nincs, akkor a köz-
munka is értékes, de csak akkor származhat eb-
ből jövedelmük, ha valóban látható teljesítmény 
van mögötte.

– A közfoglalkoztatás nem az adófizetők 
pénzéből adott ajándék, hanem egy lehetőség, 
hogy egyáltalán bevezessük a munka világába 
azokat, akik eddig soha nem is voltak a mun-
kaerőpiacon.

A Jobbik jövőbeni lehetőségeiről Janiczak 
Dávid úgy vélekedett, hogy a párt 2018-ban 
felválthatja a jelenlegi kormánypártot, ehhez 
azonban sokat kell még dolgozni.

– Oda kell figyelni arra, hogy a párt szimpa-
tizánsait, aktivistáit, főleg a kisebb települése-
ken, egyértelműen azonosítják a Jobbikkal. Az 
emberek véleménye a pártról olyan lesz, ahogy 
a környezetükben élő jobbikos ismerősük visel-
kedik. A Jobbik vidéki eredményei azt mutatják, 
hogy gyakran jobb eredményeket ért el azokon 
a településeken, ahol nincs alapszervezete, mint 
ahol van. Mert az emberi tényezők közreját-
szanak ebben. Ezért kellene mindenkinek fel-
fognia, hogy a jobbikos lét nem pártszimpátia 
kérdése, hanem életforma kell legyen! 

Ê P. A. 

PáLYáZATI 
FELHÍVáS
a kerületi egyházak részére

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 
pályázatot hirdet az

1097/2004 (XI. 25.) sz. képviselő-testületi 
határozatával a kerületi egyházak

támogatási rendszeréről elfogadott koncepcióban 
és a kerületi egyházak, felekezetek, vallási

közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 
szóló 56/2004. (XII. 21.) sz.

önkormányzati rendeletben  foglaltaknak 
megfelelően az önkormányzat költségvetésében 

elkülönített egyházi alap terhére.
A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlap 

és a további szükséges dokumentumok itt 
találhatók: www.bp18.hu/palyazatok
A pályázatok beadásának határideje: 

2015. március 25. 12.00 óra

– A kormány nagyon sokat tett azért, hogy a 
nőknek ne kelljen választaniuk a család és a kar-
rier, a munkába állás között – mondta a fóru-
mon Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. 
A munkahelyvédelmi akció keretében az el-
múlt év végére már 412 ezer nő után vettek 
igénybe járulékkedvezményt a cégek. A ked-
vezményezettek között 40 ezer gyedről vagy 
gyesről visszatérő édesanya volt. A gyed ext-
ra is eredményesnek bizonyult, segítségé-
vel 16 ezren tudtak visszatérni a munkába.  
– A gazdaság szereplőinek, döntéshozóinak fel 
kell ismerniük, hogy a női vállalkozások támoga-
tása érdekükben áll – hangsúlyozta Tarlós István 
főpolgármester. – Számos kutatás igazolta, hogy a 
nők vállalkozásai több szempontból hatékonyab-
bak a férfiakéinál. A nők szervező-, kockázatfel-
ismerő képessége, precizitása, esztétikai érzéke 
hozzájárul ahhoz, hogy a vállalkozásuk általában 
hosszabban és stabilabban működik, mint a fér-
fiaké.  

A főpolgármester kitért arra is, hogy a fővá-
ros most dolgozza ki a gazdaságélénkítés és a 

munkahelyteremtés tematikus fejlesztési prog-
ramját, amelyben külön figyelmet kapnak a 
kkv-k, a kis- és közepes vállalkozások. A mun-
kában részt vesz a Budapesti Vállalkozásfejlesz-
tési Közalapítvány is, amely a vállalkozásfejlesz-
tés egyik kulcsintézményévé vált a fővárosban. 
Szalai Piroska, a BVK kuratóriumának elnöke 
elmondta: elsődleges feladatuk, hogy részt vegye-
nek a budapesti kis- és középvállalkozások fej-
lesztésében, valamint a főváros gazdaságfejlesztési 
programjainak kidolgozásában, végrehajtásában.  
Magyarországon a kis- és középvállalkozások 
hozzájárulása a hazai össztermékhez 2013-ban 55 
százalék volt, ami kissé elmaradt az uniós átlag-
tól, azonban a foglalkoztatásból 73 százalékban 
vették ki a részüket a kkv-k, szemben a 66 szá-
zalékos uniós átlaggal. Ugyanabban az évben 133 
ezer önfoglalkoztató, azaz saját vállalkozásban 
dolgozó nő közül csaknem 55 ezernek volt alkal-
mazottja is.

A fórumra meghívást kapott Farkas Ilona, Új-
vári Judit és Zila Edit kerületi vállalkozó is. 

Ê fülep erzsébet

A vállalkozó nők világa
A Budapesti vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BvK) női vállalkozások, vállalko-
zó nők címmel rendezett fórumot március 5-én az Erzsébet téri design terminál-
ban, amelyre több kerületi vállalkozó is meghívást kapott.

Huszonöt éve szervez nőnapi ünnepséget a 
NYÉVE az önkormányzat támogatásával a ke-
rület nyugdíjasainak. Az eseményen mindig 
nagyon sokan vesznek részt – most sem volt ez 
másként, zsúfolásig megtelt a közösségi ház szín-
házterme.   
– Megható, nagyon jólesik, hogy megemlékez-
nek rólunk, nőkről, a férfitársaink – mond-
ta Kerék Katalin, a NYÉVE elnökhelyette-
se.  – Örömmel tölt el minket az is, hogy erre 
az alkalomra készülődhetünk, ünneplőru-
hát vehetünk fel, és hogy együtt lehetünk.  
 Freyberger László, a NYÉVE elnöke üdvözöl-
te az egyesület nőtagjait, majd az erősebb nem 
képviseletében ezt a kérdést tette fel azoknak a 
férfitársainak, akik vezettek már háztartást, részt 
vettek a gyermeknevelésben, és emellett még a 
munkahelyükön is helytálltak: vajon valóban a 
női nem a gyengébb nem?  

– Bár egyre kevésbé van már divatja a nem-

zetközi nőnap megünneplésének, azért nem illik 
elfelejteni a hölgyeket, akik nélkül, bár sokszor 
nehéz velük, mégsem létezünk mi, férfiak – tette 
hozzá tréfásan.

Az elnök beszédét követően Szarvas Attila 
Sándor alpolgármester is meleg szavakkal kö-
szöntötte a nőket: 

– Naponta gyűlik az adósság, amivel mi, fér-
fiak, tartozunk a nőknek gondoskodó türelmü-
kért, óvó szeretetükért, a megértő simogatásért, 
az önfeláldozásért, a tiszta ruháért, a jó ételekért 
és a meleg családi fészekért. 

Az ünnepség műsoros programmal foly-
tatódott, amelyben többek között Franciscy 
Erzsébet, Újvári Ferenc és Nógrádi-Tóth 
István előadóművész működött közre.  
A rendezvény végén az alpolgármester és a 
NYÉVE férfitagjai egy-egy dobozos orchideát 
nyújtottak át a nővendégeknek. 

Ê f. e.

Köszöntő orchideával
nőnapi ünnepséget rendezett március 4-én a kerületi nyugdíjas érdekvédelmi 
Egyesület (nyévE) a Kondor Béla Közösségi házban. 
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5KözéletKevesebb lehet a visszaélés, több pénz jut a valóban rászorulóknak 

� Jóval több pénzt 
fordíthat az 
önkormányzat a 

szociális ellátás legfon-
tosabb területeire. 
A rendszer változott 
március 1-jétől, de 
a cél továbbra is az, 
hogy a kerületben élő, 
szociálisan rászoruló 
emberek érezzék a 
törődést, és a jövőben 
is segítségért fordul-
hassanak az önkor-
mányzathoz.  

városkéP    

– Senki ne kerüljön rosszabb 
helyzetbe, hanem mindenki, 
aki arra jogosult, kapja meg a 
megszokott ellátást, ez a cél – 
fogalmazott Dömötör István 
alpolgármester azokkal a válto-
zásokkal kapcsolatban, amelyek 
kormányzati kezdeményezésre 
a szociális ellátás rendszerében 
március 1-jétől léptek életbe.

több 
A táMogAtás
Az átszabott ellátási rendszer 
megkülönbözteti a jövedelem-
kompenzáló és a kiadáskompen-
záló támogatásokat. Előbbieket 
a járási hivatalok, utóbbiakat az 
önkormányzatok hatáskörébe 
utalja a vonatkozó törvény, va-
gyis amíg a jövedelemkiesést az 
állam igyekszik ellensúlyozni, 
addig az életvitel fenntartásához 
szükséges költségek támogatásá-
ról a helyhatóságok dönthetnek. 
(A jövedelemkompenzáló támo-
gatásokat érintő változásokat a 
Városkép február 25-i Legyen 
átláthatóbb! című cikkében is-
mertettük.) 

A kiadáskompenzáló támoga-
tások három nagyobb csoportba 
oszthatók: a lakásfenntartás tá-
mogatására, a gyógyászati költ-
ségek támogatására, valamint a 
rezsitartozások kompenzációs 
támogatására. 

– A változások miatt  sokan 
kérdezték aggódva, hogy kisebb 
lesz-e a támogatások összege. 
Épp ellenkezőleg: több olyan tá-
mogatás van, amelynek összegét 
jelentősen meg tudtuk emelni – 
magyarázta az alpolgármester.

MI Jut AZ 
egésZségre?
– A méltányossági közgyógy-
ellátás megszűnt. Az ön-
kormányzat egészségügyi 
támogatást ad helyette, amely-

nek az összege a 2014-ben a 
közgyógyellátásra fordított 20 
millióval szemben 60 millió 
forint, tehát a korábbi összeg 
háromszorosa. Ráadásul a tá-
mogatást most már nemcsak 
gyógyszerek kiváltására lehet 
igénybe venni, hanem minden 
olyan szolgáltatásra is, amely 
elősegíti az adott betegség gyó-
gyítását, így például váltható 
belőle fürdőbelépő, vagy akár 

gyógyászati segédeszközök is 
vásárolhatók – foglalta össze 
Dömötör István. 

A rendszeres települési támo-
gatásokat vehetik igénybe azok 
is, akik 2012 végéig ápolási díjra 
voltak jogosultak. 

– Az ápolási díjat a kerület 
100 ezer lakosából nagyjából 
nyolcszázan igényelték. Az ön-
kormányzatnak ez évente 180 
millió forintjába került, de a 

pénz a tapasztalatok alapján a 
legtöbb esetben nem azokhoz 
érkezett meg, akiknek valóban 
járt volna. Egyesek a törvényi 
szabályozást megkerülve a leg-
különbözőbb trükköket hasz-
nálták arra, hogy megszerezzék 
ezt a díjat, ezért voksoltunk mi 
is a megszüntetése mellett. Az 
egészségügyi támogatás kiváltja 
az ápolási díjat.

A HIVAtAL 
Is IgAZodIk
Mint arról Dömötör István be-
számolt, a lakhatást az önkor-
mányzat a lakásrezsihez való 
hozzájárulással igyekszik támo-
gatni, illetve azzal, hogy módo-
sította a szociális lakáshoz jutás 
pályázati feltételeit. Ebben a te-
kintetben nagyon fontos, hogy 
emelkedett a jövedelem felső ha-
tára, vagyis többen férnek bele a 
pályázati rendszerbe. 

Az önkormányzat ál-
tal nyújtható szociális ellátás 
„testreszabásával” párhuzamo-
san a polgármesteri hivatal saját 
működésének kisebb átszervezé-
sével is próbál a változó igények-
hez igazodni.

– Szeretnénk minél inkább 
szolgáltató önkormányzattá vál-
ni. Ennek egyik első jele az, hogy 
módosul az ügyfélfogadás rendje. 
Március elseje óta már hosszabb 
ideig várja a hivatal az ügyfeleket, 
és a későbbiekben elképzelhető 
még több kedvező változás is – 
tájékoztatott Dömötör István.

„Az egészségügyi 
támogatást most már 
nemcsak gyógysze-
rek kiváltására lehet 
igénybe venni, hanem 
minden olyan szolgálta-
tásra is, amely előse-
gíti az adott betegség 
gyógyítását, így például 
váltható belőle fürdő-
belépő, vagy akár gyó- 
gyászati segédeszkö-
zök is vásárolhatók” 
– mondta dömötör ist-
ván alpolgármester.

háromszoros összeg 
egészségügyi támogatásra
 A szabályozás változása lehetővé tette a szociális ellátás „testreszabását”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, 
hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán, kert-
jében konyhakertet alakítson ki, azt gondozza, s 
minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt 
termesszen benne maga és a családja számára.

A részvétel feltételei: 
– az illető a programhoz önként csatlakozik
– rendelkezik saját tulajdonú vagy számára 

megművelésre átengedett balkonnal, kerttel, ud-
varral, telekkel, földterülettel, ahol

– konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket ter-
meszt

Nevezési kategóriák:
– Balkon: erkélyen kialakított 
– Mini: 10–50 m2 
– Normál:  50 m2 felett
– Zártkert 1.: zöldség
– Zártkert 2.: gyümölcsös
– Zártkert 3.: vegyes (zöldség és gyümölcs)
– Közösségi: csoportok, szervezetek által meg-

művelt kertek
Jelentkezési határidő: 2015. április 30. 
Jelentkezés módja: a jelentkezési lap kitöltésé-

vel és leadásával
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
Polgármesteri hivatal, környezetvédelmi cso-

port (1181 Budapest, Üllői út 400.)

Jelentkezhet a balkon, kert, udvar, telek, földte-
rület tulajdonosa vagy annak megművelője.

Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen 
veszünk fotókat a balkonról, kertről, mert azok 
segítik a bírálók munkáját. Az országos díjra jelö-
léshez elengedhetetlenek lesznek a fotók!

Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
– A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 

5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti 
növény termesztése folyjon.

– A növényeket mindenki a saját igénye szerint 
választhatja meg.

– A megművelt terület legyen ötletesen kiala-
kított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes 
és egyben hasznos.

– A kert rendezett környezetben helyezked-
jen el.

– A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minő-
sége megfelelő legyen.

– Vegyszerhasználat esetén kötelező a napraké-
szen, szabályosan vezetett permetezési napló.

Előnyt élvez a komposztálás, az öko/bio mód-
szerek alkalmazása, öntözésnél a csatorna/esővíz 
használata, a madárbarát kert kialakítása, amely-
ben található madáretető, madáritató és madár-
odú.  (A kertet madárbaráttá lehet minősíteni – de 
nem kötelező – a www.mme.hu oldalon található 
útmutatás alapján.)

Külön előny, ha a kertben minél többféle fű-
szer- és gyógynövény található.

Díjazás: kategóriánként első három helyezés és 
indokolt esetben különdíjak odaítélése a település 
szervezésében.

Országos díjazás: 
a programhoz kapcsolódó „Magyarország leg-

szebb konyhakertje” díjra jelölésre minden kate-
gória első helyezettje lesz jogosult a helyi zsűri 
külön ajánlása alapján.

Országos díj: 
Bronz kisplasztika – Györffy Sándor szobrász-

művész (Karcag), Munkácsy- és Magyar Örökség 
díjas, érdemes művész alkotása

Oklevél – miniszteri aláírással, amelyet az or-
szágos eredményhirdetésen ünnepélyes keretek 
között Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
ad át Kovács Szilvia ötletgazdával.

A kertek megtekintése 2 alkalommal történik 
(május 1. és augusztus 15. között), előzetes idő-
pont-egyeztetés alapján.

Eredményhirdetés: 2015. november

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő 
kertművelő jelentkezését!

Dömötör István 
alpolgármester

MAGYARORSZáG LEGSZEBB KONYHAKERTJE
Budapest Főváros Xviii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, csat-
lakozva a Kovács szilvia ötletgazda (Karcag) által létrehozott „A legszebb konyhaker-
tek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos  programhoz, meghirdeti a helyi 
„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt.

dömötör istván alpolgármester elmondta, hogy a méltányossági közgyógyellátás megszűnt, helyette az önkormányzat 
egészségügyi támogatást ad 

A többi támogatás mellett változott a temetési 
segély összege is, amely 40 ezer forintról 50 ezer 
forintra emelkedett. 
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�Meglehetősen el-
terjedt kereskedé-
si forma az üzle-

ten kívüli kereskedelem. 
A legtöbb ilyen rendez-
vényen kiderül, hogy 
az csupán eszköz arra, 
hogy a meghívottakat 
meggyőzzék akár sok 
százezer forintba kerülő 
termékek megvásár-
lásának szükségessé-
géről. A polgármesteri 
hivatal közigazgatási 
és hatósági irodájának 
alábbi tájékoztatójából 
megtudhatjuk, hogyan 
előzhetjük meg, hogy 
effajta megtévesztés, 
csalás áldozatává 
váljunk. 

Mindannyian találkozunk a je-
lenséggel, ha másként nem, a 
postaládánkba dobott, termékbe-
mutatóra szóló meghívóval. Más 
esetekben telefonon keresik meg 
a bemutatót szervező vállalkozók 
a fogyasztókat, hogy jellemzően 
ingyenesen kínált „egészségnap-
ra”, „egészségügyi szűrővizsgá-
latra”, „ingyenes állapotfelmé-
résre” hívják meg őket. 

A Nemzeti Fogyasztóvédel-
mi Hatóság több vizsgálatot is 
tartott a termékbemutatók sza-
bályosságának, jogszerűségének 
ellenőrzése céljából, és az esetek 
többségében megállapították, 
hogy a kereskedő tisztességte-
lenül járt el a meghívottakkal 
szemben, tisztességtelen ke-
reskedelmi gyakorlat tilalmába 
tartozó magatartást tanúsított a 
bemutató során.

tIpIkus 
MegtéVesZtések
A legjellemzőbb megtévesztő 
cselekmény az volt, hogy a ke-
reskedő a fogyasztókat becsapva 
azt állította: az általa forgalma-
zott termék betegséget gyógyít 

vagy előz meg. Az is előfordult, 
hogy az előadást tartó azt a ha-
mis benyomást keltette, hogy a 
fogyasztó megnyert egy ajándé-
kot, terméket, miközben csak 
bizonyos pénzösszeg befizetése 
ellenében jutott az „ajándék-
hoz”, vagy az eredetileg ingye-
nesként meghirdetett terméket 
csak egy másik „ajándékként” 
átadott termék előállítási költsé-
gének (csaknem 150 ezer forint) 
megfizetését követően kaphatta 
meg.

A termékbemutatókat gyak-
ran nyugdíjasklubokban, idősek 
otthonában tartják meg, ugyan-
is a kínált termékek célközön-
ségének jelentős részét az idős 
emberek alkotják, akiket az 
ingyenesség látszatával téveszt 
meg a bemutatót tartó kereske-
dő.

A fogyasztók és a vállal-
kozások közötti szerződések 
részletes szabályairól szóló, 
2014. június 13-án hatályba 
lépett 45/2014. (II. 26.) kor-
mányrendelet szerint a fo-
gyasztót a termék átvételének 
napjától számított 14 napon 
belül – indoklás nélkül – el-
állási jog illeti meg. Ez annyit 
jelent, hogy amennyiben a be-
mutató helyszíne nem a keres-
kedő székhelye vagy telephelye 
(és a termékbemutatók esetében 
jellemzően nem az) a fogyasztó 
a vásárlástól számított 14 napon 
belül – indoklási kötelezettség 
nélkül! – jelezheti a kereskedő-
nek, hogy eláll a termék meg-
vásárlásától, egyidejűleg visz-
szaszolgáltatva az árut. Ilyen 
esetben a kereskedő köteles 
visszafizetni a termék teljes vé-
telárát a fogyasztónak.

A fogyasztóvédelmi ható-
ság kötelező jelleggel bírságot 
szab ki a kereskedővel szem-
ben, amennyiben a fogyasz-
tóvédelemről szóló 1995. évi 
CLV. törvény 45/A. § (1)–(3) 
bekezdésében meghatározott 
fogyasztóvédelmi rendelkezés 
megsértése a fogyasztók ko-
ruk, hiszékenységük, szellemi 
vagy fizikai fogyatkozásuk mi-
att különösen kiszolgáltatott, 
egyértelműen azonosítható cso-

portjához tartozó fogyasztóval 
szemben történt.

VétségtőL 
A bűNtettIg
Mindemellett a Büntető törvény-
könyvről szóló 2012. évi V. tör-
vény 417. §-a „Fogyasztók meg-
tévesztése” elnevezéssel rendel 
büntetni bizonyos, a szervezett 
termékbemutatókon tapasztalha-
tó megtévesztő magatartásokat. 

A törvény a következőképpen 
rendelkezik:

„417. § (1) Aki szervezett ter-
mékbemutatón különleges árked-
vezmény vagy árelőny meglétéről 
vagy nyerési esélyről megtévesz-
tésre alkalmas tájékoztatást ad, 
vétség miatt egy évig terjedő 
szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Aki az áru értékesítése ér-
dekében nagy nyilvánosság előtt 
vagy jelentős mennyiségű, illetve 
értékű áru lényeges tulajdonsága 
tekintetében valótlan tényt vagy 
valós tényt megtévesztésre alkal-
mas módon állít, megtévesztésre 
alkalmas tájékoztatást ad, vétség 
miatt két évig terjedő szabadság-
vesztéssel büntetendő.

(3) A büntetés bűntett miatt 
három évig terjedő szabadság-
vesztés, ha a (2) bekezdésben 
meghatározott bűncselekményt 
az áru egészségre vagy környe-
zetre gyakorolt hatásával, veszé-
lyességével, kockázataival vagy 
biztonságosságával kapcsolatos 
jellemzőivel összefüggésben kö-
vetik el.

(4) E paragrafus alkalmazá-
sában

a) az áru lényeges tulajdon-
sága:

aa) az áru összetétele, mű-
szaki jellemzői és az árunak az 
adott célra való alkalmassága;

ab) az áru eredete, származá-
si helye;

ac) az áru tesztelése, ellenőr-
zöttsége vagy annak eredménye;

b) szervezett termékbemuta-
tó: termék forgalmazása céljából 
szervezett utazás vagy rendez-
vény alkalmával folytatott kiske-
reskedelmi tevékenység.”

A fogyasztók számára ezek a 
jogszabályok jelentik a legfonto-

sabb védelmet a jogsértő módon 
eljáró kereskedők visszaélései-
vel szemben. Közös érdekünk, 
hogy a tisztességtelen módon 
folytatott kereskedelem visz-
szaszoruljon, ezért amennyiben 
a fogyasztókat védő szabályok 
megsértését észlelik, hívják fel 
erre az illetékes hatóság figyel-
mét, amely ki fogja vizsgál-
ni, hogy történt-e jogsértés, és 
amennyiben igen, elmarasztalja 
a vétkes kereskedőt.

hovA 
FordUlhAtUnK 
A PAnAsZUnKKAl?
Mindenkinek azt 
javasoljuk, aki részt 
vesz egy üzleten kí-
vüli termékbemutató 
rendezvényen, hogy 
fokozottan ügyeljen 
arra, nehogy megkáro-
sítsák, vagy az őt mint 
fogyasztót megillető 
jogok gyakorlásában 
korlátozzák, azokról 
hamisan tájékoztassák, 
vagy e jogait elhallgas-
sák előle. 
Amennyiben jogsértést 
tapasztalnak, a panasz 
kivizsgálása végett 
forduljanak Budapest 
Főváros Kormányhiva-
tala Fogyasztóvédelmi 
Felügyelőségéhez (1052 
Budapest, városház u. 
7., telefon: 06-30-940-
7039), illetve ameny-
nyiben a „fogyasztók 
megtévesztése” bűn-
cselekmény elköve-
tését tapasztalják, 
kérjük, jelezzék azt a 
rendőrségnek!

mire ügyeljünk!
A polgármesteri hivatal közigazgatási és hatósági irodájának tájékoztatója

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A törvény átalakítja a kiskeres-
kedelmi egységek nyitva tartá-
sára vonatkozó eddigi szabályo-
zást. Rendelkezéseire tekintettel 
a kerületi önkormányzat képvi-
selő-testületének is módosítania 
kellett az üzletek nyitvatartási 
rendjét helyi szinten szabályozó 
rendeletét. A polgármesteri hi-
vatal közigazgatási és hatósági 
irodájának tájékoztatása szerint 
2015. március 15-től az alábbi 
szabályok az irányadók a kis-
kereskedelmi egységek nyitva 
tartásában. 

A 2014. évi CII. törvény hatá-
lya alá tartozó, kiskereskedelmi 
tevékenységet folytató üzletek 
hétfőtől szombatig 6 és 22 óra 
között lehetnek nyitva, vasár-
nap és munkaszüneti napo-
kon pedig zárva kell tartaniuk. 
Ugyanakkor december 24-én és 
31-én 6 és 12 óra között, továb-
bá – amennyiben a kereskedő az 
érintett időpont előtt legalább 15 
nappal az önkormányzat jegy-
zőjénél bejelenti nyitvatartási 
szándékát – adventi vasárnapo-
kon 6 és 22 óra között, valamint 
minden naptári év egy tetszőle-

gesen megjelölt vasárnapján 6 és 
22 óra között nyitva tarthatnak.

A fenti főszabály alól fontos 
kivételek vannak. Azok a ki-
zárólag pékárut és tejterméket 
árusító boltok, amelyek az Üllői 
úton, a Gyömrői úton, a Nagykő-
rösi úton, a Királyhágó utcában 
és a Nemes utcában működnek, 
hétfőtől szombatig 5 és 22 óra 
között, vasárnap és munkaszü-
neti napokon 5 és 12 óra között 
lehetnek nyitva. A kerület más 
területein található, kizárólag 
pékárut és tejterméket értéke-

sítő üzletek hétfőtől szombatig 
6 és 22 óra között, vasárnap és 
munkaszüneti napokon 6 és 12 
óra között állhatnak a vásárlók 
rendelkezésére.

Az újságot, illetve virágot 
árusító boltok 6 és 12 óra kö-
zött nyitva tarthatnak vasárnap 
és munkaszüneti napokon. A 
sportlétesítményekben üzeme-
lő üzletek a rendezvények  alatt 
szabadon működhetnek a szó-
ban forgó napokon is.

Azoknak az Üllői úton, a 
Gyömrői úton, a Nagykőrö-
si úton, a Királyhágó utcában 

és a Nemes utcában található 
kiskereskedelmi üzleteknek, 
amelyek árusítótere nem ha-
ladja meg a 200 négyzetmétert, 
a forgalmazott termékkörtől 
függetlenül nem kell zárva tar-
taniuk az úgynevezett általános 
zárvatartási időszakban, vagyis 
hétfőtől szombatig 22 és 6 óra 
között, valamint vasárnap és 
munkaszüneti napokon.

Ennek az engedménynek 
azonban az a feltétele, hogy az 
általános zárvatartási időszak-
ban kizárólag az üzletben keres-
kedelmi tevékenységet folytató 
egyéni vállalkozó, egyéni cég 
tagja vagy gazdasági társaság 
legalább 1/5 tulajdoni résszel 
bíró természetes személy tagja, 
illetve a felsoroltak segítő csa-
ládtagja dolgozik. Ellenőrzéskor 
a kereskedőnek teljes bizonyító 
magánokirati formában kell nyi-
latkoznia a fogyasztóvédelmi ha-
tóságnak arról, hogy az üzletben 
az érintett időszakban dolgozó 
személy megfelel az ismertetett 
feltételeknek. (Ez a magánokirat 
a kereskedő teljes egészében sa-
ját kezűleg írt és aláírt nyilatko-
zata, vagy egy géppel vagy más 
által írt, de a kereskedő által 
aláírt nyilatkozat, amelyen két, 
személyi adatai alapján azono-
sítható tanú igazolja, hogy a ke-
reskedő az adott nyilatkozatot 
előttük írta alá.)

toVábbI 
kIVéteLek
A nyitva tartás rendjét szabá-
lyozó rendelkezések az alábbi-

akra nem vonatkoznak:
– a gyógyszertárakra;
– a nemzetközi repülőtéren 

működő üzletekre;
– a vasúti és autóbusz-pálya-

udvarokon kialakított üzletek-
re azzal, hogy kétség esetén a 
jegyző – a pályaudvar üzemel-
tetőjével egyetértésben – hatá-
rozza meg azt, hogy a pályaud-
var területe meddig terjed;

– a büntetés-végrehajtási in-
tézetekben végzett kereskedel-
mi tevékenységre;

– az egészségügyről szóló 
1997. évi CLIV. törvényben 
meghatározott egészségügyi 
intézményekben folytatott ke-
reskedelmi tevékenységre;

– a piaci, illetve helyi terme-
lői piaci árusításra;

– a vásárokon folytatott ke-
reskedelemre;

– az üzemanyagtöltő állo-
másokra;

– a katonai objektumokon 
belül folytatott kereskedelmi 
tevékenységre;

– a kereskedelmi jellegű 
turisztikai szolgáltatási tevé-
kenységre (idegenvezetés, lovas 
szolgáltatás, szálláshely- és tar-
tós szálláshasználati szolgálta-
tás, utazásszervezés és utazás-
közvetítés);

– a szálláshelyen végzett ke-
reskedelmi tevékenységre;

– a kereskedelmet kiszolgáló 
szolgáltatótevékenységre (üz-
letszerű gazdasági tevékenység 
keretében bevásárlóközpont, 
piac vagy vásár üzemelteté-
séhez kapcsolódóan, ideértve 
az ott forgalmazott termékek 

raktározásával, szállításával 
összefüggő vagy egyéb, a ke-
reskedelmi tevékenység folyta-
tásának elősegítésére irányuló 
szolgáltatások nyújtását);

– a vendéglátásra;

– a világörökségi területen 
található üzletekre;

– a kulturális tevékenységet 
és a fürdőszolgáltatást kiszol-
gáló kereskedelmi tevékeny-
ségre.

Pont kerül a kiskereskedelmi egységek vasárnapi zárva 
tartásáról folyó vita végére: március 15-én hatályba lép 
a szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 
szóló 2014. évi Cii. törvény. 

AZ ÜZLETEK VASáRNAPI
ZáRVA TARTáSáRóL

www.válasz.hu
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hirdEtés

A nyitva tartásra vonatkozó szabályokkal kap-
csolatos kérdéseikkel forduljanak bizalommal a 
polgármesteri hivatal általános igazgatási csoport-
jának ipari és kereskedelmi ügyekkel foglalkozó 
ügyintézőihez (telefon: 296-1449 és 296-1400/2318-as 
mellék).
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Vizsgáztak 
a tanárok
Zenepedagógusok adtak koncertet 
március 6-án a rózsa Művelődési ház-
ban. A dohnányi Ernő Zeneiskola ha-
gyományos művésztanári hangverse-
nye idén is nagy sikert aratott.

A Dohnányi Ernő Zeneiskola a megalapításától 
kezdve minden évben egyszer egyedülálló mű-
vésztanári hangversenyt ad a kerületben a nö-
vendékek, a szüleik és a helyiek nagy örömére. 
A zeneiskola fontosnak tartja, hogy a tanulók a 
magas színvonalú oktatás által valódi tudást és 
gyakorlatot szerezzenek. Kiemelt hangsúlyt fek-
tet ezért arra, hogy a gyermekek ne csak ered-
ményorientáltak legyenek, hanem valami pluszt 
kapjanak a zenétől, és szellemi szinten gazda-
gabbá váljanak általa. Éppen a zenei élmény és a 
példaadás miatt oly népszerű ez a koncert. 

Az est házigazdája ezúttal Jacsó Attila volt, 
aki huszonkét zenepedagógust szólíthatott a 
színpadra. Zongora, kürt, fagott és gitár – csak 
néhány hangszer, amelyen felcsendült többek 
között David Popper Adagio vagy Csajkovszkij 
Napsugárzás című darabja.

Az eseményen a tanárok megmutatták, hogy 
nemcsak az iskola falai között, hanem művész-
ként, a színpadon is kiválóan megállják a helyü-
ket.

– A pedagóguspálya racionális és tervszerű 
feladataival ellentétben a művészet lényege a 
szabadság és az önkifejezés. A zeneiskola ta-
nárai viszont élő példái annak, hogy ez a két 
jelenség jól megfér egymás mellett – mondta 
Bán Réka, a zeneiskola vezetője. – Ők nemcsak 
tudatosan irányítják a növendékek zenetanulá-
sának nem mindig könnyű útját, hanem belső 
késztetést éreznek az önkifejezésre, művészetük 
bemutatására is. Egy jó tanár és művész szak-
mailag és emberileg is példamutató, végigkísér 
az ismeretek elsajátításának útján, és formálja 
az értékrendet. 

Ê csernai 

Légy te is 
szemfüles!
A logopédia európai napja alkalmá-
ból a Fővárosi Pedagógiai szakszol-
gálat Xviii. kerületi tagintézménye 
Beszéd(észlel)ő címmel egynapos kon-
ferenciát rendezett március 6-án a lő-
rinci nagykönyvtárban. 

A logopédia európai napját az Európai Unió 
Logopédusainak állandó Bizottsága (CPLOL) 
2004-ben azzal a céllal hozta létre, hogy Eu-
rópa-szerte jobban megismertesse és nép-
szerűsítse a logopédiai tevékenységet. A cél 
az, hogy a szakemberek betekintést nyújt-
sanak a kommunikációs zavarok sokfélesé-
gébe, azok következményeibe, és tájékoztas-
sák az érintetteket az ellátási lehetőségekről.  
A beszédfejlesztéssel nemcsak hatékonyabbá 
válik a gyermekek kommunikációja, hanem az 
önbizalmuk is növekszik, aminek révén közlé-
kenyebbé és sikeresebbé válnak.

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. 
kerületi Tagintézménye most negyedik alka-
lommal rendezett konferenciát a logopédia 
európai napja alkalmából pedagógusok, más 
szakmabeliek és szülők részvételével. 

A vendégeket Karayné Pavalacs Zsuzsa lo-
gopédus köszöntötte, a tanácskozást pedig 
Galgóczy Zoltán alpolgármester nyitotta meg. 

Ácsné Gergely Katalin logopédus a beszéd-
észlelés és beszédmegértés zavarairól, a tüne-
tekről és az okokról tartott előadást. A témához 
kapcsolódóan dr. Gósy Mária több könyvét 
ajánlotta a résztvevőknek, többek között a szü-
lőknek A beszédészlelés és a beszédmegértés fej-
lesztése (szóban és írásban) iskolásoknak címűt. 
Ravaszné Bencze Veronika egy rövidfilmen mu-
tatta be, miként fejleszthető játszva a gyerekek 
memóriája. Légy szemfüles! – az auditív észlelés 
fejlesztése vizuális segítséggel címmel Bokor-
Bacsák Györgyi logopédiai játékot mutatott be a 
gyerekek közreműködésével. 

A fórum előtt lehetőség nyílt logopédiai szű-
rővizsgálatra is.  

Ê fülep e.

A festő 
és a sportlövő
A Krúdy-kör február 26-án tartotta leg-
utóbbi zenés irodalmi délutánját a Zila 
Kávéházban. Az eseményhez szokás 
szerint kiállításmegnyitó is társult.

Kereső Éva Art-díjas festő kiállítását ifj. Zila 
László házigazda köszöntőjét követően Kanizsa 
József író, költő, kritikus, a Magyar Kultúra Lo-
vagja, a Krúdy Gyula Irodalmi Kör titkára nyi-
totta meg. Beszédében elmondta, hogy a művész 
a főiskolai tanulmányait rajz-vizuális kommu-
nikáció és vizuális nevelés szakon végezte. Leg-
szívesebben olajjal fest, s az ismereteit Simon M. 
Veronika festőművésznél fejleszti tovább. Meg-
ismerte a pasztelltechnikát, a grafika műhely-
titkait, különféle festési módokat sajátított el. 
Autodidakta módon megtanulta a viaszfestési 
eljárást, s szívesen ötvözi a hagyományos anya-
gokat és módszereket a legmodernebbekkel.  
Kereső Éva tavaly csaknem húsz alkalommal 
mutatta be alkotásait egyéni és csoportos kiál-
lításokon. Festményeit rendszeresen zsűrizteti, 
valamint nemzetközi és magyar pályázatokon 
is részt vesz.

A tárlat megnyitóját követően a zenéé és az 
irodalomé volt a főszerep. A rendezvény Föl-
di László vitéz író, költő szerzői irodalmi dél-
utánjával folytatódott. Az irodalmárral Kani-
zsa József beszélgetett, és megtudhattuk róla, 
hogy nemcsak elismert tollforgató, hanem 
a sportban is jegyzik a nevét. Negyven évig 
edzőként dolgozott, több neves versenyzőt ne-
velt, akik világ- és Európa-bajnokságon dobo-
gón is álltak biatlonban és sportlövészetben.  
Földi László 1967 óta ír. Kezdetben szinte csak 
verseket, majd 1980-tól novellákat is. Több or-
szágos antológiában szerepelt már írása. 

A műsorban közreműködött Kanizsa József, 
Király Lajos, Németh Nyiba Sándor, M. Jankó 
János és Tálas Ernő. 

Ê fülep e.

Bölcsődei 
beiratkozás
A XVIII. kerületi Egyesített Bölcsődék intéz-
ményeibe 2015. március 30-tól április 10-ig, 
munkanapokon 9–15 óráig lehet beiratkozni a 
2015/2016-os nevelési évre.

A kiválasztott intézményben a felvételi ké-
relem kitöltéséhez szükség van a szülő, illetve a 
gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló 
dokumentumokra, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatára és TAJ-kártyájára.

Húszéves 
a Kandó-bál
A nyolcadikos fiúk frakkban, a lányok hófehér 
keringőruhában nyitották meg a Kandó Téri 
általános Iskola huszadik Szülők-nevelők bálját 
február 28-án a Pestszentimrei Sportkastélyban. 
A nyitótáncot követően a programban felléptek 
többek között Rocky Robi akrobatikus tánco-
sai, a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola felnőtt 
tánccsoportja, a Maroshévízi Fitness Sportegye-
sület „macskalányai”, a Botafogó táncosai, va-
lamint a nevelőtestület tagjai. A rendezvényen 
részt vett Galgóczy Zoltán alpolgármester, Mol-
nár Ildikó címzetes főjegyző és Dámsa József, 
a településrész önkormányzati képviselője is.  A 
jó zenéről a Partyssimo zenekar gondoskodott.

Az a feledhetetlen március!
Zenés műsorral emlékezett meg a Fidesz–KdnP március 7-én a Polgárok házában 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményeiről.  A fellépők dalokkal, 
versekkel, prózai szövegekkel és anekdotákkal emlékeztek a dicsőséges napokra.

Az óvodások levelet, születésnapi üdvözletet ad-
hattak fel a házi postahivatalban, ahol felváltva 
voltak postások vagy postáskisasszonyok, levél-
válogatók, bélyeget árulva és szülinapi pecséttel 
látva el a küldeményeket. A cukrászdában házi 
süteményeket, gyümölcssalátát szolgáltak fel a 
gyerekek. A fotóműhelyben bohókás ruhákba öl-
tözve állhattak a kamera elé, a saját maguk készí-
tette játékvárost pedig egy-egy marionettbábuval 
a kezükben járhatták be. A bábszínházban nagy 
sikert aratott az általuk előadott Békakirály. 

– Azt remélem, hogy minden idejáró kisgyer-
mek vidáman érkezik hozzánk reggel, a nap vé-
gén pedig úgy megy haza, hogy aznap is történt 
vele itt egy új kaland – mondta Knizner Anikó, 
az óvoda vezetője, aki a születésnap alkalmából 
megköszönte az elődöknek, így az intézmény első 
igazgatójának, Földvári Lászlónénak a munkáját. 
– Nekik is köszönhető, hogy mára egy kiforrott 

pedagógiai program alapján dolgozunk. Úgy ér-
zem, hogy ebben az óvodában jó gyereknek len-
ni.

Az ünnepségen Kucsák László országgyűlési 
képviselő és Galgóczy Zoltán alpolgármester vi-
rágcsokorral fejezte ki a jókívánságait és kívánt 
további sikeres munkát.

– Egy ilyen szép évfordulón nem is lehet mást 
kívánni, mint hogy továbbra is az eddigihez ha-
sonló értékes és értéket teremtő munka folyjék – 
fogalmazott Kucsák László.

Galgóczy Zoltán kiemelte, hogy öröm látni az 
óvodapedagógusok és a gyerekek kreativitását:

– Látszik, hogy rengeteg munkát fektettek az 
ünnepnap előkészítésébe, és azt is jó tudni, hogy 
a most látottakhoz hasonlóan hétről hétre egy-
egy új témakör köré épülnek az óvodai foglalko-
zások.

Ê P. A.

Játékos születésnap a Pitypangban
A Pitypang Óvoda – akkor még Kondor i. Óvoda néven – 1980 márciusában kezdte 
fogadni a havanna-lakótelepre költöző családok gyerekeit. Az intézmény 35. szüle-
tésnapját március 6-án játékos programmal ünnepelték az óvodások, az óvodape-
dagógusok és a szülők.

Elrugaszkodott a megszokott gyakorlattól a Hon-
szerelem című zenés irodalmi műsor, amelyet 
Walter Ferenc, a Magyar állami Operaház ma-
gánénekese és Kassai István Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész adott március 7-én a Polgárok 
Házában. Az 1848-as eseményekre pátosszal, a 
hősi mozzanatok kiemelésével szokás emlékezni, 
az itt bemutatott egyórás összeállítás azonban 
felsorakoztatott néhányat azokból az évtizede-
ken át emlegetett tréfás anekdotákból is, amelyek 
1849 után születtek, és az osztrák hadvezetést, a 
Habsburg-házat gúnyolták, vagy éppen arra az 
emlékezetre reflektáltak, amely ’48 szellemiségét 
őrizte (vagy éppenséggel nem őrizte) a kiegyezés 
utáni években.

– A Polgárok Házában rendezett ünnepség 
hosszú évekre visszanyúló hagyomány. Ebben az 
évben azért szerveztük egy héttel az ünnep előtt, 
mert időben összecsúszott volna az önkormány-
zati rendezvényekkel. Tapasztalatunk szerint so-
kan vannak, akik mindkét megemlékezésen szí-
vesen vesznek részt, nekik igyekeztünk segíteni a 
program előrehozásával – mondta el Lévai István 
Zoltán alpolgármester.

A két fellépő művész nem volt ismeretlen a né-
zők előtt – két esztendővel ezelőtt sikerrel szere-
peltek ugyanitt. A korszakot idéző hazafias dalok, 
versek, korabeli naplójegyzetek és persze a humor 
ezúttal is kivívta a megemlékezők elismerését. 

Ê k. gy.
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� A Nyugdíjas 
Akadémia 6. 
félévének megnyi-

tóját és első előadását 
február 28-án tartották 
a polgármesteri hiva-
talban. Az időskorúak 
szívesen vesznek részt 
az akadémia program-
jaiban, mert azok – mint 
azt az önkormányzat 
felmérése is mutatja – 
őket érdeklő témakörö-
ket ölelnek fel.

füleP erZséBet   

A második félév első előadását 
Jászberényi József, a Zsigmond 
Király Főiskola vezetője, az 
időskorúakkal kapcsolatos ku-
tatásokat végző központ irányí-
tója tartotta Időskori szorongás, 
időskori depresszió – hol kez-
dődik a betegség? címmel. Az 
érdeklődés akkora volt, hogy 
többen csak az aulában, hang-
szórón keresztül tudták hallgat-
ni az előadót. 

speCIáLIs 
sZAkMAI Háttér
– Nyugdíjas szervezetek, mű-
velődési házak, egyetemek is 
szerveznek nyugdíjasoknak 
különféle képzéseket, azonban 
elsőként mi indítottunk be egy 
nagy, komplex rendszert, és már 
országszerte háromezer hallga-
tónk van. A szenioroktatás egy 
külön szakterület – hangsú-
lyozta az intézményvezető. – A 
tudományos háttér nagyon sok 
oktatási rendszerben adott, ám 
annak speciális szakmai háttere 
a mi rendszerünkben van meg, 
hogy az előadó miként mondja 
el, milyen nyelvezettel, hogyan 
közvetíti az anyagot, és hogyan 
reagál a nyugdíjas hallgatók ál-
tal feltett kérdésekre.  

eLőAdások, 
tANfoLyAMok 
Jászberényi József tájékoztatta a 
hallgatóságot arról, hogy ebben 
a félévben 14 tanfolyam indul. 
Az angol nyelvtanfolyamból 
már öt szint van, és aki majd a 
tervezett hetediket is elvégzi, az 
jelentkezhet középfokú nyelv-
vizsgára. Az orosz nyelvre is je-
lentős igény mutatkozott, ezért 

elindítottak egy kezdő és egy 
haladó csoportot. 

– Ma speciális témákról szól 
az előadás, a nyugdíjasok kér-
ték, hogy beszéljünk az időskori 
szorongásról, depresszióról és 
félelemről – mondta Jászberényi 
József.  – Az előadások temati-
káját az előző félévben megfo-
galmazott igények figyelembe-
vételével alakítottuk ki. 

Magyarországon egyre emel-
kedik az időskori depressziósok 
száma, ami azzal is összefügg, 
hogy egyre több az idős ember. 
Már 3,8 millióan vannak az 50 
év fölöttiek, és közülük a de-
presszió több mint tízezer em-
bert érint. 

– Ennek többféle tényezője 
van, így például az, hogy a hat-
vanas-hetvenes éveiben járó ge-

neráció agyondolgozta magát. A 
depresszió sokszor abból fakad, 
hogy véget ér a több évtizedes 
intenzív munkával töltött idő-
szak, és az idős ember hirtelen 
leáll.

A megnyitón Ughy Attila 
polgármester is köszöntötte a 
hallgatókat, és örömét fejezte ki, 
hogy sokan érdeklődnek a prog-
ramok iránt.  

– A nyáron többfunkciós 
helyiséggé alakítjuk át a tanács-
termet az előtérrel együtt, hogy 
alkalmas legyen konferencia, 
képviselő-testületi ülés, előadás 
megtartására – jelentette be 
a polgármester. – Ezt azért is 
kell megoldanunk, mert nagy 
önökben az igény arra, hogy 
művelődjenek, karbantartsák a 
tudásukat, hogy eligazodjanak 

a korábbi sablonoktól eltérő, 
folyton változó világban. Eh-
hez kellemesebb körülményeket 
akarunk teremteni.  

Port Tivadarné, a Nyugdí-
jas Akadémia koordinátora el-
mondta, hogy a második félévre 
164 tanulni vágyó töltötte ki a 
jelentkezési lapot, de még töb-
ben jelezték, hogy szeretnének 
részt venni a programban. 

– Ez azt mutatja, hogy a ko-
rábbi előadások és az azokhoz 
kapcsolódó tanfolyamok na-
gyon érdekesek voltak. 

ÚJAbb 
tANfoLyAMok
– Az igények alapján az elmúlt 
félév 12 tanfolyamához képest 
14-et indítunk. Az angolt már 
öt, az orosz nyelvet pedig két 
szinten tanulhatják az érdeklő-
dők, és a többi tanfolyam foly-
tatását is kérték a nyugdíjasok 
– tette hozzá a koordinátor. – 
Figyelembe vettük továbbá azt 
az igényt is, hogy a tanfolyamok 
lehetőleg ne keresztezzék egy-
mást, mert sokan jelezték, hogy 
többet is látogatni szeretnének. 

A MárCiUsi 
ElŐAdásoK 
– Mi a drog, és mi a 
drogfüggőség – mit 
tehetünk?  (dr. Kassai-
Farkas ákos): 21-én 9 
órakor
– latin-Amerika elő-
retörése – példa vagy 
zsákutca? (dr. Jászbe-
rényi József): 28-án  9 
órakor
Az előadások az ál-
landó Xviii. kerületi 
lakcímmel rendelkező 
50 év fölötti lakosoknak 
ingyenesek.

 A hallgatók egymásnak ajánlják a Nyugdíjas Akadémiát Kultúra

érteni kell az 
idősek nyelvén
Komplex képzési program nyugdíjasoknak

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Kondor Béla Közösségi Ház kiemelt 
feladatának tekinti a művészeti nevelést, 
a hagyományok ápolását, így igyekszik 
nagy súlyt fektetni az értékek közvetíté-
sére, a tehetséggondozásra, a művészetet 
értő és befogadó közönség nevelésére. Az 
ennek jegyében 2000-ben útjára indított 
képző-, ipar- és fotóművészeti pályázat az 
elmúlt évek során olyannyira népszerűvé 
vált, hogy nemcsak a fővárosból érdeklőd-
nek iránta egyre többen, hanem az ország 
különféle pontjairól is. Ez alkalommal 
országszerte 36 iskolából 396 alkotó 839 
munkája érkezett be a pályázatra. A képe-
ken és a fotográfiákon túl ezen a rendkívül 
széles spektrumú tárlaton találkozhatunk 
a szőttesektől, a térplasztikáktól a kreatív 
könyvterveken és az üvegmunkákon át a 
gyöngyfűzésig számos egyéb műfajjal is. 

– A képzőművészeti kategóriában a 
különböző technikák felvonulásán túl a 
zsűrinek örömteli gondot okozott, hogy 
a tartalmi sokszínűséget is értékelje a dí-
jak odaítélésénél. A gondosan megformált 

csendéletekből, a tanulmányrajzokból árad 
a magas szintű technikai felkészültség, a 
megfigyelés és az ábrázolás pontosságá-
nak igénye. Mint az elmúlt években, idén 
is kiemelkedő helyet foglal el az önmagát, 
korosztályát a portré műfajában bemuta-
tó, a felnőtt lét küszöbén álló fiatalok út-
keresése, mintegy tükröt tartva a szemlé-
lő elé. Ezeknek az expresszív műveknek a 
felfedezése jelentette az értékelők számára 
a legnagyobb örömöt. A fotóművészeti 
pályázatra beérkező számos kiemelkedő 

alkotásnál is a sablonosság elkerülése, a 
saját hang megtalálása, felmutatása volt a 
legfontosabb értékelési szempont. A magas 
színvonalú pályaművek bizonyítják, hogy 
az egyre fejlettebb fényképészeti technoló-
gia alkalmazása közel áll az ifjúsághoz. A 
legkiválóbb alkotások azonban magukban 
hordozzák azokat a komponálási, szer-
kesztési eljárásokat és vizuális kifejező 
eszközöket, amelyekre évszázados példák 
találhatók a művészettörténetben – mond-
ta Varga Ferenc médiaművész, a Mérei Fe-
renc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet pedagógiai szakértője, a 
képző- és iparművészeti kategória zsűrijé-
nek elnöke.

Ê csernai mariann

FIATALOK PAZAR
KAVALKáDJA
15. alkalommal mutatkoztak be az ifjú művészek
A Kondor Béla Közösségi ház március 3-án tizenötödik alkalommal ren-
dezte meg a középiskolások képző-, ipar- és fotóművészeti kiállítását és 
díjkiosztó ünnepségét a kerületi gyermek és ifjúsági művészeti találkozók 
keretében. 

A világ végére 
és tovább
gyalogszerrel indult útnak, hogy rátaláljon önmagára. 
végh hajnal végigjárta az El Camino Francést, és meg-
találta a változást.

Hosszú, csaknem 800 kilométeres 
út vezet a franciaországi Saint-Jean-
Pied-de-Portból a Pireneusokon át 
Santiago de Compostelába, négy 
nagyobb spanyol várost – Pamplo-
nát, Logronót, Burgost és Leónt 
– érintve. Ez az út a Szent Jakab-
út, spanyol nevén El Camino vagy 
Camino de Santiago. Az ősrégi út 
a keresztények egyik legjelentősebb 
zarándokútja, de ma már nemcsak 
vallásos emberek járják végig ezt a 

gyalogösvényt, hanem olyanok is, akik a hétköznapokból kiszakad-
va önmaguk keresésére indulnak. 

Évente több százezer ember kel útra, köztük körülbelül 1000 
magyar. Így tett Végh Hajnal is, aki a három országon és közel 1000 
kilométeren át tartó zarándokútjáról a Fehéren Feketén Galériában 
mesélt február 28-án. Hajnal az egy hónapig tartó útnak egyedül 
vágott neki, s a végén nem csupán Santiago de Compostelába ju-
tott el, hanem Finisterrébe, a világ végére is. Finisterre ugyanis az 
a hely, melyről a tengeri felfedézesek előtt úgy hitték, hogy maga a 
világ vége, hisz az Atlanti-óceán békés végtelenje kéklik itt.

Hajnal úti beszámolója szórakoztató és élettel teli volt, lelkesedé-
se magával ragadta a vendégeket. Elmondta, hogy útjára elsősorban 
a rátörő életközépi válság inspirálta. A történetek mellett bemutatta 
a felszerelését, illetve az egyes kellékek helyes használatát is. A leg-
nagyobb sikert a bakancsa aratta, amely a benne lévő kilométerek 
ellenére vadiújnak tűnt a lábán. Aki pedig lemaradt a történetéről, 
az hamarosan elolvashatja a zarándokút élményeiből született 
könyvet.

Ê csernai

díJAZottAK
Az eseményt Ughy Attila polgármester nyitotta meg, az ifjú alkotókat 
és a találkozó vendégeit galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntötte. 
A zsűri a versenyműveket ebben az évben 59 díjjal ismerte el, ame-
lyeket vörös árpád, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Közművelődési és sport Közalapítvány elnöke adta át.  Az eseményen 
a tébláb Művészeti iskola rezeda csoportja mezőségi táncokkal lépett 
színpadra. A pályaművekből készült kiállítás március 20-ig tekinthető 
meg a Kondorban. 

ughy Attila polgármester elmondta, hogy nyáron a tanácstermet az előtérrel együtt többfunkciós helyiséggé alakítják át 
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A vénájukban 
van a szeretet
Köztük éltem – Család és vallás a hi-
malájában címmel Jaksa János sok 
érdekes dologról beszélt az érdeklő-
dőknek, akik kérdéseket is feltehettek 
a számit6sz rám klub február 26-i ren-
dezvényén a Kondor Béla Közösségi 
házban. 

 

Az L-Térő Alapítvány négy éve szervezi a Szá-
mít6sz rám klubot a Rózsa Művelődési Házban 
és néhány hónapja a Kondor Béla Közösségi 
Házban is. Tóth Sándor, az alapítvány kurató-
riumának elnöke elmondta, hogy olyan progra-
mokat rendeznek, amelyeken nem előadásokat 
kell végigülni, hanem az „előadónak” kérdése-
ket lehet feltenni, beszélgetni lehet vele. 

Ezúttal Jaksa János csontkovács, okleveles 
gyógymasszőr volt a klub vendége, aki fényké-
pekkel, filmfelvételekkel illusztrált beszámolót 
tartott arról, hogy miként találkozott először 
a buddhizmussal, hogyan élnek Indiában a 
buddhista szerzetesek és a szegény emberek.   
János 2004-ben kezdett el érdeklődni a keleti 
filozófia iránt. Két évvel később egy magyar-
országi előadáson találkozott Szái Bábával, 
az indiai guruval. Azután megismerte a tibe-
ti származású nepáli rinpocsét (ez egy tibeti 
buddhista vallási, illetve teológiai tisztséget 
jelöl). Eljárt a rinpocse magyarországi tanítá-
saira, aki egy alkalommal meghívta őt a ko-
lostorába a többi magyar hallgatóval együtt.  
Később megszervezték az elvonulást Kunhe-
gyesen is úgy, mint Indiában, Tibetben, Ne-
pálban. Ilyenkor a szerzetesek a külvilággal 
nem tartanak kapcsolatot, csak a belső lelki 
fejlődésükkel foglalkoznak. Jaksa János is csat-
lakozott az elvonulókhoz. Olyan életet éltek, 
mint a szerzetesek, azzal a könnyebbséggel, 
hogy kéthavonta hazamehettek. Ő volt a csa-
patban a „kakukktojás”, mert nem azért ment 
oda, hogy elmeneküljön valamilyen prob-
léma elől, hanem azért, mert érdeklődött a 
buddhizmus iránt. Megtapasztalta, hogyan 
élnek a szerzetesek, de nem lett buddhista.  
Ahogy Jaksa János mondta: a buddhistáknak a 
„vénájában van a szeretet”, a másik embert el-
fogadják olyannak, amilyen, nem akarják meg-
változtatni. Szeretettel közelednek felé, nem 
számít, hogy gazdag-e, vagy szegény. 

Ê fülep e.

Hány pontból 
áll egy kép?
határozott vonalak, aprócska pontok 
és precíz kidolgozottság. Czeilinger 
dorina első önálló kerületi kiállítását 
március elején láthattuk a városháza 
galériában.

Czeilinger Dorina gyermekkora óta pszicholó-
gusnak készült, mára viszont a rajzolás határoz-
za meg az életét – feltölti, kikapcsolja, és segít 
neki átgondolni a mindennapi eseményeket, 
problémákat. Olyannyira, hogy hosszas hezitá-
lás után úgy döntött: tanulmányait is a rajzolás 
mentén szeretné folytatni. Így most a vecsési 
Petőfi Sándor Általános Iskola és Gimnázium 
végzős diákjaként Egerbe készül, hogy rajzta-
nár lehessen.

Dorina önmagát autodidakta művésznek 
tartja, hiszen képességét és tudását nem szak-
körben vagy magántanárnál, hanem az internet 
segítségével fejleszti. Ott talált rá az általa kép-
viselt festészeti irányzatra, a pointillizmusra 
is, amelynek alapja a türelem, a kitartás és az 
összeszedettség. A technika lényege ugyanis 
az, hogy az alkotó több ezer apró pontot, ecset-
vonást visz fel a vászonra, amelyekből a néző 
szeme előtt, az egymás mellé helyezett szín-
pöttyökből áll össze a kép.

Aprólékos és időigényes munka, de Dorina 
elárulta, hogy egy kép kiszínezése sokkal nehe-
zebb feladat volna számára. A kiállított darab-
jai között volt, amelyen több mint egy hónapon 
át dolgozott, de az egyszerűbb képei is napokon 
át készültek.

Ê cs. m.

Szakszerű 
szűrőnapok 

                                           
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzatának támogatásával ebben 
az évben is lesznek térítésmentes la-
kossági egészségmegőrző szűrések a 
thököly úti Zsebők Zoltán szakrende-
lőben és új helyszínként a nemes utcai 
Pintér Kálmán szakrendelőben is.

Az egészségügyi szakemberek várják azokat az 
érdeklődőket, akiknek fontos az egészségük, 
és több szakterületet átfogó ingyenes szűrő-
vizsgálatokon kívánnak részt venni néhány óra 
alatt.

A kerületi szűrőnapokon igénybe vehető 
vizsgálatok az onkológiai, valamint a szív- és 
érrendszeri betegségek megelőzését és korai 
felismerését állítják a középpontba.

TAVAszI lAkOsságI 
szűrőNApOk

Időpont: március 21. (szombat) 7–13 óráig
Helyszín: Pintér Kálmán Szakrendelő 
(1188 Budapest, Nemes utca 18–20.)

– Laboratórium (vércukor-és koleszterinszint-
mérés)
– Hasi ultrahangvizsgálat
– Urológia (vese-, hólyag-, prosztatavizsgálat, 
valamint a külső genitáliák vizsgálata)
– Nőgyógyászat (emlő- és méhnyakrákszűrés)

Időpont: április 18.(szombat) 7–13 óráig
Helyszín: Zsebők Zoltán Szakrendelő (1183 

Budapest, Thököly út 3.)
– Fogászat
– Tüdőszűrés, légzésfunkciós vizsgálat
– Urológia (vese-, hólyag-, prosztatavizsgálat, 
valamint a külső genitáliák vizsgálata)
– Kardiológia (EKG, vérnyomásmérés, 
érszűkületszűrés, tájékozódó
vizsgálat)

Időpont: május 23. (szombat) 7–13 óráig
Helyszín: Zsebők Zoltán Szakrendelő 

(1183 Budapest, Thököly út 3.)
– Laboratórium (vércukor- és koleszterinszint-
mérés)
– Hasi ultrahangvizsgálat
– Bőrgyógyászat (rosszindulatú bőrelváltozások 
szűrése)
– Szemészet

A szűrővizsgálatokon való részvétel új 
megbetegedések diagnosztizálására szolgál, 

nem helyettesíti a már megállapított betegség 
gondozása miatt szükséges kontrollvizsgálatot!

A SZŰRŐNAPOKON 
A RÉSZVÉTEL INGYENES!

vérAdás 
A városHáZán

A Magyar Vöröskereszt Budapest 
Fővárosi Szervezete a korábbi évek 

hagyományait követve 2015. március 
24-én kedden 10 és 13 óra között véradó 

napot tart a polgármesteri hivatalban 
(1184 Üllői út 400. II. emelet). 

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervez 
térítésmentes véradást. A biztonságos 

magyarországi vérellátáshoz évente 500 
ezer egység vérre van szükség. Ehhez 
félmillió embertársuk véradományát, 

önzetlen segítségét várják beteg 
embertársaink. 

Kérjük, a véradásra hozza magával 
a személyi igazolványát, a lakcím-  

és a TAJ-kártyáját.

egésZségnAP 
A dél-PestiBen

Ön is szenved az allergiától? Könnyezik, 
tüsszög a szénanáthától?  

Emésztési panaszai vannak, puffad a 
hasa, és nem találja az okát? 

Ha tudni szeretné, hogy valóban 
allergiától szenved- e, vagy azt, hogy 

hogyan szabadulhatna meg a panaszaitól, 
jöjjön el a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 

egészségnapjára  
2015. március 28-án, szombaton!
Fókuszban a légúti allergia és az 

ételintolerancia

EGYÜTT AZ EGÉSZSÉGÉRT!

40 éves gyöngyszemek 
A gyöngyszem Óvoda fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte február 27-én. 
Ebből az alkalomból az ovisok műsorcsokorral ajándékozták meg a vendégeket.  

– Sikeres pályázaton nyertünk helyet és időt a 
Vermes-villában található KMG, azaz Kortárs 
Magyar Galéria gyönyörű, elegáns, minden 
szegletében a művészetet szolgáló kiállítóhelyén 
– mondta Árvay Zolta. – Az épület a külső meg-
jelenésében is rendkívül vonzó, a kertje tele van a 
művészek által adott, kőből, fémből készített tér-
plasztikákkal, szobrokkal. A régies, reprezenta-
tív villaépület körül a sok modern, színes műal-
kotás már messziről felhívja magára a figyelmet.  
A Decennium/Magánmítoszok című kiállítást 
március 6-ig lehetett megtekinteni. A tárlaton az 
öt művész kilencvenhárom műve szerepelt.

A megnyitón a galéria vezetője, dr. Iván Pé-
ter üdvözlő szavai után árvay Zolta, a kiállítás 
rendezője köszöntötte a szép számú közönsé-
get, néhány mondattal bemutatva a csoportot és 
megköszönve a lehetőséget, majd P. Szabó Ernő 
művészettörténész nyitotta meg a tárlatot. 

A kerületből Császár Bíró Lilla, a Kondor 
Béla Közösségi Ház igazgatója kísérte el a cso-
portot az ünnepi bemutatkozásra. A kiállítást 
mint a kerület művészeti életéhez kapcsolódó 
fontos kulturális eseményt az önkormányzat is 
támogatta.

Ê fülep e.

Tízéves az 5KOR művészcsoport
dunaszerdahelyi kiállítással ünnepelte 10. születésnapját az 5Kor Képzőművész 
Csoport. A Xviii. kerületi alkotókból – árvay Zolta, Bakos tamás, Bodnár imre, 
huller ágoston, Magyar József – szerveződött csoport jubileumi kiállítása február 
közepén nyílt meg dunaszerdahelyen.

Ahogy a búvár a gyöngy keresésére a tenger mé-
lyére ereszkedik, úgy igyekeznek az óvodape-
dagógusok, szülők a gyermekek lelkivilágának 
mélységében megkeresni az értékes kis magot. 
Ennek a gondolatnak a jegyében vette fel tíz éve a 
Vezér utcaiként ismert intézmény a Gyöngyszem 
nevet. 

A Gyöngyszem óvodának két tagintézménye 
van: a Podhorszky utcai Tarka-Barka és a Damja-
nich utcai Pillangó tagóvoda.

Az intézményt 1975-től egészen 1992-ig 
Hummel Pálné, Teca néni vezette, akit Pongráczné 
Mercs Ágnes követett, tőle pedig 2008-ban 
Gajdosné Szabó Anita vette át a stafétabotot. 

A fennállásának 40. évfordulóját ünneplő in-
tézménybe ellátogatott Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester, aki a jeles alkalomból virágot és emlék-
lapot nyújtott át Gajdosné Szabó Anitának, és 
egy örömhírt is közölt a jelenlevőkkel: a képvi-

selő-testület 45 millió forintot szavazott meg az 
óvoda bővítésére. A földszinten foglalkoztatót és 
egy csoportszobát létesítenek öltözővel és mosdó-
val, az emeleti szinten, a földszinti bővítés tetején 
tornaszoba kap helyet. A beruházást a nyáron 
kezdik el, és a munkálatok végeztével a Pillangó 
tagóvoda apróságai a Vezér utcai épületbe költöz-
nek.

A jubileumi rendezvényen nagy sikere volt 
az óvodások műsorának és Szadlo Józsefné óvo-
dapedagógus verses meséjének, amely az elmúlt 
40 év történetét foglalta össze sok-sok humorral 
fűszerezve. 

Az ünnepségen részt vevő Molnár Ildikó cím-
zetes főjegyző egy Tolsztoj- idézettel mondott 
köszöntőt: „Szeretet nélkül lehet fát aprítani, és 
szeretet nélkül lehet téglákat formálni, de szere-
tet nélkül nem szabad gyermekekkel bánni!”

Ê fülep e.
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10 FiataloK A fiatalok a kerületi diákparlamenten fogalmazták meg az észrevételeiket

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Egyebek között az iskolák energetikai korszerűsí-
téséről, a menzán tapasztalható problémákról és a 
közlekedési nehézségekről szóltak az előterjeszté-
sek a kerületi diákparlament február 27-i összejöve-
telén. A Kondor Béla Közösségi házban megtartott 
ülésen szóba került a buszmegállókban tiltott do-
hányzás ellenőrzése, illetve az autóbuszok tisztasá-
gának és egyes járatok menetrendjének a felülvizs-
gálata is.

A diákok több felszólalásában is elhangzott, hogy a januártól 
bevezetett menzareform következtében az iskolai ebéd gyakran 
sótlan, illetve abban az ételben, aminek édesnek kellene lennie, 
nincsen cukor. Az önkormányzat részéről Galgóczy Zoltán al-
polgármester erre reagálva elmondta, hogy az iskolai étkeztetést 
végző Eurest Kft.-vel rugalmas az együttműködés, így biztosan 
nem okoz majd gondot, hogy a lehetőségeket figyelembe véve 
megoldják a gyerekek által jelzett problémákat.

A diákok véleménye szerint a kerületben közlekedő autóbusz-
ok nem elég tiszták, és vannak olyan járatok – például a 184-es 
–, amelyeknek a menetrendjét is felül kellene vizsgálni, mert rit-
kán járnak, és emiatt az iskolába jutás vagy a hazamenetel ne-
hézségekbe ütközik. A gyerekek kérték, hogy a helyzet javítása 
érdekében az önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a Budapesti 
Közlekedési Központtal. A küldöttek ugyancsak a kerület veze-
tésének a segítségét kérték a buszmegállókban tiltott dohányzás 
szigorúbb ellenőrzéséhez. 

A diákparlament elé kerülő témákból látszott, hogy a fiatalo-
kat komolyan foglalkoztatja a lakóhelyük, az iskolájuk helyzete.

– Ezért fontos ez a fórum. A diákok egyrészt el tudják juttatni 
a kérdéseiket, az észrevételeiket az önkormányzati képviselők-
höz, másrészt a diákparlament segítségével megismerkedhetnek 
a demokrácia folyamatával, intézményrendszerével – mondta 
Ravasz Balázs művelődésszervező, az önkormányzatnak a ren-
dezvényt koordináló ifjúsági referense.

Ê P.A.

a menza 
az örök téma
A diákok szerint édesebb is lehetne az iskola

2. oldal 
 

Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda   
Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár 

Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár  
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés 
Németh József u 53. – 250 m² - területhasználat 

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó 
Sallai-Ipacsfa A/38 – 18m2 – garázs 

Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda 
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár   
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár 
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda  
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár   
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda 

Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító 
Széchenyi u 95. fsz. 8. – 24 +18 m² - vegyes élelmiszer 

Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár    
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda   

Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár 
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár 

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha 
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges   

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges 
Tövishát u 35. fsz. 1. – 21 m² - fénymásoló 

Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz  
Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt 

Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt 
Üllői út 313. fsz. 3- - 25 m² - raktár 
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 

Üllői út 323-325 – 2138 m² - területhasználat 
Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer 

Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 
Üllői út 367. fsz. 4. – 16 m² - ajándékbolt 
Üllői út 407. fsz. 3. – 27 m² - üzlethelység 

Üllői út 424 – 95 m² - irodaépület 
Üllői út 433. fsz. 4. – 72 m² - bank 

Üllői út 443. fsz.5. – 60 + 31 m² - könyvesbolt 
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 

Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda 
Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 

Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda  
Üllői út 493. fsz. 5. – 81 m² - autósbolt 

3. oldal 
 

Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 
Üllői út 521. fsz. 2. – 27 m² - raktár 

 
A  helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 

fel. 
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 

szám alatt 
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A 
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni. 

 

A pályázat benyújtásának határideje:  
2015. március 23. 9.00 - 16.00 óra 

Pályázat elbírálása:  
2015. március 30. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 

1. oldal 
 

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

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Baross u 13. fsz. 1. – 41 m² - iroda 

Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár  
Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár 

Csontváry u 15. fsz. 11. – 23 m² - vegyes iparcikk 
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru 
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat 

Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha 
Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel 

Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár 
Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 

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

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

Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz  
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet 

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges 
Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - pékség 

Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha 
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös 

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet 
Havanna u 44. fsz. 11. – 11 m² - ajándékbolt 

Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda 
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer   

Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitness 
Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² - kenyérbolt 

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

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek  

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz 

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem   

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 
Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 
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11HirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 sZolgáltAtás

n kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, kisebb – 
nagyobb festményeket, bronztárgyakat, porcelánokat, régi álló fali és 
asztali díszórákat (hibásat is), 6-12 személyes ezüst étkészleteket, 
gyertyatartókat, tálcákat, stb. könyveket, régi katonai kitüntetések 
tárgyait és teljes hagyatékot! tel.: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

n vArrógéP JAvÍtás ottHonáBAn. tel :283-7282

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

n ABlAKZArJAvitAs.HU ABLAKOK ÉS AJTÓK ZÁRJAVÍTÁSA, ZÁRCSERÉJE, 
LÉGSZIGETELÉSE HEVEDERZÁR SZERELÉS. TEL.: 06-20-3-444-999, 06-1-303-2447

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 Kert-telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves munkák vállalása 
reális áron! Tel : 06 1 781 40 21, mobil : 06 20 259-6319 web :www.telekrendezes.hu

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás Demeter Attila Tel.: 256-86-80, 06/30-970-4870

n késZPénZért vásárol (mAgyAr gyűJtő), Antik és modern 
ButorokAt,  festményeket, órákAt, PorcelánokAt, sZoBrokAt, 
eZüstöket, csillárokAt, sZönyegeket, könyveket, PénZérméket, 
kitüntetéseket, kéPeslAPokAt, Bélyegeket, vAlAmint telyes 
HAgyAtékot. mAgAs áron diJtAlAn kisZállássAl!!! 06-20-234-46-63 
Bélyegeket, vAlAmint telyes HAgyAtékot. mAgAs áron diJtAlAn 
kisZállássAl!!! 06-20-234-46-63

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 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 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

 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 Xviii. Ker. /Pestszentlőrinc/ Jeges utcában eladó egy 55 nm-es jó állapotú, 
alacsony rezsijű ikerházfél 266 nm-es telekkel, tárolókkal. KISEBB LAKÁST BESZÁMÍTOK! 
Irányár:11.900.000.- Tel.:+36 30 620 7371

 oKtAtás
n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon: 

0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu (01006404)

n MAtEMAtiKáBÓl, FiZiKáBÓl KORREPETÁLÁST, VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS 
KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: A 
06-1-294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

 gyÓgyítás/EgésZség
n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső 

u. 2. szám alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat: 8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 
06-1-317-0797, 06-20-922-1629

n hoMoKtŐvis = iMMUnErŐsítés, EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS. XVII. kerületi családi 
biogazdaságban, 100%-os natúr homoktövislé kapható kedvező áron! Tel.: 0620-580-8806

 FEstMény

n kiemelkedő kvalitású 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele, eladása. tel.: 06-30-949-29-00, email: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu    nemes galéria: 1024. szilágyi erzsébet fasor 3.

 állás/MUnKA
n tésZtAKEvErŐ Élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 

3 műszakos munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World 
Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu 
e-mail címen lehet. 

n édEsiPAri tErMéKgyártÓ / géPKEZElŐ Élelmiszeripari cég ostya sütőgépek 
kezelésére, édesipari termékgyártó munkakörbe, 3 műszakos munkarendbe, elsősorban női 
munkaerőt keres. Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., H-1186 
Budapest, Besence utca 4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet.

n 18. kerületi otthon Centrum irodánk ingatlan tanácsadó munkatársat keres. Érdeklődni: 
0670/454-1833

 KirándUlás
n A tájak Korok Múzeumok Egyesület 18.kerületi Nyugdíjas Tagcsoportja   autóbuszos 

kirándulásokat szervez: 2015.március 22-én vasárnap  Kalocsára, 2015. április 12-én 
vasárnap Kiskunmajsára, 2015. május 10-én vasárnap Mezőkövesdre. Bővebb tájékoztató: 
Horváth Lászlónénál 294-5993, Harmati Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk!

 Adás/vétEl
n Autót keresek megvételre hibás, sérült is érdekel. Korrekt ügyintézéssel, azonnali 

átírással. Hívjon bizalommal! Tel.: 0630-986-7804 

Nyitva:  hétfő – péntek: 7:00-18:00,  szombat: 8:00-12:00
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KERTÉSZ

valamint az általa üzemeltetett létesítményekben kertészeti, parkfenntartási feladatok ellátására.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Kertész”!

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ

B kategóriás jogosítvány megléte elvárás.
ent.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Dísznövénykertész”!

Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés
Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés, szakmunkás bizonyítvány,

mélyépítésben szerzett tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

- gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL),
kombinált rakodógép, henger (0,5-

Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 
-s végzettség megléte alapelvárás.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

MELEGBURKOLÓ 
apintású burkoló anyaggal 

Kérjük az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Melegburkoló”!

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest, Baross utca 7.

Magyarország  eddig egyet-
len, kizárólag minőségi BIO tisztítást 
végző ruhatisztító szalonját nyitottuk meg 
Pestszentlőrincen, a Béke térhez közel. 

A BIO tisztítás, más néven víz 
alapú tisztítás elsősorban a felsőruhá-

zat vízben, és nem oldószerben történő szakszerű 
tisztítása.  A minőség kulcsa az egyedülálló technológia, amelyet a szalonunkban 
működő gépsor biztosít és a szakszerű precizitás, amellyel a ruhákat széppé és 
tisztává „varázsoljuk”. Technológiánk segítségével biztonságosan tisztítunk bármi-
lyen ruhát, beleértve a kényes és speciális anyagúakat is. 
A víz alapú tisztítást nem szabad összetéveszteni a mosással. A tisztí-
tás nagy űrtartalmú dobban történik, amelyben egyszerre kevés ruhát tisztítunk. 
A víz alapú technológia vizet használ oldószerként és az adalékanyag a textilia 
védelmében kerül felhasználásra. A kíméletes tisztításhoz hozzájárul a mérsékelt 
mechanikai hatás, amely a textiliát éri a folyamat során.
BIO tisztítónk nem használ vegyszert csak biológiai úton lebomló 
adalékanyagokat, amelyek kiküszöbölik a bőrirritációt és környezetkímélők. A víz 
alapú tisztítás előnye még a környezetbarát eljáráson kívül a semleges vegyhatás, 
a 40%-kal jobb tisztítóhatás, a tartósabb színek és a frissebb illat.
Tisztítószalonunkban  helyben végzett, szakszerű és igényes szolgáltatást kapnak 
megrendelőink. Törzsvásárlóinknak 10% kedvezményt nyújtunk, továbbá a „Ház-
tól-házig” szolgáltatásunk keretében a kerületünkön belüli 10.000 Ft feletti  meg-
rendelés esetén a szállítás ingyenes.
Szolgáltatásunk kiterjed mindenfajta ruhaneműre és lakás textiliára. A 
gyapjú ágynemű szakszerű tisztítása révén a Kashmir-Gold referencia tisztítója 
vagyunk.

Szívesen várjuk megrendelőinket a XVIII . , Királyhágó út 73. szám alatti  
szalonunkban   tel.: 1-607-4063                        

 e-mail:voltafolt@gmail.com
 vagy az alábbi felvevőhelyeinken: 

Gloriett lakótelep – Goroszló u. 7.   
Pestszentimre – Nemes u.47/A         

VoltaFolt  Textitisztító

ÚJDONSÁG A KERÜLETBEN:
VOLTAFOLT TEXTILTISZTÍTÓ 



Városkép p 2015. március 11. XXIV. évfolyam 4. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

12 Helytörténet Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékezetes hősei  

� Három kalandos 
életút bemutatá-
sával szeretnénk 

tisztelegni az 1848–49-
es forradalom és sza-
badságharc hősei előtt. 
Mindhárman erősen kö-
tődnek kerületünkhöz, 
és nemzeti érzelmük 
még akkor is kétségbe 
vonhatatlan, ha őseik 
nem éppen árpáddal 
lovagoltak be a honfog-
lalás idején.  

Margó Tivadar, a pesti egyetem 
orvosi karának tanársegédje a 
szabadságharcban katonaorvos-
ként vett részt. Görögországi 
családból származott (nagyapja 
kereskedő, édesapja a pesti szerb 
ortodox egyházközség lelkésze 
volt), de ő magáénak érezte a 
forradalom eszméit. (Mint Dió-
szegi György művelődéskutató 
2013. szeptember 4-ei számunk-
ban kifejtette, görög származá-
sú volt.) Pesten szerzett orvosi 
diplomát, majd Bécsben tanult. 
Hazatérése után az orvosi ka-
ron kezdett tanítani, majd jött 
a forradalom. Később folytatta 
a tanítást, s közben jelentős ku-
tatómunkát végzett. A zoológia, 
az állattan területén is fontos 
tudományos eredményeket ért 
el: Charles Darwin angol ter-
mészettudós magyar követője és 
Darwin evolúciós elméletének 
hazai képviselője. Margó Tiva-
dar beutazta egész Európát, sőt 
járt Afrikában is.

roMANtIkus 
NyArALó
A pusztaszentlőrinci villatele-
pen 1876-ban vett nyaralót, s 
1896-ban, 80 évesen itt, a mai 
Pestszentlőrincen hunyt el, a 
Gyöngyvirág utcában. A villa, 
bár számottevően átalakították, 
ma is áll. A neves orvos emlékét 
nem csak a lónyaytelepi tölgy-
fák őrzik. A XVIII. kerületben 
ma egy forgalmas, a lakótelepe-
ket az Üllői úttal összekötő utca 
viseli a nevét. Érdekesség, hogy 
ez az utca azon kevesek egyike, 
melyek a gyéren lakott pusztán 
már az 1830-as években is lé-

teztek, az utazó akkor az Üllői 
útról, Pest felől ezen a dűlőúton 
jutott el a legkönnyebben a Szent 
Lőrinc-pusztai majorságba. 

A róla elnevezett utcában, a 
170. számú ház falán 2010-ben 
avatott emléktáblát Margó Ti-
vadar emlékére a Fővárosi Gö-
rög Önkormányzat, a XVIII. 
kerületi Görög Kisebbségi Ön-
kormányzat és Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata. 

A poLItIkus 
köZtIsZtVIseLő
A 26 éves Lónyay Menyhért 
számára természetes volt, hogy 
részt vesz 1848-ban az or-
szággyűlés munkájában, és a 
megalakuló magyar pénzügy-
minisztériumban tanácsosi 
feladatokat vállal. Édesapja is 
neves közszereplő, Pest város 

díszpolgára, megyei alispán, 
országgyűlési követ volt. A fiú 
több külföldi útjára elkísér-
te Széchenyi Istvánt, akit élete 
végéig mesterének tekintett. A 
szabadságharc után külföldre 
kellett menekülnie. Párizsba 
ment, ahol pénzügyi ismereteit 
intenzív tanulással gyarapította. 
1850-ben térhetett haza. Később 
újra politizálni kezdett, ország-
gyűlési képviselő lett, Deák Fe-
renc híve. Párizsban szerzett, 
itthon kiemelkedőnek számító 
közgazdasági ismereteit pénz-
ügyminiszterként hasznosította. 
Karrierje csúcsaként 1871-ben 
magyar miniszterelnökké ne-
vezte ki Ferenc József, sőt abban 
az évben a grófi rangot is elnyer-
te Lónyay Menyhért. 

1872–73-ban birtokot vá-
sárolt Szent Lőrinc-pusztán. 
Élete utolsó évtizedében ki-

költözött a budai vár lejtőjén 
épített, fényesen berendezett 
palotájából a Budapest mellet-
ti pusztaszentlőrinci birtokára, 
ahol azután haláláig lakott 11 
szobás, emeletes villájában. Az 
épület a külső jegyeit megőrizve 
áll ma is a lőrinci Szil utcában. 
Lónyay Menyhért a Szabolcs me-
gyei, zempléni, beregi és erdélyi 
birtokainak rendezése, irányítá-
sa mellett maradó szabad idejét 
az általa elnökölt Magyar Tudo-
mányos Akadémiának, földhi-
telintézetnek és a tudományok-
nak szentelte. A lőrinci villában 
írta a visszaemlékezéseit. 1884-
es halála után özvegye, Kappel 
Emília továbbra is a villában 
lakott, az ő halála után viszont 
az örökösök kénytelenek voltak 
eladni az épületet, melynek lel-
tára ránk maradt. Az ezüstnemű 
(evőeszközök, teás- és kávés-

készletek, gyertyatartók) mellett 
a lista kiemelt helyén szerepel 
az a díszkard, mentekötő és 
dísz, amelyek minden bizonnyal 
Lónyay Menyhért ünnepélyes 
alkalmakkor viselt díszmagyar-
jának részei voltak.

1849 
sZeLLeMéNek 
toVábbVIVőJe
A Krúdy-hős Szemere Miklós 
országgyűlési képviselő, nagy 
kártyás, lóversenyistálló-tulaj-
donos az 1900-as évek elején 
vásárolta meg a Cséry családtól 
pusztaszentlőrinci földbirtokát. 
Ő maga 1856-ban született, de 
édesapja, Szemere István 17 éve-
sen honvéd főhadnagy volt az 
1848–49-es szabadságharcban. 
Huszonkét csatában vett részt, 
és Buda ostromakor (1849. május 
4–21.) meg is sebesült. A népes 
Szemere családból többen eles-
tek, a leghíresebb rokonok közül 
Szemere Bertalan, a miniszterel-
nök száműzetésbe kényszerült, 
János, a kormánybiztos pedig a 
hírhedt josephstadti börtönben 
elvesztette szeme világát.

Nem véletlen tehát, hogy 
Szemere Miklós az ország hon-
védelmét szem előtt tartva 
kívánta az ifjúság sporttevé-
kenységét fejleszteni. Különös 
fontosságot tulajdonított a lövé-
szetnek, mint modern sportnak, 
amely fontos része a katonai fel-
készültségnek. Ezért építtetett 
a Budapest szomszédságában 
megvásárolt birtokán modern 
felszerelésű lövöldét az egyetemi 
ifjúság számára is jól megköze-
líthető helyen. Eléréséhez ele-
gendő volt a mai Nagyvárad tér 
közelében lévő végállomáson fe-

lülni a pusztaszentlőrinci helyi-
érdekű villamosra és a Szarvas 
csárda melletti másik végállo-
máson leszállni. A példaértékű-
en felújított épület homlokzatát, 
amely napjainkban cukrászda és 
étterem, ma is az eredeti funkci-
óra utaló Caput Gloriae Virtus 
(Legfőbb dicsőség a vitézség) 
felirat ékesíti. 

De Szemerének arra is gondja 
volt, hogy a lövölde megnyitója 
igazi társasági esemény legyen. 
Krúdy Gyula írja Szemere Mik-
lós udvartartása című tárcájá-
ban: „…Hát azt meg kell hagyni, 
hogy traktálni azt tudott! Talán 
ezer embert is látott vendégül 
Szentlőrincen, amikor az egye-
temi fiúk első versenyzésüket 
tartották céllövészetből.”

Ugyanis 1903. május 5-én 
nyílt meg Pestszentlőrincen 
(azaz Pusztaszentlőrincen) a lö-
völde. A rendezvényen részt vett 
József ágost főherceg, Augusz-
ta királyi hercegnő, Széchenyi 
Péter, Szapháry Pál, Festetics 
György, Csekonics báró és még 
sok más híresség. De nem csak 
elegáns arisztokrata urak és höl-
gyek lépkedtek felfelé a lépcsőn. 

Fotó és szöveg:
Tomory lajos pedagógiai és 

Helytörténeti gyűjtemény

vEtEránoK 
AZ ünnEPEn
szemere Miklós fon-
tosnak tartotta, hogy 
az esemény a 48-as 
hagyományok tovább-
viteléről is szóljon. 
díszegyenruhát csinál-
tatott idős szabadság-
harcos veteránoknak, 
és kikocsiztatta őket az 
ünnepségre.

az orvos, a képviselő 
és a főhadnagy
Az egykori 48-asok utóélete Pestszentlőrincen

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Hál’ istennek pont Sorok-
sár nagyközség saját képvise-
lő-testületi könyvei szolgál-
tattak adatokat a kérdésben. 
(Ugyanis Soroksárpéteri, a mai 
Pestszentimre akkor még Sorok-
sár község része volt.) 

Soroksár nem sokat törő-
dött a külső részén egyre duz-
zadó lakosságú telepével. Ez 
főleg az iskolák költségvetés-
ében mutatkozott meg. A so-
roksári és soroksárpéteri isko-
lák tanulóinak 5600 pengő éves 
költségösszeg dukált, ebből a 
tanulók számarányának meg-
felelően 850 pengő járt volna 

Soroksárpéterinek, viszont az 
anyaközség csak 300 pengőt volt 
hajlandó adni a 800 tanulós, 
20-22 tanítós, 11 osztálytermes, 
3-as turnusban tanító, több épü-
letben működő soroksárpéteri 
iskolának. Ez az összeg egy tel-
jes tanévre szólt, és benne fog-
laltattak az osztályok takarítási, 
fűtési, napló-, kréta- és kisebb 
pad-, asztal-, táblajavítási do-
logi kiadásai is. Mindez akkor, 
amikor a sláger arról szólt, hogy 
„havi 200 pengő fixszel az ember 
könnyen viccel” – de ez a 300 
pengő egy teljes évre adatott. 

1926-ban Klebelsberg Kunó 

vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter – a nagy iskolaépítő – vég-
re megértette a Soroksárpéteri 
állami Elemi Népiskola gond-
nokságának kb. ezredik levelét, 
melyben új iskolát, óvodát kérel-
meztek, hogy ne kelljen reggel, 
délben és délután is tanítani az 
iskolai osztályokban. Ebben az 
évben 160 ezer pengőt utalt át a 
kultuszminiszter Soroksár köz-
ségnek, hogy Soroksárpéterin 
felépítsen egy hat tantermes 
emeletes iskolát, két óvodát, két 
óvónői lakást és egy orvosi ren-
delőt. Ez valóban hatalmas fej-
lesztést jelentett volna. 

Ugyanezen, 1926-os évnek a 
végén a járás főszolgabírója hi-
vatalból elindította a csaknem 
8000 lakosú Soroksárpéteri elvá-
lását Soroksártól. Soroksár erre 
a hírre úgy érezte, hogy az új – 
leváló – községgel szemben már 
semmilyen kötelezettsége nincs, 
azaz az irdatlanul nagy 160 ezer 
pengős összeg őt illeti. Építkezés 
helyett évekig csak tessék-lássék 
aktatologatás folyt. 

Az 1927-es „közbeszerzé-
si” kiírásban 159 ezer pengős 
vállalkozói díjjal nyert – szo-
kás szerint – az egyik soroksári 
építőmester, aki a döntést hozó 
képviselő-testület oszlopos tagja 
volt. A pályázat végeredmény-
ét el is fogadta a minisztérium 
és az állami Építészeti Hivatal. 
Viszont az 1928-ban ismét kiírt 
„árlejtési” értékelésen már 219 
486 pengőre emelkedett a vál-
lalási összeg. A levéltári doku-
mentumok sajnos nem szólnak 
arról, hogy miért kellett újabb 
árajánlatos pályázatot kiírni, s 
mitől emelkedett a másfélszere-
sére a három épület költsége. A 
szerződést is megkötötték a so-
roksári vállalkozóval, de akkor 
már csak egy óvoda szerepelt a 
papíron, és a bekerülési költség 
is belül maradt a minisztériumi 
összegen, hiszen csak 120 ezer 
pengős tételre került pecsét. Per-
sze ebből se lett épület, csak azt 
lehetett vele bizonyítani, hogy 
Soroksár község kezét-lábát töri 
a soroksárpéteri oktatási intéz-
mények felépítéséért.

A miniszter 1929-ben meg-

unta a korábbi évek végrehajtás 
nélküli „tenderkiírásait”, és visz-
szakövetelte a 160 ezer pengőt. 
„A kultuszminisztériumban az 
az álláspont, hogy ha a község 
ez évben az építkezést meg nem 
kezdi, úgy ezen államsegély is 
el fog vonatni” – áll a soroksári 
testület 1929. június 15-i jegyző-
könyvében. 

Lett erre nagy kapkodás a so-
roksári községházán. Újabb ki-
fogásokat soroltak fel, miért nem 
kezdik meg a falak készítését. 

Viszont a pénz megmentése 
érdekében olyan jelentést küld-
hettek a minisztériumba, hogy 
tulajdonképpen már kész is van 
az iskola. Erre az a bizonyíték, 
hogy 1929-ben sorra nevezte ki 
a miniszter Soroksárpéteribe az 
új pedagógusokat. Ebből eredhet 
az 1929-es létrehozási dátum. 

Soroksár, hogy mentse a 
menthetőt, a mai Juhász József 
utca és Deák Ferenc utca sar-
kán álló Dióhéj Otthon akkori 
épületében bérelt két szobát osz-
tályteremnek. A két „tanterem” 
mellett egy harmadik lakószobát 
is bérletbe vett, hogy el tudja he-
lyezni az új tanítókat és osztá-
lyaikat, hiszen ekkorra már kö-
zel 1000 iskoláskorú élt itt. 

1930-ban újabb verseny-
tárgyalást írtak ki, és az imrei 
iskolák történetében először 
csoda történt. Ugyanis nem So-
roksár kőművesmesterével, ha-
nem Majnik Antal gyömrői ipa-
rossal szerződtek 1930. január 
végén. Az emeletes, 6 tantermes 
iskola építési költsége 88 500 
pengőre zsugorodott, mire 1930 
nyarán megkezdték az építést. 
óvodákról és egészségházról ek-
kor már szó sem volt. 

Az elkészült iskolaépületet 

1930 végén adták át, innen da-
tálható az alapítás 1930-as idő-
pontja. 

A bebútorozással kapcsola-
tos vita 1931 őszéig tartott. Az 
elmondások szerint nem is in-
dulhatott el a tanítás szeptem-
berben az önálló Pestszentimre 
nagyközség elsőnek elkészült 
iskolájában. Csak késve kezdőd-
hetett meg az 1931/32-es tanév 
az akkori Jenő utcai elemiben, 
Pestszentimre első emeletes köz-
épületében. Ez adja az 1931-es év 
ünneplésének lehetőségét. 

Ezek után ember legyen a tal-
pán, aki el tudja dönteni az isko-
la alapításának dátumát… 

Ê Pándy tamás 
helytörténész

hová lEtt A 
KülÖnBÖZEt?
időközben – 1930. 
január 8-án, 85 éve – 
soroksárpéteri önál-
lóságát írásba adta a 
belügyminiszter. Ez 
újabb kibúvót jelentett 
soroksárnak az elké-
szült épület berendezé-
se alól. Ma már érthe-
tetlen, hogy a 160 ezer 
pengő négyéves hasz-
nálata és kamatai után 
soroksár község miért 
zárkózott el a miniszter 
által – felszerelésre is 
– kiutalt pénz felhasz-
nálásától. nem beszél-
ve a 160 ezer pengő 
és a 88 500 pengős 
építési költség 71 500 
pengős különbségéről. 
vajon hogyan számolt 
el soroksár ezekkel az 
összegekkel? 

A közeli évek kutatásai végre feloldották (vagy bonyolultabbá tették) azt az ellentmon-
dást, hogy 1929-től, 1930-tól vagy 1931-től számíthatjuk-e az Ady Endre (eredetileg 
Jenő) utcai iskola létrejöttét.

EGY ISKOLA KáLVáRIáJA

Pestszentimre első emeletes középülete az iskola volt

A lövölde megnyitóján az előkelőségek mellett az egykori honvédek is ott voltak
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13szabadidőSzentpéteri Csilla zongoraművész a kerületi válogatón

�szentpéteri 
Csilla április 
18-án megmu-

tatja, mihez kezde-
ne Csajkovszij egy 
bluesfesztiválon, le-
het-e Mozartra bossa 
novát táncolni, sőt 
még azt is eldönthe-
tik a pestszentimrei 
sportkastély ven-
dégei, milyen 
rockgitáros lenne 
Vivaldi. A botafogo 
táncegyüttes és 
Zséda mellett a 
kerület legjobb fiatal 
zongoristája is a lát-
ványos és tartalmas 
crossover produkció 
vendége lesz. 

vig györgy    

– Hogy talált egymásra a Sport-
kastély és Szentpéteri Csilla?

– Tavaly júliusban mutat-
tam be a Budapest Kongresszusi 
Központban a 100% ZENE című 
műsorom. A muzsika mellé 
egy elképesztően látványos, új 
designelemet is beépítettünk a 
programba. Hat óriási ledfalat 
állítottunk fel a színpad körül, 
amelyeken a zeném gondolati-
ságával, dinamikájával harmo-
nizáló filmek futottak. Amikor 
a Sportkastélyban tervezték az 
idei programot, úgy gondolták, 
ilyen még nem volt náluk, és 
lenne rá igény. 

preMIer
– Játszott már sportcsarnokban?

– Zongoráztam már a Papp 
László-arénában, de olyan tér-
ben, ahol többnyire sportmér-
kőzéseket bonyolítanak le, még 
sosem. Gondolkodni kezdtem 
a műsoron, és végül sikerült is 
egy nagyon színes, dinamikus, 
temperamentumos programot 
összeállítani. Ezt jelzi a címe is: 
Temperamento. 

– Kik lesznek a vendégei?
– A műsorban látható tü-

zes táncokat a kiváló Botafogo 
táncegyüttes tagjai adják elő. 
Ki is készíthetne autentikusabb 
koreográfiát a latin átiratokra, 
mint a szamba leghitelesebb 
hazai előadói, akiknek ráadásul 
Pestszentlőrincen van a bázisuk. 

VIVALdI MINt 
roCksZtár
– A kerület egy zongora sza-
kos zeneiskolása is fellép majd 
a koncerten. Ez az ötlet hogyan 
született?

– Idén májusban kezdődik a 
Láttad-e már a zenét? című or-
szágos koncertsorozatom, ame-
lyen zeneiskolákkal, diákokkal, 
tanárokkal közösen tágítjuk a 
műfaji határokat. A program 
első felében ők mutatják be a 
klasszikus szerzők műveit, a 
folytatásban pedig én mutatom 
meg, hogyan kapcsolódik Csaj-
kovszkij Hattyúk tava című 
műve a blues-zenéhez, miként 
találkozhat Mozart a bossa 
novával. Az sincs kizárva, hogy 
Vivaldi ma gitáros rocksztár 
lenne. Mivel a kerületben talál-
ható a Dohnányi Ernő Zene-

iskola, természetes volt, hogy 
nekik is felajánljam az együtt-
működést.  

– Igaz a hír, hogy ott lesz a 
dohnányis zongoristák háziver-
senyén, ahol kiderül, kivel játszik 
négykezest a Sportkastély közön-
sége előtt?

ZsédA LesZ 
A sZtárVeNdég
– Természetesen igaz. De már 
előre tudom, hogy nehéz lesz a 
döntés, annyi remek kis muzsi-
kus van. 
– Április 18-án egy kiváló dzsessz-, 

illetve popénekesnő is a vendége 
lesz. 

– Zsédával már négy éve dolgo-
zunk együtt, nagyszerű zenész, aki 
szintén nem hagyja magát beska-
tulyázni egyetlen zenei irányzatba 
sem. A mostani koncertre azokat a 
dalokat választottuk ki a reperto-
árjából, amelyek a legjobban illesz-
kednek az én zenei világomhoz, de 
néhány nagy slágere is elhangzik.

– Milyen zenei világra számít-
hat a közönség?

– legkedveltebb klasszikus 
zeneszerzők, mint például Vi-
valdi, Paganini, Rossini, Beetho-
ven, Mozart, Liszt és Brahms is-

mert műveit játsszuk el, de nem 
a hagyományos módon. Én úgy 
érzem, hogy ha Paganini itt élne 
közöttünk, akkor a latin zené-
ért rajongana, Rossini imádná a 
spanyol fiestákat, Brahms a me-
xikói hangulatot, Mozart a bossa 
nova-t. Monti a világzenében 
jeleskedne, Vivaldi rockgitáros 
lenne, Liszt pedig jazz és filmze-
ne stílusban komponálna. Liszt-
ről korának egyik valódi szuper-
sztárja volt. Amikor megjelent 
Európa bármely jelesebb össze-
jövetelén, olyan heves rajongás-
sal fogadták a főrangú hölgyek, 
amelyhez hasonlót jóval később 
a Beatles együttes tagjai váltot-
tak ki a közönségükből. 

– Saját szerzeményeket is ját-
szik?

– Igen. Talán nem szerény-
telenség, ha elmondom, hogy 
az elmúlt évtizedben több mint 
száz klasszikus átirat mellett 
csaknem ötven saját szerzemé-
nyem is született. Ezek közül is 
hallhat néhányat a közönség. 

 
A FElléPŐK
– Az ország legki-
válóbb dzsessz- és 
rockzenészeivel ját-
szom évek óta. Kovács 
„Öcsi” Ferenc a djabe 
oszlopos tagja, aki 
hegedűsként kitű-
nő jazztrombitás is. 
Kormos János gitáro-
zik, szendőfi Balázs 
basszgitározik, Kovács 
norbert dobol, takács 
Márton latin-amerikai 
ütőhangszereken adja a 
fergeteges ritmusokat. 
A látvány különösen 
hangsúlyos eleme a 
produkciónak. A négy 
darab nagyméretű lEd-
falon átirataimra, zené-
imre komponált filmek, 
vizualizációk fokozzák 
a muzsika dinamiká-
ját, hangulatát. Fülöp 
Csaba készíti ezeket az 
egyedi alkotásokat.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

szentpéteri csilla azt ígéri, hogy olyat látnak a nézők, ami még nem volt a sportcsarnokban 

FElnŐtt úsZásoKtAtás
 Időpontok: március 22. 

vasárnap, 25. szerda, 29. 
vasárnap

 Szerdánként 19 és 20 óra 
között a Kastélydombi 
uszodában  (Nemes u. 56–60.),

 vasárnaponként 9-től 10 óráig 
a Park uszodában (Bókay-kert, 
Szélmalom u. 33.).

 Információ: 06-20-232-3823 
 (Új belépők előzetes 

bejelentkezése szükséges.)

FUtÓPont
 Időpontok: március 19., 

24., 26. Keddenként és 
csütörtökönként 17 órától.

 Helyszín: Bókay-kert 
(Szélmalom u. 33.)

 Edző: Irsán László, 
 06-20-225-5462
 
nordiC wAlKing
 Időpontok: március 19., 23., 

26. Hétfőnként 17.30-tól, 

csütörtökönként 18 órától.
 Helyszín: Bókay-kert 
 (Szélmalom u. 33.)
 Edző: Schwarz Mária, 
 06-30-961-7731

ÖnvédElMi EdZésEK
 Időpontok: március 22., 29. 10-

től 11 óráig
 Helyszín: Kondor Béla 

Közösségi Ház (Kondor Béla 
sétány 8.)                                        

 Oktató: Pataki Krisztián, 
 06-70-941-5992

JÓgA
 Időpontok: március 22., 29. 

8.30-tól 10 óráig
 Helyszín: Kondor Béla 

Közösségi Ház (Kondor Béla 
sétány 8.)                                        

 Oktató: Kovács Zsuzsanna, 
 06-70-221-8546

síoKtAtás
 Időpontok: március 19., 25. 

Szerdán 17 és 18 óra között, 
csütörtökön 16-tól 17 óráig. 

 Helyszín: Bókay-kert 
(Szélmalom u. 33.)

 Előzetes bejelentkezés: 
 06-30-575-3262

KondiCionálÓ tornA
 Időpontok: március 23., 30. 

Hétfőnként 17 órától.
 Helyszín: Park Aerobik Center, 

Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
 Oktató: Markovits 

Szilvia, telefon: 06-70-
324-5836, e-mail:  
parkaerobik10@gmail.com

ZUMBA
 Időpontok: március 20., 27. 

Péntekenként 17 órától.
 Helyszín: Park Aerobik Center, 

Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
 Telefon: 06-70-324-5836, 

parkaerobik10@gmail.com

KEréKPáros túrA
 Időpont: március 29.
 Gyülekező: Béke tér, 9 óra
 Útvonal: Béke tér–ócsa
 Információ: Ladoniczki 

Ferenc, telefon: 06-30-
864-5736, e-mail:  
ladoniczkiferenc@gmail.com

világszínvonalÚ show
 Stílus és temperamentum a Pestszentimrei Sportkastélyban

EZ MáR TAVASZI 
LENDÜLET
Folytatódik a Lendületbe hozzuk! programsorozat
természetesen a tavaszi hónapokban is folytatódik a ke-
rületi lakosoknak kínált ingyenes sportprogram, a lendü-
letbe hozzuk! íme, a hónap második felének kínálata.

idén is jön A
tour de bókAy 
sikeres kulturális kezdeményezésnek bizo-
nyultak azok az évek óta megrendezett hely-
történeti séták, amelyek során az érdeklődők 
szakemberek vezetésével járják be a kerület 
egy-egy építészeti és kultúrtörténeti szem-
pontból érdekes részét. 

A tematikus sétákat évente két alkalommal szervezi meg 
a Heilauf Zsuzsanna vezette Tomory Lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyűjtemény, valamint a Kardos Gábor 
elnökletével működő XVIII. kerületi Települési Értéktár 
Bizottság. A séták idei tematikája már elkészült: május 
30-án az Urbitális Majális budapesti rendezvénysorozatá-
ban ezúttal Legyünk hűek az örökséghez! – Lakótelepe-
ink, templomaink mindennapjai címmel hirdetnek sétát, 
szeptemberben pedig a Kulturális Örökség Napjai kere-
tében Pestszentimrére látogatnak el a séta résztvevői.

Fennállásának 175. évfordulója alkalmából a Bókay 
gyermekklinikát támogatta az a karitatív kerékpáros fel-
vonulás, amelyet tavaly első ízben rendeztek meg a IX. 
kerületi Bókay János utcai klinika és a Bókay-kert között. 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre gyermek-egészségügyi 
ellátása is részben a Bókay gyermekklinikához tartozik. 
Ezért is gondolják úgy a szervezők, dr. Tóth-Heyn Pé-
ter és Kardos  Gábor, hogy a Tour de Bókay elnevezésű 
eseményből érdemes hagyományt teremteni. Idén április 
26-án a tervek szerint újra megszervezik azt.

Ê kgy
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14 Programajánló Az idén 70 éves előadóművész, a Hobo Blues Band alapító tagja a Rózsában

Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 13. 17 óra: Az eső – a 
Kondor Béla Közösségi Házban 
működő képzőművészeti kör 
kiállításának megnyitója.
Március 20. 19 óra: Vadászat – 
Hobo és Bandájának koncertje. 
Állóhelyi jegy: 3500, elővétel-
ben: 2900 Ft, ülőhelyi jegy: 
4500 Ft.
Március 21. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belépő-
jegy: 300 Ft.
Március 21. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Március 22. 11 óra: Biciklizős 
lemez – Gryllus Vilmos koncert-
je. Belépőjegy: 1500 Ft.
Március 28. 15 óra: Számít6sz 
rám klub. A belépés díjtalan.
Március 28. 18 óra: A postás, 
aki megeszi a leveleket – a L’art 
pour l’art Társulat előadása. 
Belépőjegy: 2200 Ft.
Március 29. 15 óra: A szerelmes 
nagykövet – a Budapesti Bulvár-
színház előadása. Belépőjegy: 
2200 Ft, diák/nyugdíjas: 1500 
Ft.
Önismeret és mese címmel 
önismereti csoport indul felnőt-
teknek. A foglalkozások havonta 
egy alkalommal, szombati 
napokon lesznek, Bótyik Szilvia 
szociális munkás, mentálhigié-
nés szakember vezetésével. Ter-
vezett témák: Hogyan segítenek 
a mesék a párkapcsolatokban, 
az álláskeresésben, a pénz-
ügyekben? Részvételi díj: 6000 
Ft/alkalom (egy foglalkozás 3 
óra hosszúságú). A csoport csak 
megfelelő számú jelentkező 
esetén indul, ezért előzetes 
jelentkezést kérünk.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében (hétfőtől péntekig 9–19 
óra között, hétvégén pedig a 
rendezvényekhez igazodva) az 
itt található Ticket Expressz-
jegyirodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembér-
lési lehetőség esküvőkre, össze-
jövetelekre előzetes egyeztetés 
alapján.

lŐrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Március 13. 21 óra: Pestszentlő-
rinci SFA–Energia SC Gyöngyös 
NB II-es futsal bajnoki mérkőzés
Március 16. 14 óra: Játsszunk 
együtt – III. forduló
Március 22. 10 óra: Korfball 
bajnoki forduló az 1908 SZAC 
KSE szervezésében.
Március 23. 14 óra: Játsszunk 
együtt – IV. forduló
Március 27. 18 óra: PLER-
Budapest–Komló férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Március 28. 12 óra: Cartoon 
Heroes–Eszterházy MEISE női 
floorball bajnoki mérkőzés
Március 28. 18 óra: Cartoon 
Heroes–Komárom férfi floorball 
bajnoki mérkőzés

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Március 13. 16 óra: Ötletklub 
– tavaszi fogyási tanácsok és 
ötletek
Március 16. 16 óra: Társas hétfő
Március 25. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás a közelgő húsvét 
jegyében
Március 27. 17 óra: Könyvaján-
lók klubja. Téma: Milyen a jó 
krimi?

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Március 14. 8 óra: Id. Nö-
vényi Norbert Emlékverseny 
és női diákolimpiai döntő a 

Pestszentimrei Birkózó Egyesület 
szervezésében
Március 15. 7 óra: X. Imre–
Lőrinc-futóverseny
Március 21. 7 óra: Formációs 
tánc ranglistaverseny a Botafogo 
Táncegyüttes szervezésében
Március 22. 10 óra: Rock and 
roll verseny
Március 27–29.: Egész napos 
táncverseny a Magyar Látvány-
tánc Szövetség szervezésében

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 19–26. között Internet-
fiesta a könyvtárban. Téma: 
család és közösség
Március 21. 9 óra: 30 éves a 
Lőrinci Nagykönyvtár. Egész na-
pos ünnepi program, amelynek 
keretében negyedéves ingyenes 
tagságot adunk az újonnan 
beiratkozóknak. A program 
részeként 11 órakor köszöntőt 
mond Galgóczy Zoltán alpol-
gármester és dr. Fodor Péter, a 
FSZEK főigazgatója.
Március 24. 14 óra: Véradás
Március 25. 17 óra: Társasjá-
tékklub
Március 26. 17 óra: Sonnleitner 
Károly előadása az egészséges 
életmódról. Téma: A gondol-
kodás hatása a génekre, az 
epigenetika tudománya.
A Galéria 18 kiállítóteremben 
a 30. születésnapját ünneplő 
Lőrinci Nagykönyvtár jubileumi 
kiállítása tekinthető meg.
Kezdő internethasználói foglalko-
zás indul 16 órában, délelőt-
tönként 9–13 óráig. Időpontok: 
április 22., 29., május 6., 13. 
Jelentkezni személyesen, a rész-
vételi díj egyidejű befizetésével 
lehet: beiratkozott olvasóknak 
120 Ft/óra, regisztráltaknak 120 
Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Március 20. 17 óra: Bakó Dóra 
bábfoglalkozása

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 14. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Március 18. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 19. 14 óra: Fehér asz-
talnál – a NYÉVE összejövetele
Március 21. 15 óra: Itt a tavasz 
újra – a Fráter Lóránd Nótakör 
zenés-táncos műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György.
Március 22. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
Március 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 24. 18 óra: Hódolat a 

múlt bölcselőinek – Pais István 
professzor előadás-sorozatának 
12. része. A 18. századi francia 
felvilágosodás deista gondol-
kodói: Voltaire, Montesquieu és 
Rousseau.
Március 25. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 27. 19 óra: Presser–
Sztevanovity–Horváth: A padlás. 
Félig mese, félig musical 9–99 
éves korig, az Otthon Theatrum 
előadásában.
Március 28. 10 óra: Ékszer- és 
gyöngykiállítás és vásár
Március 29. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Csütörtökönként 17.30-kor 
ingyenes jogi tanácsadás, 
szombatonként 9 órakor kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely és 
kézműves foglalkozás, vasárna-
ponként 8.30-kor ingyenes jóga, 
10 órakor ingyenes önvédelmi 
oktatás felnőtteknek.

városháZA dísZtErEM

városház utca 16.
Március 27. 18 óra: Testabend – 
avagy bemutatjuk szellemi érté-
keinket és német hagyományain-
kat. Hagyományteremtő előadás 
a Darus Utcai Magyar–Német 
Két Tannyelvű Általános Iskola 
szervezésében.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.
hu
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetés alapján. 

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Március 21. 14 óra: Közlekedj 
okosan! – családi délután a 
közlekedés és a közlekedési 
eszközök jegyében. A részvétel 
ingyenes.
Kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegessé-
gek Sváb Ferenc ásványgyűjte-
ményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől szombatig 
14–18 óráig tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 13. 10 és 13 óra: Törté-
nelmi verbunk és népi játszóház. 
A családi táncház és népi játszó-
ház programsorozat nemzeti ün-
nephez kapcsolódó programja. A 
pestszentimrei óvodák és iskolák 
részvételével igazi verbunkos 
kíséretében elevenítjük meg a 
márciusi ifjak világát. Táncház, 
kézműves foglalkozás (korabeli 
viseletek), toborzás. A részvétel 
ingyenes.
Március 13. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
Március 18. 17.30: 
Kertbarátklub. Tervezett téma: 
Palántaültetés és egyéb mun-
kálatok. Előadó: Gyócsi Zoltán, 

házigazda: Karmazsin Jánosné. 
A részvétel ingyenes.
Március 20. 10 és 15 óra: 
Elvarázsolt Katinka – a Tihanyi 
Vándorszínpad előadása. A 
verseket Tihanyi Tóth Csaba írta, 
az előadás zenéjét Bognár Gyula 
szerezte. Rendező: Tihanyi Tóth 
Kinga. Belépőjegy: 980 Ft.
Március 20. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
Március 21. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
Március 21. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Március 22. 14 óra: Tudatos 
nap az egészséges életmódért 
és az egészséges környezetért 
előadásokkal, testmozgással, 
egészségügyi és önismereti 
elemzésekkel és előrejelzések-
kel, főzőshow-val, egészséges 
és laktóz-, illetve gluténmentes 
ételek kóstolójával. 17 óra: 
Testünk üzeneteinek megfejtése 
szomatodrámával címmel dr. 
Buda László előadása.
Március 24. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Téma: Sámántor-
na, avagy tenszegritás. Albutiu 
Péter előadása. Részvételi díj: 
400 Ft.
Március 27. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház. A 
táncházat Plugor Judit vezeti. 
Belépőjegy gyermekeknek 500, 
felnőtteknek 800 Ft.
Március 27. 18 óra: Színházba-
rátok klubja. Meghívott vendég: 
Vida Péter, a Thália Színház mű-
vésze, a Fapad című tévésorozat 
szereplője.
Március 27. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
Március 29. 10 óra: Húsvétváró 
családi nap. Mese, kézműves 
foglalkozás, arcfestés, tojás-
vadászat, puzzle. A részvétel 
ingyenes!
Kéthetente csütörtöki napokon 
17 órától ingyenes jogi tanács-
adás.
A Baba-dúdolóra, a Maszat-kuc-
kóra, a Bajnokok tánciskolájába, 
a különféle tornákra, a zumbára, 
a felnőtt néptáncra, valamint 
az egyéb foglalkozásainkra 
továbbra is várjuk az érdeklődők 
jelentkezését az elérhetősége-
inken.

PolgároK háZA

üllői út 517.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.

köZlekedJ 
okosAn!
Folytatódik a nagy népsze-
rűségnek örvendő Családi 
délutánok rendezvénysorozat 
a Múzeumsarokban. Ezúttal a 
közlekedésről és a különféle 
közlekedési eszközökről lehet 
sok érdekességet megtudni. 
Hogyan közlekedtek régen a 
pestszentlőrinciek, hogyan 
közlekedünk ma, és vajon ho-
gyan közlekedünk 100 év múl-
va? Az első társas kocsiktól 
a repülőkig megismerkedünk 
az eddig feltalált járművekkel, 
majd a fantáziánkra hagyat-
kozva jövőbeni közlekedési 
eszközöket készítünk újra-
hasznosított anyagokból, és 
megtervezzük a hozzájuk való 
jegyeket.
Időpont és helyszín: március 
21. (szombat), 14 óra, Múze-
umsarok kiállítóterem (Szent 
Lőrinc sétány 2.).
A részvétel ingyenes, a 
szervezők minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

hobo és bandája 
a rózsában
A legendás bluesénekes és dalszerző, Földes lászló, 
hobo ad zenekarával koncertet március 20-án a rózsa 
Művelődési házban. Az idén 70 éves előadóművész, a 
hobo Blues Band alapító tagja 47 évvel ezelőtt lépett 
először színpadra. 

A Vadászat című koncert 19 órakor kezdődik. Az állóhelyi jegyek 
elővételben 2900, a koncert napján 3500 forintba kerülnek. Az ülő-
jegyek ára 4500 forint.

óvodásoknak és kisiskolásoknak szól március 22-én 11 órai kez-
dettel Gryllus Vilmos Dalok 3 – Biciklizős lemez című albumának 
bemutatója. A belépő 1500 forint. 

Március utolsó hétvégéjén a L’art pour l’art Társulat lép fel A pos-
tás, aki megeszi a leveleket című műsorával. A sajátos humort kép-
viselő csapat március 28-i előadása 18 órakor kezdődik, s a jegyek 
2200 forintért kaphatók. Másnap a Szerelmes nagykövet című bo-
hózatot láthatja a színházszerető közönség. A Budapesti Bulvárszín-
ház 15 órakor kezdődő előadásának főbb szerepeiben Straub Dezső, 
Gregor Bernadett és Nyertes Zsuzsa látható. A jegyek ára 2200 fo-
rint, diákok és nyugdíjasok 1500 forintért válthatnak belépőt.

A művelődési ház programjairól a www.rozsamh.hu internetes 
oldalon is tájékozódhatnak. 

Ê P. l.

jótékonysági est
A lehetetlen helyzetbe került kárpátaljai magyar nyelvű 
oktatást kívánja támogatni az a gálaest, amelyet ápri-
lis 26-án a rózsa Művelődési házban rendez az üde 
színfolt Egyesület.

Kerületi művészek fognak össze azért, hogy egy gálaest bevételével 
támogassák a kárpátaljai magyar nyelvű középfokú oktatás egyik 
utolsó bástyájának számító líceumot. Az estet április 26-án 18 órai 
kezdettel rendezi meg az Üde Színfolt Egyesület a Rózsa Művelődési 
Házban.

A jótékonysági akció társszervezője a Pestszentlőrincen élő, kár-
pátaljai születésű Kovács Sándor, aki évtizedeken át vezetett a szü-
lőföldjére szervezett utazásokat, és aki több nagy sikerű könyvvel, 
kétnyelvű térképek szerkesztésével, előadásokkal, kiállításokkal, a 
közszolgálati csatornákon bemutatott filmekkel igyekszik részlete-
sen bemutatni Kárpátalja szépségeit, értékeit.

Ha nem tudunk segíteni, sajnos nagy a veszélye annak, hogy a 
válságos helyzet elkezdi felőrölni az ottani magyar nyelvű oktatás 
rendszerét. A bevételt mi a legtöbb gonddal küzdő középiskolának, 
a szórványmagyarság területén, a Tisza forrásvidékén működő 
Técsői Magyar Tannyelvű Református Líceumnak ajánljuk fel – 
mondta Kovács Sándor.

A gálaesten való részvételüket eddig olyan kerületi kötődésű 
művészek és csoportok jelezték, mint a Tébláb Alapfokú Művésze-
ti Iskola táncosai, Kiss András operaénekes, Lugosi Dániel Ali kla-
rinétos, a Virtuózok című tehetségkutató verseny győztese, a már 
több jótékonysági koncertet adó Kucsák László és barátai. Az 5KOR 
Képzőművész Csoport tagjai jótékonysági kiállítással és árveréssel 
támogatják a rendezvényt, amelynek fővédnöke Ughy Attila polgár-
mester.

Ê k. gy.

harmincéves
éppen harminc évvel ezelőtt, 1985 márciusában nyitot-
ta meg kapuit a lőrinci nagykönyvtár. 

Aligha van olyan lakosa a kerületnek, aki ez idő alatt ne fordult vol-
na meg a falai között. Tavaly sem lehetett ok a panaszra: csaknem 
10 ezer látogatót fogadott a könyvtár, amely összesen több mint 
6000 beiratkozott olvasóval dicsekedhet. Ebből majdnem 2000 a 
gyermek, ami jó jel, hiszen mutatja: a közvélekedés ellenére a mai 
gyerekek közül is sokan szeretnek olvasni.

A Lőrinci Nagykönyvtár mára a kerület közművelődésének egyik 
legfontosabb intézménye lett. 77 ezer kötetes állományával minden-
fajta témában garantáltan tud olvasnivalót kínálni. Az intézmény 
által nyújtott szolgáltatásokkal a születésnapi ünnepi programon, 
március 21-én is megismerkedhetünk.

A reggel 9 órakor kezdődő egész napos rendezvényen fényképes 
kiállítás nyílik a könyvtár eddigi 30 évéről. A kiállítást Galgóczy 
Zoltán alpolgármester nyitja meg, majd dr. Fodor Péter főigazgató 
mond köszöntőt. Ahogy az egy születésnapi ünnepséghez dukál, a 
köszöntők után felvágják a könyvtár tortáját. 12.30-tól hangszer-
bemutatóval és családi táncházzal várják a kicsiket és a nagyokat, 
majd 14 órakor Hozleiter Fanny Mosolyka jó hangulatú író-olvasó 
találkozót tart. Mindezeken túl könyv-selfie és helytörténeti társas-
játék is szerepel a programok között.

Ezen a napon, akik még nem tagjai a könyvtárnak, negyedéves 
ingyenes tagságot kapnak.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

Fegyelmezett, jó játékkal kezd-
te a rájátszás első találkozóját, 
a Mezőkövesd ellenit a PLER. 
Igaz, az első félidőben még a 
játékosaink sarkában volt az el-
lenfél (13-13), de a folytatásban 
megmutatták a fiúk, ki az úr a 
háznál. Magabiztosan győztek 
(29-25), ami jó belépő a nem 
könnyű folytatásba.

Auth Mártonék nem ijedtek 
meg a Balmazújváros elleni fel-
adattól. Mindenki tette a dolgát, 
mert mindenki tudta, mi a dolga 
azért, hogy az ősszel is az élme-
zőny csapatai között emlegessék 
majd a lőrincieket.

sZíVbőL HoZták 
A szünetben még szoros volt az 
állás, 13-13-mal mentek öltöző-
be a felek. A pihenő a PLER-nek 
kedvezett: egy 3-0-s sorozattal 
elléptek az ellenféltől, s ez for-
dulópontja volt a meccsnek.

Ettől függetlenül a mi mes-
terünk, Hutvágner István a haj-
rában is biztosra ment: kétszer 
kért időt, a srácok pedig hall-
gattak az okos szóra. Ennek is 
köszönhetően egy-két perccel a 
meccs vége előtt már megnyu-
godhattak a szurkolók, mert 
az előny akkora volt, amekko-

rát már nem lehetett behozni. 
Nem is történt „földindulás”, a 
lőrinciek szívvel játszva hozták 
a rájátszás első mérkőzését. Az 
öröm mellett a kívánság csak az 
lehetett, hogy maradjon a szív-
ből az elkövetkező összecsapá-
sokra is.

MIért NeM 
fordítVA?
A szívből maradt ugyan, de a 
Cegléd elleni meccsen a megoldá-
sok nem sikerültek. Hét perccel a 
találkozó vége előtt 3 gólos (!) lő-
rinci vezetésnél elléphetett volna 
a csapat 4 góllal is, de kimaradt 
a nagy helyzet, míg a másik ol-
dalon a PLER hálójába került a 
labda. Az ezt követő idegeskedés, 
kapkodás érthető módon nem 
vezetett sehova, pontosabban ve-
reséghez, ami azt jelenti, hogy a 
Cegléd 13, a PLER pedig 11 pont-
tal várja a folytatást.

De megnyugtatóbb lenne for-
dítva…

A következő ellenfél a Gyön-
gyös lesz, március 14-én 

idegenben.
rájátszás a 7–12. helyért:

1. forduló
PLER-Budapest–Mezőkövesd 

29-25 (13-13)
2. forduló

Cegléd–PLER-Budapest
26-24 (13-11)

 
hUtvágnEr-
sZAvAK – CEgléd 
Után
„olyan meccset 
veszítettünk el, 
amelyik már a 
kezünkben volt. 
Mindent elmond, 
hogy az utolsó 
három percet öt-
egyre vesztettük el. 
Közel álltunk ahhoz, 
hogy elhozzuk a két 
pontot, ami rendkívül 
fontos lett volna a 
folytatásban.”

A mezőkövesdet itthon átugrotta a Pler, cegléden azonban a hajrában elbukott 

füstBe ment 
meccs cegléden

sorsdöntő „krimik” várhatók még az alsóházi rájátszásban

� fontos pontokat gyűjtött be a pLer-budapest 
az alsóházi rájátszás (7–12. hely) első mérkőzé-
sén a Lőrinci sportcsarnokban február 27-én: 

a kerületi kézilabdacsapat 4 góllal, 29-25-re nyert 
a Mezőkövesd ellen. A folytatásban, március 6-án 
a Cegléd volt az ellenfél, idegenben. Az a találkozó 
„elment”, a lőrinciek 2 gólos vereséget szenvedtek, 
nem akármilyen utolsó percekkel…

AKáR EZREN IS 
FUTHATNAK

 
A nemzeti ünnepünkön kereken tizedszer rendezik 
meg az imre–lőrinc-futóversenyt, amelynek mottója: 
Futás, ami összeköt. A sportnappal kapcsolatos fon-
tos tudnivalókat gyűjtöttük csokorba.

A futóverseny szervezői már csak egyetlen dolog miatt szorí-
tanak, de azért nagyon… Remélik, hogy az 1848-as hősök óvó 
pillantása még onnan, fentről is elkíséri március 15-én a kerület 
egyik legfontosabb és évről évre egyre népszerűbb rendezvényét. 
Az aggódás oka az, hogy a 2013-as verseny a szokatlan „jégkor-
szak miatt” elmaradt, csak később tudták megrendezni. 

Februárban már beharangoztuk a minden bizonnyal ezreket 
megmozgató X. Imre–Lőrinc-futóversenyt. Most, közeledve az 
eseményhez, konkrét tudnivalókkal igyekszünk olvasóink segít-
ségére lenni.

Fontos információ, hogy kiket szólítanak majd a rajthoz. Íme, 
a korcsoportok, az indulási időpont szerint állítva sorba. Mini: 
–2009, újonc: 2008–2007, felnőtt 2.: 1985–1976, Gyermek 1.: 
2006–2005, Senior 1.: 1975–1966, Gyermek 2.: 2004–2003, Senior 
2.: 1965–1956, Serdülő: 2002–2000, Veterán 1.: 1955–1946, Juni-
or: 1999–1996, Veterán: 1945-ben vagy korábban születettek + 
babakocsis futam.

Hasonlóan fontos az indulók számára, hogy mely korosztá-
slyok képviselőit mikor szólítják rajthoz.

Mini, fiú. Táv: 300 méter, rajtidő 10 óra. Mini, lány: 300 m, 
10.10.  Újonc, fiú: 700 m, 10.20. Újonc, lány: 700 m, 10.40. Gyer-
mek I., fiú: 700 m, 11.00. Gyermek I., lány: 700 m, 11.20. Gyermek 
2., fiú: 700 m, 11.40. Gyermek 2., lány: 700 m, 12.00. Serdülő, 
fiú: 2000 m, 12.20. Serdülő, lány: 2000 m, 12.40. Imre–Lőrinc-
kezdők (előnevezés 1500, helyszíni nevezés 2000 Ft): 3000 m, 
13.00. Kerékpáros futam (1500, ill. 2000 Ft): 8000 m, 13.15. Ju-
niortól veteránig + babakocsis futam (1500, ill. 2000 Ft): 8000 
m, 13.45. (A babakocsis futóversenyre a sporthirugynokseg.hu 
oldalon keresztül március 12-ig kedvezményesen, 500 forintért 
lehet nevezni.) 

A kerékpáros futamról jó tudni, hogy mezőnyverseny lesz, 
korosztályos bontásban, 12 éves kortól. A részvétel feltétele a 
műszakilag megfelelő országúti vagy MTB kerékpár és a bukósi-
sak. A biciklik a rajt előtt műszaki átvételen esnek át.

Kerékpáros korcsoportok: serdülő, 2003–2002; ifjúsági, 2001–
2000; junior, 1999–1996; felnőtt, 1995-ben vagy előbb születet-
tek.

Végül az, ami talán a legtöbbeket érint. A 12. és a 13. futam 
végleges útvonala: Sportkastély–Kisfaludy u.–Lőrinci út–Kettős-
Körös u.–Péterhalmi u.–Fogoly u.–Mályinka u.–Bököny u.–Drá-
va u.–Fogoly u.–Péterhalmi út–Kettős-Körös u.–Lőrinci út–Kis-
faludy u.–Sportkastély.

 
hA „itthon vAgy”, ingyEn FUthAtsZ

A kerületi iskolák tanulói számára az idén is ingye-
nes a részvétel az imre–lőrinc-futóversenyen. A diá-
koknak tehát nincs más dolguk, mint hogy szedjék a 
lábukat.

VIZES SPORTáG 
– SZáRAZON

 
sport XXi. evezős utánpótlás országos bajnokságot 
és iskolai ergométeres országos döntőt rendeztek 
március 8-án a lőrinci sportcsarnokban, amely kiváló 
házigazdája volt az eseménynek. A versenyről nagy 
gábort, a Magyar Evezős szövetség utánpótlás-bi-
zottságának a vezetőjét kérdeztük.

– Elnézve a nagy készülődést, azt hihetné az ember, hogy ifjúsági 
olimpián vesznek részt a gyerekek, nem csupán egy, az alapozást 
megszakító verseny szólítja őket rajthoz, és még csak nem is víz-
be… Jogos lehet a kérdés: miért ekkora a készülődés?

– Aki sportolt, tudja, hogy a téli alapozó időszak után minden 
megméretésről úgy beszél a sportoló, hogy végre verseny, végre 
meg tudom mutatni, miért melóztam egész télen. Igaz, hogy nem 
valódi verseny ez, mégis mindenkit izgalommal tölt el. Láthatja, 
milyen nagy az érdeklődés.

– Valóban, de milyen nagy pontosan?
– Most fejeztük be az összesítést, pontosak az adatok. Az or-

szágos döntőbe 16 egyesület fiataljai jutottak be, ez 180 gyereket 
jelent. Ami a verseny másik részét, az iskolai országos döntőt il-
leti, ott ötvennél több tanintézményre lehetünk büszkék. A most 
indulók hat-hétezer gyerek közül jutottak ide, ami önmagáért 
beszél. Az iskolás és az igazolt evezősök öt korcsoportban mutat-
hatják meg, hogy mennyit ért számukra a tél.

– Milyen távokon lehet valaki ergométeres bajnok?
– Az iskolás fiúk és lányok 500 méteren versenyeznek egy-

mással, az egyesületi sportolók pedig 500 és 1500 méteren pró-
bálják meg legyőzni a gép ellenállását.

NŐI FOCIFESZT
 

második AlkAlommAl rendezte meg a Psk a sportkastélyban a 
nőnapi labdarúgó fesztivál nevet 
viselő kispályás labdarúgótornát, 
amelyen 10 felnőtt női együttes,   
8 lánycsapat és 15 fiúcsapat lépett 
pályára. A mérkőzéssorozat „fő 
számát”, a felnőtt nők tornáját a 
sZAc hölgyei nyerték, megelőzve 
a Brassó csapatát, míg a harmadik 
helyen az rksk végzett. A díjakat 
lévai istván Zoltán alpolgármester 
és marosi ádám öttusázó olimpi-
kon, a kerület sportarca adta át.

hirdEtés
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�A forradalom 
mítoszai sokszor 
erősen torzítják a 

történteket. ettől füg-
getlenül a mítoszokra 
is szükségünk van – 
vallja dr. szabó József 
János hadtörténész, 
a 19–20. századi 
magyar történelem 
kutatója, akit március 
13-án a kossuth téri 
ünnepség szónoka-
ként köszönthetnek 
a kerületiek. A kiváló 
szakembert 1848 em-
lékezetéről kérdeztük. 

kerékgyártó györgy  

– Közismert, hogy egy-egy hata-
lom mindig saját legitimálására 
használja a történelmi esemé-
nyeket. Ön egy korábbi interjú-
ban említette, hogy 1848 ma is-
mert mítoszát tulajdonképpen a 
Rákosi-korszakban találták ki.

– A centenárium évében 
alapjaiban változott meg az 
1848–49-es forradalom és sza-
badságharc magyarázata. A 
tény az, hogy a 19. században az 
1848. március 15-vel Pozsony-
ban, Bécsben és Pesten kezdő-
dő események sora váltja ki a 
polgári átalakulást a Magyar 
Királyságban. Ez a „polgári” 
azonban nagyon rosszul csengő 
terminus volt 1949-ben, amikor 
a hatalom éppen azt demonst-
rálta, hogy forradalmat hajtott 
végre a polgári társadalom ellen. 

Mellékesnek tekintették tehát 
azt az alkotmányozó munkát, 
amely a pozsonyi diétán történt, 
azt a tárgyalássorozatot, amelyet 
arisztokraták vállaltak Bécsben 
az uralkodóházzal, és helyette 
egy alulról jövő forradalom mí-
toszát teremtették meg, élén a 
paraszti származású Petőfi Sán-
dorral.

NeM eNgedték eL 
A HALLgAtókAt
– A nemesség szerepe tehát sok-
kal fontosabb volt, mint ahogy 
az a köztudatban él?

– Ezt jól szemlélteti egy ér-
dekes példa. Amikor a bécsi 
forradalom kitör, még nincs 

programja. Gyakorlatilag a Po-
zsonyból érkező Kossuthéktól 
veszik át a főbb gondolatot: a 
feudális társadalomból polgári 
társadalommá kell alakulni. És 
aztán az egész polgári törvény-
kezést a nemesség valósítja meg. 
Erre joggal mondjuk, hogy le a 
kalappal előttük.

– Hogyan hathatott a magyar 
országgyűlés a bécsi forradalom-
ra?

– Amikor Kossuthék meg-
érkeznek Pozsonyból, a bécsi 
forradalmárok fogadják őket, 
élükön Alexander Bachhal, a 
későbbi belügyminiszterrel. 
Kossuthnak minden sarkon 
beszédet kell mondania, a nép 
pedig „Éljen Kossuth und die 

Ungarn!” köszöntéssel fogadja 
őket. Különös, de a magyar kül-
döttség ekkor még egyáltalán 
nem örül a forradalomnak, ők 
ugyanis alkotmányos reform-
ra készülnek tárgyalások útján. 
Tény viszont, hogy az „áprilisi 
törvényeket” az uralkodó nem 
írta volna alá, ha a közben ki-
bontakozó pesti események nem 
gyakorolnak rá nyomást. A for-
radalom tehát három helyszínen 
zajlott valójában: Pozsonyban, 
Bécsben és Pesten.

– Igaz, hogy a pesti forrada-
lom akár visszhangtalan is ma-
radhatott volna, ha nincs aznap 
jószágvásár a városban?

– A vásárt pár nappal később 
tartották. Pest ebben az időben 

egy harmincezres német kisvá-
ros volt. A forradalmi megmoz-
dulásokat eredetileg március 
19-re, József napjára tervezték, 
amikor vásár volt a városban. 
Arra ugyanis vásározók és kör-
nyékbeliek is érkeztek, így több-
ségbe kerültek a magyarok. Az 
események azonban előbb kez-
dődtek meg, valahonnan tehát 
magyar nyelvű hallgatóságot 
kellett keríteni, akik – ellentét-
ben a német polgárokkal – ké-
pesek voltak rezonálni a for-
radalmi eszmékre. Ők voltak 
az egyetemisták. Csakhogy a 
forradalmárok hiába agitáltak 
az egyetemeken, a professzorok 
nem engedték el a hallgatókat. 
Meg kellett várni, amíg vége 

lett az óráknak, ezért tartották a 
nagygyűlést délután.

A MítosZ össZeköt
– Miért sikkadt el az évtizedek 
során az alkotmányozás, a tör-
vénykezés fontosságának gondo-
lata?

– Érdekesebb volt a forra-
dalmi mítosz. Ennek egyébként 
nagyon fontos szerepük van az 
emberek életében. A történe-
lem az a matematika, a mítosz 
pedig a költészet, amely élve-
zetesebb, szerethetőbb. Hogy 
mennyire más a valóság, mint 
a legendárium, jól mutatja pél-
dául Jókai naplójának néhány 
részlete, amelyben az író azt 
fejtegeti, hogy milyen könnyű 
volt a franciáknak, ott el lehetett 
kergetni a királyt, a parlamentet 
át lehetett alakítani alkotmá-
nyozó nemzetgyűléssé, bezzeg 
Pest, itt se király, se parlament, 
hogy lehet itt forradalmat csi-
nálni?! Gondoljuk meg, a Tizen-
két pontot is Pest polgármes-
terével, Rottenbillerrel íratták 
végül alá, aki azért mégsem a 
király. A mítosz ennek ellenére 
erős színekkel festi meg a pesti 
forradalmat, és nekem az a vé-
leményem, hogy ez rendjén is 
van így. Fontos, hogy ismerjük a 
tényeket, de a hit, a mítosz tart 
össze bennünket. 

„Amikor a bécsi 
forradalom kitör, még 
nincs programja. 
gyakorlatilag a 
Pozsonyból érkező 
Kossuthéktól veszik át 
a főbb gondolatot: a 
feudális társadalomból 
polgári társadalommá 
kell alakulni. és aztán 
az egész polgári 
törvénykezést a 
nemesség valósítja 
meg. Erre joggal 
mondjuk, hogy le a 
kalappal előttük.”

a pesti forradalom
Dr. Szabó József János hadtörténész 1848 legendáriumáról és valóságáról

A pozsonyi országgyűlés adott formát a forradalomnak Bécsben és Pesten

Hagyomány a kerületben, 
hogy az önkormányzat, a 
társadalmi és a civil szer-
vezetek képviselői az itt élő 

polgárokkal együtt mindkét ke-
rületrészben, Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén is ünnepség-
gel tisztelegnek 1848 előtt. 

Az idei megemlékezések 
pestszentlőrincen kezdőd-
nek. Március 13-án 10 órakor 
a Kossuth téren, a Petőfi-em-
lékműnél hajt fejet a kerület 
lakossága a 48-as hősök áldo-
zatvállalása előtt. Az ünnepsé-
gen Miklós Eponin, a Gór Nagy 
Mária Színitanoda növendéke, 
Kiss András operaénekes és a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola fú-
vószenekara vesz részt, beszé-
det pedig dr. Szabó József János 
történész mond. Ezt követően, 
11.30-kor a Rózsa Művelődési 
Házban gálaműsor keretében 
adják át az önkormányzat ki-
tüntetéseit. A díjazottakat Ughy 
Attila polgármester köszönti.

pestszentimrén két ceremó-
nia is lesz. Az egyik 16 órakor 
a forradalom és szabadságharc 
talán legkülönösebb hősének, 
az elhunyt férje nevén férfiruhá-
ban hadba vonuló, katonaként 
és hírszerzőként is érdemeket 
szerző Bányai Júlia emléktáblája 
előtt a Kapocs iskola diákjainak, 

tanárainak közreműködésével. 
A másikat 17 órakor tartják a 
református templom kertjében, 
a Vasvári-kopjafánál, a Szenczi 
Molnár Albert iskola közössé-
gének részvételével. Az ünne-
pi beszédet itt a korábbi évek 
megemlékezéseiről jól ismert dr. 
Kedves Gyula történész mondja.

FUtás, AMi 
ÖssZEKÖt
Március 15-én 
a sportrajongók 
emlékeznek meg 
a 167 évvel ezelőtt 
történtekről: tizedik 
alkalommal rendezik 
meg az imre–lőrinc 
ünnepi futóversenyt, 
amely nemcsak a 
két kerületrészt 
fűzi össze, hanem a 
maiakat is a több mint 
másfél évszázaddal 
ezelőtt élőkkel. A 
rajt és a cél egyaránt 
a Pestszentimrei 
sportkastély, a verseny 
10 órakor kezdődik. 

KOSZORÚK, 
VIRáGOK, SPORT
Ünnepi megemlékezések az 1848–49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján
Az ünnepségek mellett a már hagyományos imre–lőrinc-futóversennyel tiszteleg a 
kerület az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emléke előtt.

A mi március 15-énk!
Közös szavalás az 1848–1849-es szabadságharc hőseinek emlékére.

„Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha!”

március 15. az összefogás jelképe, a polgári magyar 
nemzet születésnapja. A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti 

Rendezvényszervező Hivatala az 1848. március 15-i események és a 
’48-as hősök tiszteletére közös ünneplésre hívja Magyarországot.

találkozzunk 2015. március 15-én (vasárnap)
15 órakor a Budai Várban (a Szentháromság téren, a Szent István-

szobor melletti színpadnál)! Fogjunk össze, hogy Magyarország minél 
több településén szavalhassuk el együtt a forradalom himnuszát, 

Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményét!
Jelentkezni a friedne.rajki.ilona@18kh.bfkh.gov.hu e-mail címen lehet, 

a résztvevők tervezett létszámának megadásával, 2015. március 
12-én (csütörtök) 12 óráig. A megmozdulásról készülő dokumentációt 

(videó, fotó, fájl formájában) kérjük, küldjék el az nrh.rki.
kommunikacio@hm.gov.hu címre vagy a https://www.facebook.com/
NemzetiRendezvenyszervezoHivatal oldalra.  A beérkező képeket és 
videókat a HM NRH Facebook-oldalának követői értékelik majd, és a 
belőlük készülő összeállításokat közzétesszük a közösségi oldalakon 

és a http://marcius15.kormany.hu oldalon. 

EMléKEzzüNK Együtt ’48 HőSEIRE!

VASÁRNAP IS
VÁLTOZATLAN NYITVA TARTÁSSAL
VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT 

ÜZLETÜNKBEN!


