
Új kapitány

Évértékelő értekezletet tartottak február 
24-én a XVIII. kerületi rendőrkapitány-
ságon, ahol kiderült, az elmúlt esz-
tendőben javult a helyi közbiztonság. 
néhány nappal később Bucsek gábor 
rendőr dandártábornok, Budapest 
rendőrfőkapitánya március 1-jei hatály-
lyal Minyóczki árpád rendőr alezredest 
nevezte ki a kerületi rendőrkapitányság 
vezetőjének.   

nyitnikék

Március 3-án átadták a csaknem 
50 millió forintból megújult nyitnikék 
óvodát. Kucsák lászló az ünnepségen 
elmondta, hogy idén is folytatódik a 
kerületi oktatási intézmények korszerű-
sítése. Az országgyűlési képviselő úgy 
véli, napjainkban különösen fontos a 
fenntartható fejlődés, a környezetvéde-
lem és a környezetbarát energiaterme-
lés szem előtt tartása. 

taVasZi ViRáGok 

Saját termesztésű virágokat ültet ki a 
Városgazda XVIII. kerület nonprofit zrt. 
a közterületekre és a kerületi fenntar-
tású intézményekhez. A cég az elmúlt 
évben már 10 ezer saját termesztésű 
növényt használt fel a kerület díszíté-
séhez. Idén összesen 83 ezer szem 
virágmagot ültettek el, amelyeket 
palántáznak majd. Ezt a mennyiséget 
hatvan helyszínre ültetik ki.

Fiatal oRVosok

Az idei esztendőtől az önkormányzat 
igen kedvező feltételekkel létreho-
zott egyedi támogatási programmal 
várja a kerületbe a fiatal gyermekhá-
ziorvos-jelölteket. A Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi szolgálta-
tó nonprofit zrt. ügyvezető igazgatója, 
dr. szebényi Attila szerint a szakorvos-
hiány pótlása érdekében házon belül is 
érdemes körülnézni. 

aZ ElnÖk GÓlja 

A BLSZ-bajnokság másodosztályának 
idei első fordulója rögtön rangadót 
hozott. A pestszentlőrinci szAC és 
a pestszentimrei PsK a február 28-i 
mérkőzésen bebizonyította: mind-
két csapat képes arra, hogy csak a 
futballra figyelve vívjon egymással jó 
színvonalú mérkőzést. A derbit végül 
nagy csatában a pályaválasztó, mégis 
idegenben játszó PsK nyerte 3-2-re. 

3. oldal 4. oldal 6. oldal 14. oldal2. oldal

ünnepi 
program
Március 15-e egy olyan 
jól megfogható nemzeti 
ünnep, amikor a for-
radalom ugyan a mai 
Belvárosban zajlott, ám 
az ország minden tele-
pülésére hatással volt, 
így helyileg is van mire 
emlékezni. a kerületi 
programok részben eh-
hez kapcsolódnak.

Minden olyan személyi-
séget, aki meghatározta 
Pusztaszentlőrinc (a mai 
Pestszentlőrinc) életét az 
1860-as évektől az 1900-as 
évek elejéig – amikor még 
kevesen laktak itt – szoros 
szál fűzött az 1848–49-es 
forradalom és szabadság-
harchoz. Kétrészes összeállí-
tásunkban rájuk emlékezünk. 
A kerületi megemlékezések 
március 11-én 10 órakor a 
Kossuth téri koszorúzással 
kezdődnek, ahol dr. Pelyach 
István történész emlékezik 
majd a forradalom és az 
azt követő szabadságharc 
napjaira. A rendezvényt a 
dohnányi Ernő zeneiskola 
fúvószenekara és a gór 
nagy Mária színitanoda 
növendékei színesítik.
délután az elmúlt évekhez 
hasonlóan Pestszentimrén 
Bányai júlia emléktáblájánál, 
majd a közeli Vasvári-kopja-
fánál folytatódik a program, 
míg március 15-én ezúttal is 
sportosan ünnepelhetünk, 
hiszen a már nemzetkö-
zi szinten is jegyzett XI. 
Imre–lőrinc-futóversenyt 
tartják 10 órától.

Összeállításunk a 8. oldalon 
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ElFoGAdtA A KéPvIsElő-tEstülEt A KErülEt 2016-os KöltséGvEtését

az egészségügyre

� A MEgszoKottnál jóVAl RöVIdEBB VItA 
ElőztE MEg Az önKoRMányzAt 2016. ÉVI 
KöltsÉgVEtÉsÉnEK ElfogAdását A fEB-

RuáR 25-I KÉPVIsElő-tEstülEtI ülÉsEn. EgyEs 
tERülEtEKRE jóVAl töBB PÉnz jut, MInt Ko-
RáBBAn.

– Idén 300 millió forinttal többet fordíthatunk az egészségügy-
re, és 40–50 millióval többet a környezetvédelemre, ami 40 szá-
zalékos emelkedést jelent az előző évhez képest – foglalta össze 
Dömötör István alpolgármester a február 25-i képviselő-testületi 
ülésen a 2016-os költségvetés tervezetének főbb vonásait, hoz-
zátéve: – A szociális területen az önkormányzat hozzájárulása 
szerkezetileg változik. segélyezésre kevesebb pénz megy, de jóval 
több a szociális intézményhálózat és infrastruktúra fejlesztésére, 
az ottani bérekre, dologi kiadásokra. 

gAzdálKodás IngAtlAnoKKAl
Az önkormányzati gazdálkodás mögött meghúzódó szemléletet 
jól jellemzi az a döntés, amelyet a testület az elővásárlási joggal 
érintett önkormányzati lakásokkal kapcsolatban hozott: a ke-
rület továbbra sem akarja kedvezőtlen áron értékesíteni azokat, 
inkább a bérbeadásukban lát lehetőséget. 

Ugyanakkor feltétel nélkül ad helyet az önkormányzat saját 
ingatlanaiban például kulturális célokra. Az elmúlt évek egyez-
tetései során merült fel az ötlet, hogy a Fővárosi szabó Ervin 
Könyvtár pestszentimrei fiókja a PIK-be költözzön. A felmérések 
szerint a fitnesztermet át lehet alakítani erre a célra. Az átalakí-
tás és a kezdő eszközbeszerzés költségeit magára vállalja az ön-
kormányzat, a helyiséget pedig az elkészülte után térítésmente-
sen engedi át erre a célra.

sPoRtszERVEzEtEK táMogAtásA
A jövőben is sportos kerület szeretne maradni Pestszentlőrinc-
Pestszentimre – ez tűnik ki azokból a döntésekből, amelyeket 
már a költségvetés tervezetének elfogadása után hozott a kép-
viselő-testület a helyi sportszervezetekkel kapcsolatban. Döntés 
született például arról, hogy az önkormányzat önrésszel támo-
gatja a Malév sC-t és a sportprojekt18 Nonprofit Kft-t a TAO-
pályázatokban. A Malév a Vilmos Endre sportcentrum egyes 
elemeinek felújítására, a sportprojekt18 öltözőfelújításokra pá-
lyázik. 

Az önkormányzat két évvel ezelőtt pályázott az Ovi-Foci 
programban való részvételre. A pályázatot kiíró közalapítvány 
sikeres elbírálásról küldött értesítést. Mivel a beadás óta két év 
telt el, a képviselő-testület a legutóbbi ülésén megújította a rész-
vételi szándékát, megszavazta a szükséges önrészt, így tizenegy 
óvodában indulhat el hamarosan a program.

segítséget kap a további sikerek eléréséhez a PLER. A Magyar 
Kézilabda szövetség pályázatának köszönhetően a Kassa utcai 
iskola tornacsarnoka megújul, itt tarthatja majd az edzéseit a ke-
rület támogatásával működő NB I-es kézilabdacsapat.

Folytatás az 5. oldalon

„A szociális területen az önkormányzat hozzájárulása 
szerkezetileg változik. segélyezésre kevesebb pénz megy, 

de jóval több a szociális intézményhálózat és infrastruktúra 
fejlesztésére, az ottani bérekre, dologi kiadásokra”  

– fogalmazott dömötör István alpolgármester. 

„nEM!” a BEtElEpÍtési kVÓtáRa
Elutasítja Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata, hogy a XVIII. kerület, illetve Magyarország 
egész területére az itt élők akarata ellenére a világ 
bármely területéről erőszakosan betelepítéseket hajt-
sanak végre. Mindezt egy határozatban deklarálta a 
képviselő-testület a február 26-i ülésen. ugyanakkor 
felhatalmazta a polgármestert, hogy az állásfoglalást 
juttassa el az Európai unióban a betelepítési kvóta 
ellen küzdő kormány számára. A határozati javaslatot 
a fidesz-KdnP képviselőcsoport nyújtotta be.
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2 Közélet Március 1-je óta Minyóczki Árpád a kerület rendőrkapitánya 

Gönczöl András  

Az értekezlet elöljárója dr. 
Terdik Tamás rendőr ezredes, 
Budapest rendőrfőkapitányá-
nak bűnügyi helyettese volt. 
Kerületünket Ughy Attila pol-
gármester és Lévai István Zol-
tán alpolgármester képviselte. 

Az évértékelőt követően 
Kékesi András rendőr ezredes, 
rendőrségi főtanácsos, kapi-
tányságvezető tájékoztatta la-
punkat.

– Milyennek értékeli a 2015-
ös esztendőt? 

– A regisztrált bűncselek-
mények száma csökkent. Ez a 
tény a kerületi lakosok szub-
jektív biztonságérzetét növel-
heti.

– Ön szerint a részletesebb 
tájékoztatást a jó vagy a ke-
vésbé jó hírekkel érdemes kez-
deni?

– Tapasztalataim szerint 
jellemzőbb a jó és rossz hír 
sorrend. Ebben a sorrendben 
kezdeném magam is. A bűn-
cselekménytípusok között 
2015-ben csökkent a lakásbe-

törések, a lopások és a gépko-
csi-lopások, illetve -feltörések 
száma. A kábítószer-kereske-
delem és a testi sértések száma 
stagnált. Talán itt kell meg-
említeni a kerületünkben is 
előforduló új bűncselekmény-
típust, az „unokázást” is.

– Haladunk a rossz hír felé, 
pedig az unoka szavunknak 
igen pozitív a kisugárzása…

– Mielőtt az „unokázós” 
bűncselekmény részleteiről 
beszélnék, kiemelem, hogy 
a rendőrség országosan na-
gyobb figyelmet fordít az 
időskorúak tájékoztatására, 
elősegítve az idős emberek 
ellen irányuló bármilyen tí-

pusú bűncselekmény elleni 
mindennapos küzdelmet. A 
nagyszülők mindent megtesz-
nek unokáik érdekében, így 
különösen veszélyes, ha egy 
ilyen szeretetteljes kapcsolatot 
a bűnözők kihasználnak. Ve-
gyünk egy példát. Az éjszaka 
folyamán cseng a vonalas te-
lefon, az idős ember, de legyen 
bármilyen korú, riadtan kapja 
fel a kagylót. A vonal másik 
végéről kétségbeesett hangon 
közlik, hogy az unokája sú-
lyos balesetet szenvedett, és 
pénzre van szükség az azon-
nali „életmentés” költségeire. 
A döbbent idős emberrel azt 
is közlik, hogy sürgősen kell 
a pénz, mindjárt ott lesznek 
érte. Na, ennél a pontnál kell 
megpróbálni stresszmentesen 
végiggondolni, feldolgozni a 
kapott hírt. Az idős emberek, 
akiknek az egészségi állapo-

ta nem a régi már, különböző 
módon reagálhatnak egy ilyen 
vagy hasonló telefonhívásra. 
Az első és azonnali feladat az, 
hogy hívják a 112-es segélyhí-
vószámot!   

– A csökkenő, illetve stagná-
ló bűncselekményfajtákról már 
esett szó. Mely bűncselekmény-
típusoknál romlott a helyzet?

– Valóban a végére maradt 
a rossz hír, a bűncselekmények 
között a garázdaságok száma 
növekedett.

– Az átlagolvasó miként 
kezelje a rendőrségi munkával 
kapcsolatos híreket?

– A közbiztonsági, rendvé-
delmi munka csak és kizárólag 
a tényeken alapul, a rendőrség 
honlapján megjelenő hírek hi-
telesek. 

Új kapitány
Bucsek Gábor rend-
őr dandártábornok, 
Budapest rendőrfőka-
pitánya március 1-jei 
hatállyal Minyóczki 
árpád rendőr alezre-
dest nevezte ki a XViii. 
kerületi Rendőrka-
pitányság vezetőjé-
nek. terveink szerint 
az új kapitányt hama-
rosan bemutatjuk. 

� Évértékelő értekezletet tartottak február 24-
én a Budapesti Rendőr-főkapitányság XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányságán. 

Az évértékelőn megtudhattuk, hogy csökkent a lakásbetörések, a lopások, a gépkocsilopások és -feltörések száma
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folyamatosan 
növekszik
a biztonság
Döntően csökkent a kerületben elkövetett bűncselekmények száma

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, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FEREnCZ istVán
demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában (Üllői 
út 493.)

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 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth kálMán

Fidesz–KdnP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

GaRáZdasáG
A hivatalos megfogalmazás szerint garázdaság kirívóan 
közösségellenes erőszakos magatartás tanúsítása ese-
tén valósítható meg, amely alatt a társadalmi együttélés 
szabályaival való szembehelyezkedést értjük. A bűncse-
lekmény kizárólag aktív magatartással valósítható meg, 
amely erőszakos magatartás akár személy, akár dolog 
ellen irányulhat.

A kerület  
országgyűlési képviselője

kUCsák lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

InGyEnEs
JoGI tAnácsAdás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
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PEstszEntlőrInc-
PEstszEntIMrE 

PolGárMEstErI HIvAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. HunyAdKürtI szIlvIA

aljegyző, irodavezető
Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

Sz.: 8–16, P.: 8–12
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XvIII. KErülEtI 
KorMányHIvAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4352

Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 

KorMányAblAK 
Üllői út 445. 
Tel.:896-4098
Nyitva tartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 
időpontfoglalásra a www.

magyarorszag.hu internetes 
oldalon van lehetőség.

oKMányIrodAI 
KIrEndEltséG 

ady endre u. 100. 
Időpontfoglalás
Tel.: 297-5733,

Hétfő: 7-17 óráig
Péntek: 8-12 óráig

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

KözJEGyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

zsEbőK zoltán  
szAKrEndElő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PIntér KálMán  
szAKrEndElő
Nemes u. 18

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

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

rEndőrKAPItánysáG
Üllői út 438.  

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

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

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

KözbIztonsáGI cEntruM
Kondor B. sétány. 1.

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

IMrE-Ház
1188 Budapest, Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda 

(Tel:294-1685)
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat 
(bővebben:www.bp18.hu)
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hálámat és köszönetemet kife-
jezni a szülőknek is a türelmü-
kért, a kivitelező cégnek azért, 
mert maximálisan �gyelembe 
vették a gyerekek igényeit, és 
az intézményvezető asszony-
nak, az óvodapedagógusoknak, 
a dajkáknak azért, hogy szin-
tén magas színvonalon tették a 
dolgukat. Úgy gondolom, hogy 
példaértékű volt az összefogás, 
az együttműködés, azért is sike-
rült ilyen szép eredményt elérni. 
Remélem, hogy a gyerekeket 
még nagyobb büszkeséggel tölti 
el az, hogy ilyen szép óvodába 
járhatnak. Végül szeretném ki-
fejezni a nagyrabecsülésemet 
mindazoknak, akik ebben a szép 
feladatban szerepet vállaltak, és 
nagyon remélem, hogy hosszú 
időn keresztül jó hangulatban és 
egészségben használják majd ki 
ezeket a lehetőségeket, a megú-
jult és szép óvodát. A célunk az 
volt, hogy  a gyerekek örömmel 
járjanak az intézménybe, és a 
dolgozók is kényelmes körül-
mények között végezzék 
a munkájukat. Hasz-
nálják jó egészség-

ténjen, hiszen csaknem 50 mil-
liós támogatási összeget sikerült 
elnyerni európai uniós forrás-
ból. Nagyon köszönöm min-
denkinek, aki tettre kész volt 
az óvoda felújításának ügyében 
mind az önkormányzat, mind 
a kivitelező, mind a pályáza-
tot előkészítők részéről, hiszen 
minden elem szükséges volt ah-
hoz, hogy eljussunk oda, hogy 
a gyerekek megújult környezet-
ben lehetnek az óvodában. S ha 
a gyerekek örömmel és csillogó 
tekintettel vannak jelen az óvo-
dában, akkor ez végtelen öröm 
a körülöttük tevékenykedő fel-
nőttek, óvodapedagógusok és az 
ő munkájukat segítők számára, 
és nyilván öröm lesz a szülők, 
nagyszülők számára is” – hang-
súlyozta megnyitóbeszédében 
az országgyűlési képviselő.
A fenntartható fejlődés, a kör-
nyezetvédelem és a környezet-
barát energiatermelés napjaink-
ban aktuális, fontos témák. A 
környezettudatosság jegyében 
újult meg a Nyitnikék Óvoda is, 
melynek energetikai korszerűsí-
tése 49 millió forintból valósult 
meg a Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) ke-
retében kormányzati és európai 
uniós forrásból. A beruházás 
során megtörtént az épület tel-
jes homlokzati hőszigetelése és 
gépészeti korszerűsítése is. Az 
óvoda épületére felszereltek egy 
7 darab napkollektorból álló 
rendszert, mely az éves fogyasz-
tás döntő hányadát megtermeli, 
s a számítások szerint.

gel!” – fejezte be a beszédét az 
országgyűlési képviselő. 
Az óvoda szakmai munkáját a 
gyermekszeretet, a tisztelet, a 
megbecsülés és a különböző-
ségek elfogadása jellemzi. Cél, 
hogy a gyermekek minél több 
tapasztalatot szerezzenek az őket 
körülvevő világról, kialakuljon a 
természetszeretetük. Környezet-
tudatos magatartásával az óvoda 
minden dolgozója pozitív min-
tát mutat a gyermekeknek és a 
felnőtteknek egyaránt.
„Ezúttal is köszönjük Kucsák 
László országgyűlési képviselő 
úrnak az áldozatos munkáját, 
hiszen ebben a folyamatban 
komoly része volt, és kívánjuk, 

hogy ezt a jó szokását tartsa meg. 
De azért, hogy egy-két számot is 
mondjak, nagyjából 370 négy-
zetméternyi felületet szigeteltek 

le, újítottak meg, ami a tetőt 
illeti, homlokzati szige-

telésben ennek jóval 

� Mi mást kíván-
hatna egy szülő, 
egy nagyszülő 

a családban nevel-
kedő kisgyermek-
nek? Természetesen 
szeretetet, kiváló 
pedagógusokat, sok-
sok élményt, amelyek 
gazdaggá teszik az 
életét, a képzeletvi-
lágát. Az óvodai idő-
szak rendkívül fontos 
az ember életében, 
hiszen azokban az 
években alapozzák 
meg az iskolára való 
felkészülés folyamatát, 
illetve a gyermekek 
egész életükön át 
magukkal viszik  
azokat a lelki kin-
cseket, amelyeket 
az óvodában szerez-
nek-szerezhetnek. 

VÁROSKÉP        

Nagyszerű, ha kor-
szerű és energiata-
karékos környezet-
ben készülhetnek 

az iskolára és az életre a kicsik, 
hiszen a környezet minden 
életkorban rendkívüli módon 
meghatározó, de kiváltképp a 
gyermekkor különböző szaka-
szaiban az. Egy tudományos fel-
mérés szerint a környezet sokkal 
dominánsabb a fejlődés szem-
pontjából, mint más tényezők. 
Megdöbbentő, hogy a színes és 
fantáziadús környezet a külön-
leges képességeket is nagyban 
segíti, támogatja. 
A Pestszentlőrinci Nyitnikék 
Óvodában mára már minden 
adott ahhoz, hogy az oda járó 
gyermekek megkapják mind-
azt a jót, ami boldoggá teheti a 
mindennapjaikat, hiszen igen 
komoly felújításon ment ke-
resztül az intézmény a szülők, a 
pedagógusok és legfőképpen az 
óvodások örömére.
Az ünnepélyes átadást Kucsák 
László országgyűlési képviselő 
nyitotta meg, köszöntve a meg-
jelent gyerekeket, pedagóguso-
kat, dajkákat és szülőket.
„Mindjárt tiétek lesz a főszerep, 
gyerekek, mert itt értetek történt 
minden. Nagy öröm és büszke-
ség, hogy a Nyitnikék Óvodá-
ban is befejeződött egy nagyon 
komoly felújítás. A 2015-ös év 
kiemelkedő volt, hiszen a köz-
nevelési ágazatban közel másfél 
milliárd forintos fejlesztés való-
sult meg. A kormánnyal folyta-
tott tevékeny munkával sikerült 
elérni, hogy a felújítás megtör-

„ITT ÉRTETEK  
TÖRTÉNIK MINDEN„ 
Megújult egy újabb pestszentlőrinci óvoda

„

„

„
„

„

„
ÉVENTE AKÁR 
TÖBB MINT  
EGYMILLIÓ  
FORINTTAL IS  
CSÖKKEN AZ 
ÓVODA ÁRAM-
SZÁMLÁJA.

KÖZEL MÁSFÉL  
MILLIÁRD FORINTNYI 
FEJLESZTÉS  
A KERÜLETBEN.

több, mint a dupláját sikerült 
megvalósítani, napkollektoro-
kat, napelemeket helyeztek el, a 
beltéri világítást pedig energia-
takarékos rendszerre cserélték. 
Ezek a lépések mind azt a célt 
szolgálják, hogy komfortosabb 
környezetben tölthessük a nap-
jainkat”  – mondta az ünnepség 
végén az óvoda igazgatója, Bu-
zsákiné Király Klára.
A beszédek után Kucsák László 
és az igazgató asszony ünnepé-
lyesen átvágta a szalagot, ami-
nek nyomán valóban birtokba 
vehették a gyerekek és a pedagó-
gusok az óvodát. 
Az ünnepség zárásaként a gye-
rekek produkciója következett. 
Zenével, énekkel és tánccal kö-
szöntötték a vendégeket, és bir-
tokba vették a szépen felújított 
óvodát. 

A támogatásnak 
köszönhetően  
az összes kerületi 
oktatási intézmény 
felújításra kerül

Homlokzati  
hőszigetelés (12 cm)  

767 m² 
Lapos tető  

hő- és vízszigetelése (20 cm)  
374 m²

Gépészeti korszerűsítés:
– 1 db 60 kW-os  
   kondenzációs fali kazán
– 7 db napkollektorból álló HMV- 
   előállító rendszer 1000 l-es tárolóval
– termosztatikus szelepek  
   cseréje (71 db)

Elektromos korszerűsítés:
– beltéri lámpatestek  
   energiatakarékosra cserélése (142 db)
– 11,8 kW teljesítményű naperőmű  
   telepítése, napelemek száma (48 db)
– villámvédelmi rendszer felújítása

Homlokzati  
hőszigetelés (12 cm)  
767 m² 
 
Lapos tető hő-  
és vízszigetelése (20 cm) 374 m²

� 

� 
  A támogatás összege: 49 787 875 Ft

A korszerűsítés során az épület-
ben kicserélték a teljes elektro-
mos hálózatot, és felújították a 
villámvédelmi rendszert. 
„S ugye, mennyire fontos ez a 
jövő nemzedéke – a gyerekek 
– szempontjából? Szeretném 

CSÖKKENNEK  
AZ INTÉZMÉNY  
FENNTARTÁSÁNAK  
KÖLTSÉGEI.
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Negyedáron 
megy tovább a jel
Mostantól lényegesen kevesebbe kerül 
az önkormányzatnak az, hogy a térfi-
gyelő kamerák által közvetített digitá-
lis jelek közvetlenül a rendőrségre fus-
sanak be.

Szerződésmódosításra volt szükség ahhoz, 
hogy a térfigyelő kamerák rendszere zavarta-
lanul működjön tovább, és ez még olcsóbb is 
legyen. A kerület korábban csaknem 42 millió 
forintot nyert pályázaton arra, hogy 13 külön-
böző helyen térfigyelő kamerákat helyezzenek 
el, és az ezek által közvetített képeket egy át-
fogó rendszer segítségével közvetlenül a rend-
őrségre juttassák el. Ez úgy lehetséges, hogy a 
kamerák digitális jeleit a Fővárosi Vízművek 
Lakatos utcai víztornyán elhelyezett antennák 
gyűjtik össze.

Amikor az önkormányzat tavaly szerződést 
kötött a vízművekkel, szorította a projekt de-
cember 31-i határideje, ezért egy olyan határo-
zott időre szóló megállapodást írt alá, amelyben 
az árakat piaci alapon határozták meg. Ez a 
megállapodás január 31-vel lejárt, és a cég ve-
zetőségével folytatott tárgyalások során sikerült 
elérni, hogy az antennák működtetését közcélú 
tevékenységként ismerjék el. Így a vízművek az 
új, határozatlan időre szóló szerződés alapján 
elengedi az eddigi bérleti díj 75 százalékát, egy-
szerűbben fogalmazva a rendszer negyedáron 
működik tovább.

A szerződés aláírását a képviselő-testület a 
február 25-i ülésén hozott döntésével támogat-
ta.

Ê K. Gy. 

Terítéken a 
bevándorlás
a magyar kormány által a bevándor-
lással kapcsolatos kötelező letelepítési 
kvóta ellen kezdeményezett népsza-
vazás bojkottjára hívta fel a figyelmet 
Varju lászló, a demokratikus koalíció 
alelnöke, országgyűlési képviselő a 
párt kerületi irodájában tartott fóru-
mon.

A február 24-én első alkalommal megrendezett 
Demokratikus Kávézó elnevezésű összejövete-
len az ellenzéki párt aktivistái, szimpatizánsai 
előtt a képviselő elmondta, hogy ha a fenti kér-
désben népszavazást rendeznek, akkor mindent 
meg kell tenniük azért, hogy az sikertelen le-
gyen.

– Ebben az esetben ugyanis csak egyet tehet 
az Orbán Viktor vezette kormány, mégpedig 
azt, hogy lemond – mondta Varju László.

A politikus ugyanakkor megköszönte a DK 
XVIII. kerületi aktivistáinak az eddig elvég-
zett munkájukat, s gratulált a fórumot vezető 
Ferencz Istvánnak és a tagoknak az elkészült 
Üllői úti pártirodához. Hangsúlyozta, hogy 
folytatni kell a szimpatizánsok felkutatását, ösz-
szeírását.

– A DK nemcsak magánembereket, hanem 
olyan közösségeket, szervezeteket, más pártokat 
is keres, amelyek úgy érzik, hogy nem értenek 
egyet a jelenlegi kormány politikájával, és vál-
tozást szeretnének – fogalmazott Varju László, 
aki azt kérte a helyi aktivistáktól: segítsék elő, 
hogy minél többen vegyenek részt a DK rendez-
vényein.

Ê P. A.

Lakossági 
véleményezés
kerületi építési szabályzat készül a 
közdűlő út – (156103) hrsz-ú út – 156102 
hrsz-ú erdő által határolt területre.

TIszTELT LAKOsOK!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településren-
dezési eszközökről, valamint egyes településren-
dezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Kormányrendelet 37. §-ában foglaltaknak 
megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 
Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata a Közdűlő út – 
(156103) hrsz-ú út – 156102 hrsz-ú erdő által hatá-
rolt területre új kerületi építési szabályzatot készít.

A hatályos helyi építési szabályzat övezeti ter-
ve alapján a tervezési terület egységesen „E-TG-
XVIII/ÁLT” jelű övezetben található, a valóságban 
azonban a (156103) hrsz-ú közterület menti sávban 
egykor hétvégi háznak épült, ma viszont bizonyos 
esetekben lakóházként használt épületek találha-
tók. Az önkormányzat célja a régóta rendezetlen 
helyzet tisztázása és a fővárosi szabályozásnak 
megfelelően a jelenleg is lakófunkciójú rész lakó-
területté alakítása. 

Az új tervvel kapcsolatos lakossági vélemény-
nyilvánításra a terv készítésének véleményezési 
szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében 
lesz lehetőség. A véleményezési dokumentum a 
www.bp18.hu oldal Hirdetményei között, valamint 
az önkormányzat főépítészi csoportjának oldalán 
lesz elérhető. A partnerségi egyeztetés pontos idő-
pontjáról ugyanezen a fórumon tájékoztatjuk majd 
Önöket.

Ê Jankovits vera
főépítész•

kerületi építési szabályzat készül az 
alacskai út – Ganz ábrahám utca – ke-
rékkötő utca – termény utca – kerék-
vágás utca – szántás utca által határolt 
területre.

TIszTELT LAKOsOK!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a település-
rendezési eszközökről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37. §-ában 
foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom 
Önöket, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
az Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerék-
kötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – 
szántás utca által határolt területre új kerületi 
építési szabályzatot készít.

A fenti terület jelenleg egységesen a lakóterü-
letek közé tartozik, ahol azonban a mezőgazda-
sági műveléshez igazodó hosszú, keskeny telkek 
találhatók. Ez a telekstruktúra városrendezési 
szempontból is megfelelő és jól használható la-
kótelkek hiányában nem alkalmas a lakóterületi 
funkcióra. A terület jövőbeni rendezett fejlődé-
se érdekében elengedhetetlen a hatályon kívül 
helyezett szabályozási terv felülvizsgálata és ez 
alapján új kerületi építési szabályzat készítése. 

Az új tervvel kapcsolatos lakossági vélemény-
nyilvánításra a terv készítésének véleményezési 
szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében 
lesz lehetőség. A véleményezési dokumentum a 
www.bp18.hu oldal Hirdetményei között, vala-
mint az önkormányzat főépítészi csoportjának 
oldalán lesz elérhető. A partnerségi egyeztetés 
pontos időpontjáról ugyanezen a fórumon tájé-
koztatjuk majd Önöket.

Ê Jankovits vera
főépítész

KÖzLEMÉNY
Ezúton értesítem, hogy 2016. március 
1-jétől a XViii. kerületi kormányhivatal 
Városház u. 16. sz. alatti szervezeti egy-
ségeinek és vezetőinek telefonszámai 
megváltoztak!

Hivatalvezető: Hodruszky Csaba 06-1-896-4352
Hivatalvezető helyettes: dr. Pilcsák Csaba József 
06-1-896-4327
Hivatalvezetői titkárság: 06-1-896-4319
Hatósági osztály1 vezetője: 
zseni Gabriella 06-1-896-4335
Hatósági osztály1 titkárság: 06-1-896-4355
Gyámügyi osztály vezetője: dr. Ternyák Péter 
Lajos 06-1-896-4336
Gyámügyi osztály titkárság: 06-1-896-4337
Az e-mail elérhetőségek változatlanok maradnak. 
A kormányablak és okmányirodai osztály, vala-
mint a foglalkoztatási osztály telefonszámai vál-
tozatlanok maradtak. Kormányablak és okmány-
irodai osztály vezetője: Baier Tibor 06-1-896-4080 
Foglalkoztatási osztály vezetője: 
Bocsi sándor 06-1-292-6093

Ê Hodruszky csaba
hivatalvezető

Tavaszi virágok és ápolt fák
saját termesztésű virágokat ültet ki a Városgazda XViii. kerület nonprofit Zrt. a 
közterületekre és a kerületi fenntartású intézményekhez. a városüzemeltető cég az 
elmúlt évben már 10 ezer saját termesztésű növényt használt fel a kerület díszíté-
séhez, az idei terv ennek többszöröse.

– A 70 ezer kiültetett virág nagy részét tavaly 
még külső cégtől vásároltuk, most viszont sze-
retnénk, ha a teljes állomány saját ültetésű és 
nevelésű lenne. Összesen 83 ezer szem virág-
magot ültetünk el, majd palántázunk. Ezt a 
mennyiséget aztán hatvan helyszínre ültetjük 
ki, köztük a Bókay-kertbe és az önkormányza-
ti intézmények udvarába – tájékoztatott Haigl 
Béla, a Városgazda közterületi kertészeti osz-
tályának vezetője.

A virágmagok elvetését megtekintette Ughy 
Attila polgármester is, aki úgy véli, virágból so-
sem lehet elég.

– Nagyon fontos, hogy megszépítsük a kör-
nyezetünket, és a legjobb, ha ezt úgy tesszük, 
hogy nemcsak időszakosan, hanem a saját, szak-
értő termesztésnek köszönhetően folyamatosan 
az évszaknak megfelelő virágokkal díszítjük a 
kerületet – mondta a polgármester.

Az egynyári virágokat – többségében begó-
niaféléket, pistikét, büdöskét, más néven bár-
sonyvirágot – a tervek szerint március közepé-
től helyezik ki a virágkertészet fűthető külső 
fóliasátrába, ahol a tavaszi fagyok nem tehetnek 
kárt a növényekben. Az ősszel kiültethető fajok, 
például az árvácska vagy a százszorszép magját 
nyáron vetik el, és a nyár végén esedékes a cse-

répben nevelt tulipán- és jácinthagymák elülte-
tése is. A rügyfakadás előtt a városüzemeltető 
egyik legnagyobb feladata a kerület mintegy 70 
ezres közterületi faállományának gondozása. 
A cég munkatársai a jelentős számú lakossági 
bejelentés alapján felmerülő, illetve az intézmé-
nyeknél szükséges gallyazási, ifjítási, kivágási 
és tuskómarási munkákat végzik el.

– Az ügyfélszolgálatunknál felgyülemlett 
észrevételekre nagy súlyt helyeztünk, így ezek 
igen nagy hányadát sikerült már teljesítenünk. 
Javult az ügyfélszolgálat és a lakosok közötti 
együttműködés, aminek eredményeként haté-
konyabbá vált az ütemezett munkák határidőre 
történő teljesítése – mutatott rá Haigl Béla.

A kertészet adatai szerint az elvégzett faápo-
lási munkák száma a 2014-es 2773-ról tavaly 
majdnem a duplájára, összesen 5272-re nőtt. 

– A faápolási tevékenységet egyszerre három 
brigádunk látja el, ebből kettő kosaras autóval 
dolgozik. Csak abban az esetben kérjük külső 
szakemberek segítséget, ha a fák mérete miatt 
különleges alpintechnikára van szükség. Emel-
lett az úgynevezett űrszelvények gallyazását is 
elvégezzük, hogy biztonságos legyen az autó- 
és a gyalogos forgalom.

Ê Puskás Attila

A katasztrófavédelem számára felszerelt Suzuki 
Vitara február 29-i átadásakor Ughy Attila pol-
gármester úgy fogalmazott, hogy ezzel a gesz-
tussal több mint 100 ezer XVIII. kerületi állam-
polgár köszönetét tolmácsolja.

– Nap mint nap látjuk, hogy sokszor milyen 
lehetetlennek tűnő helyzetekben kapunk szak-
szerű és gyors segítséget a katasztrófavédelem 
munkatársaitól. Ilyen eset volt például a február 
25-i, amikor a csatornázási művek tehergépko-
csija alatt beszakadt a csőtörés miatt alámosó-
dott úttest a Halomi úton. Laikusként nehéz volt 
elképzelni, ugyanakkor fantasztikus volt látni, 
hogy miként emelték ki abból a gödörből a több 
tíz tonnás járművet. Jó érzés tudni, hogy szak-
képzett csapat áll a lakosság rendelkezésére ha-
sonló vagy még súlyosabb esetekben – mondta 
Ughy Attila.

Az önkormányzat tavaly egy suzuki sX4 típu-
sú szolgálati gépkocsit adott a kirendeltségnek, 
és amint azt Varga Ferenc tűzoltó dandártábor-
nok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

igazgatója kiemelte, egyedülálló, hogy egy önkor-
mányzat egy éven belül két járművel is segítse a 
munkájukat.

Ezek a gépkocsik, bár modernek és gyönyörű-
ek, nem kényelmi célokat szolgálnak, hanem ko-
moly feladatuk van egy-egy vészhelyzetben.

– A kirendeltségen heti váltásban adunk pa-
rancsnoki ügyeletet. Vannak olyan beavatkozá-
sok, amikor a lakosság érdekében az ügyeletes 
parancsnok is a helyszínre megy, meg tudja gyor-
sítani az intézkedés menetét, illetve amíg az állo-
mány végzi a feladatát, addig gondoskodni tud az 
ellátásukról, az egyéb szükséges eszközök hely-
színre juttatásáról – mutatott rá Jambrik Rudolf 
ezredes, a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség vezetője. – A tavalyi viharok idején példá-
ul személyautóval derítettük fel a címeket, hogy 
hol kell gyorsan beavatkozni, vagy hova nem kell 
már feleslegesen kivonulni, mert előfordult, hogy 
például lakossági összefogással sikerült elhárítani 
a problémát.

Ê -puskás-

Kerületi adomány a dél-pesti 
katasztrófavédelemnek
pestszentlőrinc-pestszentimre önkormányzata új parancsnoki szolgálati személy-
autót adományozott a Fővárosi katasztrófavédelmi igazgatóság dél-pesti kataszt-
rófavédelmi kirendeltségének.

A kerületi oktatási intézmények államilag támogatott fejlesztései mellett az önkormányzat a működésüket is segíti 
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5KözéletA környezetvédelemre és az intézményhálózat fejlesztésére is többet költhet az önkormányzat

� A törvény alap-
ján önként vállalt 
feladatként idén 

is kiveszi a részét 
az önkormányzat 
a kerületi oktatási-    
nevelési intézmények 
működésének finan-
szírozásából. Erről 
azután tudott dönteni 
a képviselő-testület, 
hogy megszavazta a 
2016-os költségvetést. 

KEréKGyártó GyörGy  

Két kerületi intézménynek van 
új fenntartója az elmúlt évtől. 
A Fővárosi Pedagógiai szak-
szolgálat XVIII. kerületi tagin-
tézménye és a sOFI korábban 
a KLIK Budapesti XVIII. Tan-
kerületének irányítása alá tar-
tozott, most a KLIK Fővárosi 
Tankerületéhez. Így jelentős 
összeg szabadult fel, amelyből 
más helyi intézmények műkö-
dése finanszírozható. Az önkor-
mányzat 2015 nyarán szerződést 
kötött az iskolák működtetésé-
ben a nem műszaki feladatokat 
finanszírozó Gazdasági Ellátó 
szolgálattal (GEsz) arról, hogy 
beszáll a dologi feltételek finan-
szírozásába is. A GEsz számára 
biztosított keretösszeget – amely 
meghaladja a 46 millió forintot 
– most a többi intézmény között 
oszthatják fel. Erre a képviselő-

testület döntése hatalmazza fel 
az önkormányzatot.

MI lEgyEn  
A KlIK-KEl?
A KLIK – amelynek itteni tanke-
rületét március 1-jétől új igazga-

tó vezeti – szerepéről egyébként 
élénk vita volt a képviselő-tes-
tületben. Galgóczy Zoltán okta-
tásügyért felelős alpolgármester 
elmondta, az önkormányzat 
is tisztában van azzal, hogy a 
KLIK-kel kapcsolatban országos 
szakmai vita folyik.

– Túlközpontosított a rend-
szer, ez ismert probléma, és fo-
lyik a vita arról, hogyan lehetne 
ezen változtatni – fogalmazott. 
– Az önkormányzat is igyekszik 
minden tőle telhetőt megtenni 
az oktatás színvonalának meg-
őrzéséért, azért, hogy a peda-

gógusok a megfelelő háttérrel 
végezhessék a munkájukat, a 
diákok pedig kielégítő körül-
mények között tanulhassanak. 
Ennek része az önkormányzat 
anyagi szerepvállalása. 

Érdekes vitát gerjesztett 
egyébként a február 25-i testü-

leti ülésen Mérő Péter (Együtt) 
előterjesztése, amely azt szor-
galmazta, hogy az önkormány-
zat egészében szüntesse meg 
a KLIK fenntartói szerepét. A 
vitában Ughy Attila polgármes-
ter figyelmeztetett arra, hogy a 
jogszabályi környezet nem tesz 
lehetővé ilyen megoldást, és 
a testület – többek között ezt 
mérlegelve – nem is szavazta 
meg az indítványt. 

A KoMMunIzMus 
áldozAtAI 
Nem a költségvetési vitához tar-
tozott, de fontos volt Ughy At-
tila napirend előtti felszólalása, 
amelyben arra hívta fel a figyel-
met, hogy az ülés éppen a kom-
munizmus áldozatainak em-
léknapjára esik. A polgármester 
arról tájékoztatott, hogy a hely-
történészek évek óta folytatnak 
kutatásokat a kerületi áldozatok 
felkutatásáért. Tekintettel az em-
léknapra, fel is olvasta azok név-
sorát, akikről a történészek a mai 
napig tudomást szereztek. A lis-
tán ott szerepel Pestszentlőrinc 
első polgármestere, Balogh Géza, 
akit 1951-ben telepítettek ki, és 
többé már vissza sem térhetett a 
városába, Huszenda Lajos főjegy-
ző, a szentlőrinci gimnáziumot 
(amely ma sztehlo Gábor nevét 
viseli) 1946 és 1949 első igazga-
tóként vezető dr. Tóth Tivadar, 
akit ugyancsak internáltak, és az 
innen kitelepített népszerű szí-
nésznő, Fedák sári is.

Részt vesz az iskolák 
finanszíRozásában 
az önkoRmányzat
Elfogadták a kerület  2016. évi költségvetését
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 Az ülést a Pestszentimrei Vá-
rosrészi Önkormányzat (PVÖ) 
elnöke, Bauer Ferenc vezette. 

– Lokálpatriótához illő mó-
don megvitatjuk, véleményez-
zük, állást foglalunk minden 
fontos kerületi, illetve imrei 
ügyben. A javaslatainkat ki-
dolgozott formában terjesztjük 
a képviselő-testület elé. Kez-
deményezünk, olyan feladatok 
megvalósítását javasoljuk, ame-
lyek javíthatják az itt élők élet-
minőségét – mondta.

– Természetes módon fe-
lelősségteljesen kezeljük a 
Pestszentlőrincet érintő javas-
latokat is, de mint a mai napon 
is kiderült, a tizenkét napirendi 
pont közül kettő nagyobb iz-
galomba hozta a PVÖ tagjait – 
mutatott rá az elnök.

Térítésmentes helyiség biz-
tosításáról döntöttek a Fővá-
rosi szabó Ervin Könyvtár 
pestszentimrei fiókjának. En-
nek értelmében a Nagykőrösi 
úti kiskönyvtár – amelynek 

jelenleg egy enyhén szólva ko-
ros családi ház ad otthont – a 
Pestszentimrei Közösségi Ház-
ba költözik.

Arra a felvetésre, hogy érde-
mes-e milliókkal támogatni a 
könyvtár áthelyezését, Lévai Ist-
ván Zoltán így válaszolt:

– A kultúra, ezen belül a 
könyvek, az olvasás tisztelete 
megérdemel egy új, modern, jól 
felszerelt és jóval tágasabb helyi-
séget. Arról nem is szólva, hogy 
a közösségi ház programjait so-
kan látogatják, így az is elkép-
zelhető, hogy a könyvtári tagok 
száma jelentősen növekszik. 

A másik fokozott érdeklő-
déssel várt napirendi pont a ha-
todik, vagyis az Ovi-Foci prog-
rammal kapcsolatos pályázat 
volt. 

– Tekintsünk egy-egy óvodai 
focipályát az oda járó apróságok 
speciális, biztonságos módon 
megépített közösségi terének 
– mondta az alpolgármester. 
– Egy ilyen pálya az önfeledt 

rohangálásra és a tervszerű 
testedzésre egyaránt alkalmas. 
Kihasználtságához a korábbi 
tapasztalataink alapján kétség 
sem férhet. Ez Pestszentimrén 
sem lesz másképp. Hogy ko-
rai-e az apróságokat a foci tu-
dományára oktatni, aprósága 
válogatja, de láttam, miképpen 
reagáltak egy beguruló labdá-
ra az addig összevissza futkosó 
ovisok. Először a bűvölet pilla-
natai, majd a labda csoportos 
kergetésének hosszú percei kö-
vetkeztek. Minden, az egészsé-
ges, jó levegőn sportolással töl-
tött idő a gyermekek, a fiatalok 
és a szülők hasznára válik. 

– Az üléseink nyitottak, sze-
retettel várunk minden imrei 
lakost, aki többet szeretne meg-
tudni a munkánkról. És persze 
felhívom az imreiek figyelmét 
arra, hogy minden Pestszentimre 
javát szolgáló javaslatunk zöld 
utat kapott ma – mondta búcsú-
zóul Bauer Ferenc.

Ê Gönczöl András

imre mindennapi életét, fejlődését, szerethetőségét meghatározzák a pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat által hozott döntések. a kerületrész önkormányzatának 
legutóbbi ülését február 22-én tartották, a polgármesteri hivatal aulájában.

KezdeményezneK, 
javasolnaK…
A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat tervei

PÁLYÁzATI FELHÍVÁs
civil szervezetek részére

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata pályázatot hirdet a 1096/2004. (XI. 25.) sz. 
képviselő-testületi határozatával elfogadott civil koncepcióban és a civil szervezetek pénzügyi 

támogatásának rendjéről szóló, a képviselő-testület 55/2004. (XII. 21.) sz. rendeletében 
foglaltaknak megfelelően az önkormányzat költségvetésében elkülönített civil alapra.

A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlap és a további szükséges dokumentumok itt 
találhatók: www.bp18.hu/onkormanyzat/palyazatok.

A pályázatok beadási határideje: 2016. március 25.  (péntek) 12.00 óra.

PÁLYÁzATI FELHÍVÁs
nyári életmódtábor  szervezésére

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének Népjóléti Bizottsága 
41/2016. (II. 22.) sz. határozatával pályázatot hirdet nyári életmódtábor szervezésére.

A pályázat célja: a kerületben élő, illetve tanuló 5–14 éves gyermekek vonatkozásában az egész-
ségmegőrzés, az egészségfejlesztés és a betegségmegelőzés személyre szóló fejlesztése – a test és a 
szellem fejlődéséhez szükséges táplálkozás-, tisztálkodás-, mozgáskultúra mintáinak bemutatása, 
átadása –, különös tekintettel a túlsúlyos, az anyagcsere-, a légúti-asztmás és egyéb betegségek-
ben szenvedő gyerekekre.
A pályázaton indulhatnak: a XVIII. kerületi óvodák, általános iskolák, az iskola-egészségügyi 
ellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltatók, a család- és gyermekvédelmi szolgáltatással fog-
lalkozó intézmények, a Pestszentlőrinc-Pestszentimrén tevékenykedő (a 2011. évi CLXXV. tör-
vény hatálya alá tartozó) civil szervezetek.
A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlapok letölthetők az önkormányzat honlapjáról: 
www.bp18.hu, „Nyári életmód tábor”. Információ kérhető a 296-1357-es telefonszámon vagy a 
derpaula@bp18.hu e-mail címen. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. április 1. (péntek) 12.00 óra.
Az elbírálás határideje: 2016. június 1.
A pályázat eredményéről, az elnyert támogatási összegről az érintettek írásos értesítést kapnak.

lévai István zoltán alpolgármester fontosnak tartja, hogy a gyermekek minél hamarabb kezdjenek 
sportolni

A kerületi oktatási intézmények államilag támogatott fejlesztései mellett az önkormányzat a működésüket is segíti 
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PusKás AttIlA   

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi szolgáltató Non-

profit zrt. ügyvezető igazgató-
ja, dr. szebényi Attila szerint a 
szakorvoshiány pótlása érde-
kében házon belül is érdemes 

körülnézni. Így történt, hogy 
az egészségügyi szolgáltató ta-
nulmányi szerződést kötött a 
zsebők zoltán szakrendelőben 
praktizáló dr. Losonczki Ale-
xandra fogorvossal, vállalva a 
térítéses fogszabályozó szakor-
vosi képzés költségeit. Ez hosszú 
évekre megoldhatja a kerületi 
gyerekek ellátását, hiszen a tá-
mogatásért cserébe a doktornő a 
szakvizsga letelte után biztosan 
a kerületben marad – ha rajta 
múlik, akkor nagyon sokáig.

– Bár a munkámon kívül 
egyelőre más nem köt ide, na-
gyon tetszik Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre is. A legjobban az 
emberek kedvessége, a kerület 
rendezettsége, tisztasága fogott 
meg. Remélem, hogy ha csa-
ládalapításra kerül sor, tervez-
hetjük itt a jövőnket – mondta 
Losonczki Alexandra. – Nagy 
örömömre szolgál az is, hogy a 
munkahelyemen fiatal orvosként 
szeretettel fogadtak, és a szak-
mai fejlődésemet minden téren 

támogatják. Az intézményben 
jó hangulatú, összetartó csapat 
dolgozik, örülök, hogy a tagja 
lehetek.

A fogszabályzó viselésével 
kapcsolatban Losonczki Ale-
xandrának pozitív tapasztalatai 
vannak, mert bár a gyerekeknek 
sokszor elmegy a kedvük a hor-
dásától, a mai modern készülé-
kek viselőit jellemzően már nem 
csúfolják az iskolatársak. 

A felnőtt háziorvosi ellátás-
ban is szükség van az utánpót-
lásra. A jelenleg szebényi Attila 
mellett gyakornokoskodó, ha-
todéves orvostanhallgató Kiss 
Noémi tíz éve tekintheti ottho-
nának a XVIII. kerületet. Itt él 
a szüleivel, itt érettségizett a Ka-
rinthy Frigyes Gimnáziumban, 
és a diploma megszerzése után 
is Lőrincen képzeli el a jövőjét.

– A tavaly nyári családor-
vostani gyakorlatot a főorvos 
úr irányítása alatt töltöttem, és 
ezt követően kaptam lehetősé-
get arra, hogy gyakornokként 
itt maradjak. A munkám során 
segítek a háziorvosi rendelőbe 
érkezők ellátásában, az anam-
nézis felvételében, a betegek 
fizikális vizsgálatában. Emel-

lett a főorvos úr meghallgatja 
az elképzeléseimet arról, hogy 
miként gyógyítanám a beteget, 
és bár természetesen én még 
nem dönthetek, a tanulásban ez 
is sokat segít – mondta a leendő 
doktornő, aki a gyógyításban 
a megelőzést és az orvos-beteg 
kapcsolat javítását is nagyon 
fontosnak tartja. – A prevenció, 
az, hogy az emberek tájékozot-
tak legyenek abban, hogy mit 
tehetnek az egészségük megőr-
zéséért, globális probléma. A 
megoldásához szükség van az 
orvos és a beteg közötti bizalmi 
viszonyra, amit erősíteni kelle-
ne. szeretném elérni, hogy ez a 
bizalom újra meglegyen, és a be-
tegek érezzék, hogy mi, orvosok, 
valóban foglalkozunk velük.

FoGsZaBályoZás
Mivel az állam a gyer-
mekek fogszabályozá-
sát támogatja, a dok-
tornő fontosnak tartja, 
hogy az évekig tartó 
kezelések minél hama-
rabb megkezdődjenek, 
hogy 18 éves korig be 
lehessen fejezni azokat.
– a fogszabályozás a 
fogászat egy speci-
ális ága, amely a kis 
pácienseinktől sok-
sok türelmet és hosz-
szú együttműködést 
igényel, az orvosok 
részéről pedig pontos 
tervezést, gondos ke-
zelést. Munkám során 
a szakmai kérdésekben 
rengeteg segítséget 
kapok dr. lénárth or-
solyától, aki szívesen 
megosztja velem az 
idők során szerzett 
tapasztalatait.

az elhivatottság 
nem koRfüggő
Hosszú távra terveznek a fiatal gyógyítók

EGYETEMI 
óVODA LEsz 
szeptembertől az EltE gyakorlóóvodájaként működik 
a szivárvány óvoda. a lakatos-lakótelepen lévő, csa-
ládias hangulatú intézményben 12 óvodapedagógus 
hallgató tölti majd szakmai gyakorlatát a hároméves 
képzés hat féléve során.

Amint azt Horváthné Kapocsi Anikó óvodavezető elmondta, al-
kalmanként már az elmúlt években is megkeresték az intézményt 
felsőoktatási hallgatók szakmai gyakorlat céljából, de szervezet-
ten eddig erre nem volt példa.

– Ezek a hallgatók a jó hírünket vitték, és az egyetem veze-
tősége úgy döntött, megkeresi intézményünket egy szorosabb 
együttműködés érdekében. A megállapodás létrejöttében sokat 
segített az önkormányzat. A kerület vezetése rendkívül pozitívan 
állt az ügyhöz, és a képviselő-testületi ülésen már jóval a szava-
zás előtt éreztük, hogy nem lesz akadálya az egyetemmel való 
együttműködésnek – fogalmazott az óvodavezető.

A megállapodás értelmében a szakmai gyakorlat során a 12 
hallgató a gyakorlatvezető pedagógus irányításával vesz részt az 
óvoda életében. A gyerekekkel való foglalkozás, játékok leveze-
tése mellett megismerkedhetnek az intézmény működésével, az 
egyéb napi teendőkkel is.

– Nem számítunk nagy óvodának. Öt csoportban összesen 
128 férőhelyünk van, jelenleg majdnem teljes a létszám, de a 
korábbi gyakornokok visszajelzéseiből is kiderült, hogy nem az 
óvoda mérete, hanem a légkör, a gyerekekkel való foglalkozás 
minősége számít. Ez fogta meg őket is, és ennek köszönhetjük az 
ELTE felkérését – tette hozzá Horváthné Kapocsi Anikó.

Egyetemi gyakorlóóvodaként akár úttörő szerepet is betölthet 
a kerületben a szivárvány. Ebben az igazgatónőn kívül Galgóczy 
Zoltán alpolgármester is bízik.

– Nagyon örültünk, amikor megkerestek minket az óvodá-
ból, és szívesen vettünk részt a megállapodás előkészítésében. 
Büszkeséggel tölti el az önkormányzatot és személyesen engem 
is, hogy lesz egy egyetemi gyakorlóóvoda a kerületben, mert 
ez nemcsak az intézmény szakmai elismertségét növeli, hanem 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrére is jó fényt vet. A közös munka 
példaértékű lehet. A kerületben számos kitűnő óvoda található, 
és remélem, hogy a későbbiek során ezekben is készülhetnek erre 
a szép és felelősségteljes hivatásra a leendő óvodapedagógusok.

Ê Puskás A.

losonczki Alexandra és Kiss noémi is hosszútávon erősítheti a kerületi egészségügyet  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu�Az önkormányzat igen kedvező felté-
telekkel létrehozott egyedi támogatási 
programmal várja a kerületbe a fiatal 

gyermekháziorvos-jelölteket. Amíg megér-
keznek az első jelentkezők, érdemes körül-
nézni, hogy más szakterületeken hogy áll az 
orvosutánpótlás. 

SZoKoTT-E RéSZT VENNI 
SZűRőVIZSGÁLAToN?

rákérdeztünk

dohánybolti eladó
(36 éves)
– Hát persze! Tüdőszűrésen 
már több alkalommal is 
voltam. Nem tudom, hogy a 
fiatalabb korosztály mennyire 
veszi komolyan a szűrést, de 
én, ha az egészségemmel kap-
csolatban valamilyen gyanús, 
negatív jelet észlelek maga-
mon, már megyek is a szűrés-
re. Hogyan tudhatnám meg, 
ha nem egy szűrést követően, 
hogy nevessek vagy aggódjak 
az egészségi állapotom miatt?

nyugdíjas (68 éves)
– Évente részt veszek a szű-
réseken. Másoknak is szívből 
ajánlom, mert pont egy szű-
rést követően derült ki, hogy 
rendszeres szűrővizsgálatokra 
van szükségem. Nem örültem 
a hírnek. Eleinte duzzogtam, 
mostanság azonban rossz 
vagy jó kedvvel, de rendsze-
resen ott vagyok. Törődjünk 
magunkkal, mások nem 
tehetik meg helyettünk!

nyugdíjas (82 éves)
– Már a koromból is kikö-
vetkezhető, hogy szűrtek 
engem eleget. Sosem nyűgként 
kezeltem a szűréseket. Hallom 
jövet-menet, hogy a férfiak ne-
hezebben szánják rá magukat 
a szűrővizsgálatokra. Lehet, 
hogy ez összefügg azokkal a 
statisztikai adatokkal, amelyek 
szerint mi korábban távozunk 
az élők sorából. Javítsunk a 
statisztikai adatokon, rajta, 
férfi társaim, félre a bátorta-
lansággal, szűrésre fel!

vezető főorvos
– 43 éve rendelek tüdőgyó-
gyászként. Két jó hírem van a 
szűrővizsgálatokkal kapcso-
latban. Az első: tudatosuljon 
bennünk, hogy a szűréseken 
felfedezett kóros elváltozások 
nagy része gyógyítható! A 
másik az, hogy emlékezetem 
szerint 2012-ben, a Bécsben 
rendezett európai tüdőgyó-
gyász-kongresszuson kalapot 
emeltek Magyarországnak 
a tébécé elleni küzdelemben 
elért sikerei előtt. Az ötvenes 
évek elejétől napjainkig kifej-
lesztett tüdőszűrő és -gondozó 
hálózatot a kiváló minősí-
tésen túl „hungarikumként” 
említették.  

CZEBE attila siMon lásZlÓné sZŐkE istVán dR. palotai ilona 
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pEstsZEntlŐRinCi apRÓk FalVa ÓVoda
1185 Barcika tér 8.

Április 22-én, illetve 25-én egész nap 

pEstsZEntlŐRinCi BÓBita ÓVoda
1181 Kondor Béla sétány 2.
Április 22-én 15.30–17 óráig

pEstsZEntlŐRinCi CsEMEtE ÓVoda
1182 Üllői út 679–681.

Április 19-én 16 órakor interaktív beszélgetés a szülőkkel, 
április 20-án 9–10.30-ig nyílt nap

pEstsZEntlŐRinCi CsEpEREdŐ ÓVoda 
(pestszentlőrincer kindergarten Cseperedő)

1184 építő u. 5.
Április 21-én 10–11.30-ig és 16–17 óráig

pEstsZEntlŐRinCi 
EsZtERlánC ÓVoda
1181 Kondor Béla sétány 3.
Április 12-én 9.30–11.30-ig

pEstsZEntiMREi GyÖnGysZEM ÓVoda
1188 Vezér u. 46.

Április 28-án 9–12 óráig

tarka-Barka tagóVoda 
1188 Podhorszki u. 51–55. 

(Forfa-épület)
Április 28-án 9–12 óráig

pEstsZEntlŐRinCi hétsZÍnViRáG ÓVoda
1182  Halomi út 113/A

Március 24-én 10–11.30-ig
pEstsZEntlŐRinCi kEREkERdŐ ÓVoda

1183 Attila u. 9.
Április 27-én 9–11 óráig 

zÖldIke tagóVoda
1183 Kosztolányi Dezső u. 28.

Április 26-án  9–11 óráig

VadVIrág tagóVoda
1183 Martinovics tér 11.

Április 28-án  9–11 óráig

pEstsZEntlŐRinCi lURkÓ-liGEt ÓVoda 
 1182 Dráva utca 34/B

Április 26-án 9–11.30-ig

pEstsZEntlŐRinCi MoCoRGÓ ÓVoda
1181 Szélmalom u. 29–31.

Április 20-án 10.30–12.30-ig

petőfI tagóVoda
1181 Petőfi u. 5. 

Április 19-én 10.30–12.30-ig

pEstsZEntlŐRinCi napRaFoRGÓ ÓVoda
1186 Tövishát u. 6.

Április 25-én 17 órakor mesedélután 
Április 26-án 8.30-kor csoportokban zajló tevékenységek 

pEstsZEntiMREi napsUGáR ÓVoda
1188 Eke u. 16.

Április 14-én 16.30-kor bemutatkozó kizárólag 
a szülők részére

Április 15-én 10–12 óráig játszó délelőtt

pEstsZEntlŐRinCi nyitnikék ÓVoda
1185 Fülek u. 4.

Április 18–19-én 9–12 óráig

pEstsZEntlŐRinCi pitypanG ÓVoda
1181 Kondor Béla sétány 12.

Április 5-én 16–17.30-ig
Április 6-án 9–10.30-ig

pEstsZEntlŐRinCi RoBoGÓ ÓVoda
1181 Kondor Béla sétány 14.

Április 22-én 9–11 óráig

pEstsZEntlŐRinCi 
sZiVáRVány ÓVoda

1184 Dolgozó u. 16.
Április 13-án 9–11 óráig
Április 14-én 15–17 óráig

pEstsZEntiMREi VaCkoR ÓVoda 
(kindergarten Vackor) 

1188 Csolt u. 4.
Április 13-án 9–12 óráig

kÖlyÖkmackó tagóVoda  
1188 Címer u. 47. 

Április 12-én 9–12 óráig

kIsVackor tagóVoda 
1188 Podhorszky u. 51.

Április 14-én 9–12 óráig 

pEstsZEntlŐRinCi VándoR ÓVoda 
(pestszentlőrincer kindergarten Vándor)

1181 Vándor Sándor u. 7. 
Április 11-én 16.30–17.30-ig
Április 18-án 16.30–17.30-ig

pEstsZEntlŐRinCi ZEnEVáR ÓVoda
1181 Reviczky u. 52–56. 
Április 21-én 9–11 óráig

pEstsZEntiMREi
 ZÖld liGEt ÓVoda

1188 Ady Endre u. 127. 
Május 2-án 10.30–11.30-ig

óVODAI NYÍLT NAPOK, 2016
a beiratkozás előtt a kerületi óvodák szeretettel várják a szülőket és a leendő óvodásokat, hogy bepillantást 
nyerjenek az intézmények életébe. (a részletes programok az óvodák honlapján olvashatók.)

sikerre hangszerelve
draskóczy Zoltán és Fülöp kornél gitárestje kápráz-
tatta el a közönséget február 27-én a pestszentimrei 
közösségi házban. a pestszentimrei Zenebona kon-
certsorozat keretében ezúttal tanár és tanítványa ze-
nélt együtt.

A zenebona koncertsorozat 2013 őszén indult azzal a céllal, hogy 
a Pestszentimrei Közösségi Ház új épületébe elhozza a klasszikus 
zene világát, és fellendítse az intézmény kulturális életet. Az ér-
deklődők évadonként három koncerten stílusukban és műfajuk-
ban változatos előadókkal találkozhatnak. Arról, hogy a zenei ka-
landozások izgalmasak legyenek, Draskóczy Zoltán gitárművész, 
a közösségi ház művészeti vezetője gondoskodik, aki egyúttal 
arra is törekszik, hogy mindig fellépjen egy itt élő művész, illet-
ve a Dohnányi Ernő zeneiskola valamelyik pedagógusa a kerület 
képviseletében. 

Draskóczy zoltán és Fülöp Kornél gitárestjén újfent bebizo-
nyosodott: legyen szó klasszikus vagy könnyűzenei dallamokról, 
mester és tanítványa remek párost alkot a színpadon. sőt mi több, 
azt is megmutatták, hogy lehet két akusztikus gitár megpendí-
tésével úgy elvarázsolni a közönséget, mintha egy egész zenekar 
húzná a pódiumon. 

A sorozat következő és egyben az évad utolsó koncertjén, 
április 23-án a Grassalkovich Vonósnégyes lép színpadra. A 
programsorozat a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósul 
meg.

Ê cs. M. 

Tanárok 
reflektorfényben
hagyományaikhoz híven egész estés zenei élménnyel 
ajándékozták meg a közönséget a dohnányi Ernő Ze-
neiskola pedagógusai február 26-án a Rózsa Műve-
lődési házban. a művésztanári hangverseny jól pél-
dázta a művészi szabadság és az elhivatott gyakorlás 
kettősét.

A Dohnányi Ernő Zeneiskola művésztanári hangversenye min-
den évben jó alkalom arra, hogy az iskola növendékei, a szüleik 
és az érdeklődők az intézmény falain kívül, kötetlenebb keretek 
között is megismerjék a tanárokat és munkásságukat. Közülük 
sokan aktív muzsikusként zenei együttesek tagjai, vagy szólista-
ként rendszeresen fellépnek a kerületi rendezvényeken. Bár okta-
tó-nevelő munkájuk az elsődleges, mindannyian örömmel álltak 
színpadra, hiszen úgy gondolták, hogy a hangversennyel kimoz-
díthatják a zenét a hivatalos intézményi keretek közül, közelebb 
hozva a diákokhoz a zene, a játék szeretetét. Ugyanakkor ezáltal 
megmutathatták nekik azt is, hogy tanulással és sok gyakorlás-
sal mennyit fejlődhetnek, és milyen sikereket érhetnek el, hiszen 
az igazi boldogság az, amikor valaki nem csupán hallgatja, ha-
nem maga csalogatja elő hangszeréből a hangok harmóniáját. 
Az est házigazdája Draskóczy Zoltán gitárművész volt. A felcsen-
dülő szóló- és kamaraművekben 19 tanár többek között harmo-
nikán, zongorán és fagotton szólaltatta meg Vivaldi, schubert és 
Bartók klasszikusait, de hallhattunk gyimesi népzenét és egy saját 
szerzeményt is. A támogatói jegyek megvásárlásával a közönség a 
Dohnányi Ernő zeneiskola tehetséges fiatal muzsikusok támoga-
tását szolgáló alapítványának munkájához járult hozzá.

Ê Csernai

Görög–magyar 
barátság
Görög értékteremtés Magyarországon címmel nyílt 
tárlat február 23-án a Városháza Galériában. a ván-
dorkiállítás azokról a hajdani görög származású ma-
gyarokról szólt, akik sokat tettek hazánk felemelke-
déséért. 

A magyar és a görög nép barátságának 
mélyek a gyökerei. Már a XIV. századi 
Képes Krónikában rögzítették, hogy 
Attila király egyik felesége görög csá-
szárleány volt, és ebből a házasságból 
származott Csaba királyfi. 

–  A magyar krónikahagyomány ta-
núsága szerint a székely himnuszban is 
megénekelt ifjú hős egyenes ági leszár-
mazottai voltak Árpád-házi királyaink 

– mondta a kerületben élő Diószegi György Antal művelődéskuta-
tó. – Kimagasló jelentőségű, hogy szent István királyunk 2000-től 
a Konstantinápoly központú görög egyház szentje is lett.

A XIII. században élt királyleány, szent Margit életéről szóló 
legenda szent István fiáról, szent Imre hercegről akként is emlí-
tést tesz, mint akinek „szentséges jegyese görög császárnak leá-
nya” volt. 

– Egy ezredévvel ezelőtt szent Imre olyan kettőskereszt-erek-
lyét kapott a görög császártól, amely Jézus Krisztus keresztfájának 
egy darabkáját foglalta magába. Az ifjú herceg a lovagi esküjét a 
veszprémi szent György-kápolnában tette le, szent György fej-
ereklyéje előtt, amely szintén a görög császár adománya volt. Ezen 
ereklyék Magyarországra kerülésének hátterében az állt, hogy Ist-
ván király és a görög császár katonai szövetségben állt egymással, 
aminek eredményeként a XII. század utolsó negyedéig magyar–
görög határ létezett – sorolta a művelődéskutató, aki végezetül, 
hatalmasat pörgetve az idő kerekén, érdekességként megemlítet-
te, hogy Pestszentlőrincen nyolc évtizeddel ezelőtt az egyik utca 
Agorasztó Tivadar nevét viselte. 

Az 1870 és 1945 között élt közigazgatási szakember Pest me-
gye alispánjaként olyan sikerrel végezte a munkáját, hogy 50 (!) 
település választotta őt díszpolgárául. Évtizedeken át volt a pesti 
görög egyházközség főgondnoka is. 

– E minőségében meghatározó szerepet töltött be a két ország 
korabeli diplomáciai és művelődési kapcsolatainak fejlesztésében. 
Jó volna, ha most is elneveznének róla utcát – tette hozzá Diószegi 
György Antal.

A kiállítást Agárdi Bendegúz Szpírosz, a Magyarországi Görö-
gök Országos Önkormányzatának elnökhelyettese nyitotta meg.

Ê F. E. 
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�A lelkesedés 
volt Vasvári Pál 
legfőbb erénye 

dr. Csikány tamás 
hadtörténész szerint, 
aki úgy véli: történel-
mi időkben minden-
kinek döntenie kell, 
hogy beszáll-e az 
eseményekbe.

KEréKGyártó GyörGy  

– Rengeteg kiváló, nagy formá-
tumú kortárssal élt egy időben, 
és lépett fel egy ügyért Vasvári 
Pál. Ez az oka annak, hogy a 
személyisége a mai napig kissé 
háttérbe szorult a krónikákban 
– mondja dr. Csikány Tamás 
hadtörténész, akivel március 
11-én, a pestszentimrei ünnepi 
megemlékezés szónokaként ta-
lálkozhat majd a XVIII. kerületi 
közönség.

döntEnI KEll
Pedig Vasvári élete, különösen 
az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharcban vállalt szere-
pe figyelmet érdemel.

– Egy humán értelmiségiről 
van szó, aki lelkesedett a kor 
Európájáért és annak minden 
akkori szabad szellemi áram-
latáért. Ezeket szerette volna 
Magyarországon látni, és tulaj-
donképpen ezért csatlakozott a 
forradalmi eseményekhez – ma-
gyarázta a hadtörténész. – Va-
gyis ő eredetileg egyszerű, hét-
köznapi polgári életre készült. 
Ám a forradalom pillanataiban 
úgy érezte, más mellett kell dön-
tenie. Ha az ember visszapörgeti 
az 1848. márciusi eseményeket, 
azt látja, hogy nem volt forgató-
könyv. Az események szinte ki-
számíthatatlanul követték egy-
mást. Ebben a reményekkel teli 
zűrzavarban érezte meg Vasvá-
ri, hogy hol a helye.

VAsVáRI PÉldájA
A tapasztalat nélküli lelkese-
dés nem sokkal később Vasvá-

ri Pál életébe került: az erdé-
lyi harcok egyik vezetőjeként 
vesztette életét ez a rendkívüli 
fiatalember.

– semmit nem értett a had-
viseléshez, gyakorlatilag afféle 
hályogkovácsként próbált bol-
dogulni – fogalmazott a had-

történész. – Vasvári az egész 
életét tette fel egy eszmére, és 
ebbe tapasztalat híján belebu-
kott. Ez azt mutatja, hogy a 
lelkesedés, a különleges moti-
váció jól jön akkor, amikor új 
dolgokba kell kezdeni, amikor 
forradalmat csinálunk, amikor 

átalakítunk valamit. De ami-
kor vezetni, működtetni, épít-
kezni kell, akkor már tudásra, 
tapasztalatra van szükség. 

Csikány Tamás szerint a 
márciusi ifjú mártíromsága 
mégsem volt hiábavaló.

– Tanulságul szolgál az ő 

példája ma is – hangsúlyozta. 
– Arra emlékeztet, hogy a tör-
ténelmi időkben mindenki-
nek el kell döntenie: beszáll-e, 
vagy külső megfigyelő marad? 
Ő az előbbit választotta, ép-
pen ezért emlékezünk rá még 
ma is. 

vasváRi jól tudta, 
hova álljon
A márciusi ifjú példakép lehet a mai fiatalok számára is
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A pestszentlőrinci Kossuth Lajos téren üldögélek, 
az 1848-as emlékmű közelében, amelyet az egykor 
Lőrincen élő Pauer Gyula készített. Március van, a 
nap a szemembe süt, behunyom. Különleges han-
gulat ragad magával, talán benne van a levegőben, 
hogy arra gondolok, vajon mi történhetett ezen a 
vidéken a történelmi időkben. A múltba tekintve 
1848–49 emlékképeit látom. Itt is gyülekezhettek 
azok a honvédek, akik elterelő csatározásokat foly-
tattak az ellenséggel. Ezeket a katonai mozgásokat 

említi a helytörténetünk „kőhídi csatározásként”. 
Arra is emlékszem, hogy honvédeink a szolnoki 
vasútvonal mentén is megütköztek az ellenséggel. 
Én is találkoztam olyan idős helyi lakosokkal, 
akik még látogatták az itt hősi halált halt honvé-
dek sírjait.
A továbbiakban a múlt következő évtizedeit pró-
bálom feleleveníteni. Időutazáson veszek részt, 
repülhetek térben, időben úgy, ahogy nekem tet-
szik. 

Ha már a Kossuth Lajos téren, a Lónyaytelepen 
vagyok, felidézem annak az embernek az életét, 
akiről ezt a történelmi levegőjű településrészt el-
nevezték. 

A MInIsztERElnöK
Lónyay Menyhért (1822–1884) politikus, a 

monarchia közös pénzügyminisztere, rövid ide-
ig Magyarország miniszterelnöke, részt vett az 
1848-as törvényalkotásban, tagja volt az első 
népképviseleti országgyűlésnek. A világosi fegy-
verletétel után külföldre menekült, egy ideig Pá-
rizsban élt. Az emigrációt arra használta fel, hogy 
Franciaországban továbbképezte magát, majd az 
ott szerzett közgazdasági tudását hasznosította.   
Lónyay gróf az 1870-es évek végén költözött ezer-
holdas szentlőrinci birtokára, és a szála-erdő 
(a későbbi Fenyő utca) hatalmas tölgyfái között 
építtetett egy emeletes villát. A vasúttársaság-
nak ingyenesen ajánlott fel telket állomás céljára, 
és az 1875-ben meg is épült. A közbenjárására 
még a gyorsvonat is megállt itt.  A vasútállomás-
nak köszönhetően Lónyay barátai is ellátogattak 
szentlőrincre, olyannyira, hogy megkedvelték a 
környezetet, és ők is kedvet kaptak az építkezés-
hez. Ennek nyomán jelentősen emelkedett a telkek 
ára, és megszületett a nyaralótelep.  A villatulaj-
donosok között találjuk Eötvös Loránd és Margó 
Tivadar egyetemi tanárt és Puskás Tivadart, a fel-
találót is. 

PEtőfI szERElME
De ha visszarepülök az időben 1844-ig, talán 
még Petőfivel is találkozom, aki utazhatott az 
újonnan átadott Pest–szolnok-vasútvonalon… 

A fiatal költő szíve közben lángra lobbant a 
szőke, kék szemű Kappel Emília iránt, aki gaz-
dag bankár lánya volt. Petőfi feleségül kérte 
Emíliát, de a Kappel-bankház ura kikosarazta 
őt. A leánykérés történetét Jókai Mór is megírta 
egyik Petőfiről szóló emlékezésében. A lányké-

réstől negyven év telt el, és Emília, aki Lónyay 
Menyhért felesége lett, özvegyként megnyi-
totta itt irodalmi szalonját, amely nem kisebb 
feladatot vállalt, mint Petőfi emlékének őrzé-
sét.  A szalonban tea mellett főleg nagy köl-
tőnk verseit szavalták, és akár Eötvös Loránd 
és Puskás Tivadar is ott lehetett a társaságban.   
Eötvös Loránd (1848–1919) fizikus a szabadtéri 
ingakísérleteit szentlőrincen kezdte el. Ezzel ju-
tott be a kis település a fizika egyetemes történe-
tébe. Kevély nevű szürke lovát is itt tartotta, és 
időnként innen lovagolt be a tudományegyetem-
re előadást tartani. 

Édesapja Eötvös József (1813–1871) író, poli-
tikus volt, aki 1848-ban az első felelős kormány 
vallás- és közoktatásügyi minisztere lett. szé-
chenyivel és Deákkal a mérsékelt politika híve 
volt. A Batthyány-kormány szeptember 11-i le-
mondása után emigrált, 1853-ban tért haza. Fia, 
méltó örököse a forradalom idején született, sőt 
édesapja örökén maga is betölthette a kultusz-
miniszteri posztot.

Margó Tivadar (1816–1896) tudós, zoológus, or-
vosprofesszor honvédorvosként szolgálta a magyar 
szabadságharc ügyét. Bókay Árpád (1856–1919) 
orvost, egyetemi tanárt egyetemista korában Mar-
gó Tivadar is oktatta. „A legkedvesebb előadások 
Margó állattani és összehasonlító bonctani és szö-
vettani előadásai voltak. Modern ember, akinek 
csonka könyvét élvezettel olvasnám ma is” – fogal-
mazott emlékiratában Bókay Árpád. 

gyERMEKoRVos nEMzEtőR
Bókay édesapja, Bock János (1822–1884), a magyar 
gyermekgyógyászat megteremtője fiatal orvosként 
maga is nemzetőr-egyenruhát öltött a hazafiúi lel-
kesedéstől fűtött időkben. Egy érdekesség: felesé-
gének másodfokú unokatestvére Jókai Mór volt. Az 
ő ajánlására választotta a felvidéki német szárma-
zású orvos a magyar hangzású Bókai nevet. Jókai 
mondta nemzetőrtársának, aki egyben az orvosa 
is volt: „Ha én vagyok Jókai, te legyél Bókai.” 

A fiai tudományos munkásságuk elismeréséül 
1896-ban nemességet kaptak a királytól, ezt köve-
tően írták-írják a nevüket ipszilonnal. 

Bókay Árpád felesége Herrich Károly vízépítő 
mérnök, lőrinci földbirtokos lánya, Szidónia lett. 
A Herrich lányok képviseletében Bókay telket 
adományozott a helyi iskola és templomok szá-
mára. Ugyanis a 19. század végén a Herrich család 
birtokolta a mai Pestszentlőrinc jelentős részét, 
egykori kertjük, nyaralójuk a mai Bókay-kert.

Ê Fülep Erzsébet

AKIKNEK MEGDOBBANT 
A szÍVE EzÉRT A VIDÉKÉRT
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc utóélete (I. rész)

vasvári az egész életét tette fel egy eszmére, és ebbe tapasztalat híján belebukott 

lónyay Menyhért példáján felbuzdulva számos jómódú polgár építtetett villát  szentlőrincen

Minden olyan személyiséget, aki meghatározta pusztaszentlőrinc (a mai 
pestszentlőrinc) életét az 1860-as évektől az 1900-as évek elejéig – amikor még 
kevesen laktak itt – szoros szál fűzött az 1848–49-es forradalom és szabadság-
harchoz.  

ÜNNePI 
megemléKezéseK 
A KerÜletBeN

MáRCiUs 11.
Pestszentlőrinc
10 órakor koszorúzási 
ünnepség a Kossuth téren.
Ünnepi szónok: dr. Pelyach 
István történész.
Közreműködnek a Gór Nagy 
Mária színitanoda növendékei 
és a Dohnányi Ernő 
zeneiskola Fúvószenekara.

Pestszentimre
16 órakor megemlékezés 
Bányai Júlia emléktáblájánál. 
Közreműködnek a Táncsics 
Német Nemzetiségi Általános 
Iskola tanulói.
17 órakor koszorúzás és 
ünnepség a református 
templom kertjében, a Vasvári-
kopjafánál.
Ünnepi szónok: dr. Csikány 
Tamás hadtörténész.
Közreműködnek a 
Pestszentimrei Ady Endre 
Általános Iskola tanulói. 

MáRCiUs 15.
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre
10 órakor „Futás, ami 
összeköt” – XI. Imre–Lőrinc-
futóverseny. 
Rajt/cél: Pestszentimrei 
sportkastély.
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Ülésezett a 
diákparlament
a kerületi diákparlament idei, március 
1-jei ülésén évek óta visszatérő téma-
ként több kérdés is elhangzott az is-
kolák energetikai korszerűsítésének 
lehetőségeiről, az iskolai menzán az 
ételek minőségének további javításá-
ról, de az iskolán kívüli szórakozási 
lehetőségek bővítéséről, a kötelező 
közösségi szolgálat és a nyári szakmai 
gyakorlat idejének egyeztetési nehéz-
ségeiről is szó volt a kondor Béla kö-
zösségi házban.

Utóbbiakról Szántó Péter Gábor, a Pogány Fri-
gyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari, Informa-
tikai szakközépiskola és Gimnázium tanulója 
felszólalásában elmondta, hogy diáktársaival 
együtt úgy érzi, a középiskolások számára elő-
írt kötelező 50 órás közösségi szolgálat és a 
szakiskolában nyaranta eltöltendő 2-3-4 hetes 
szakmai gyakorlat együttesen a szabadidő je-
lentős részét elveszi. 

– Azt is szeretnénk kérni, hogy a közösségi 
szolgálat elvégzésére több helyi lehetőség le-
gyen, akár a rendőrségnél vagy a tűzoltóság-
nál, vagy bármilyen közösségi feladatot ellátó 
szervnél – tette hozzá szántó Péter Gábor.

A kerületben az elmúlt esztendőben 1,5 
milliárd forint értékű intézményi felújításra, 
energetikai korszerűsítésre nyílt lehetőség. 
Galgóczy Zoltán alpolgármester hangsúlyozta, 
hogy ezzel maximálisan élt is az önkormány-
zat, de amint a diákparlament ülésén felve-
tődött kérdésekből is kitűnt, bőven van még 
feladat ezen a téren.

– Tavaly hat iskola és hat óvoda korszerűsí-
tését tudtuk elvégezni, de tudjuk, hogy vannak 
még iskolák, ahol szükség van a felújításra. Az 
önkormányzat folyamatosan figyeli a pályázati 
lehetőségeket is, hogy minél több anyagi for-
rást tudjon szerezni a további felújításokhoz 
– fogalmazott Galgóczy zoltán, aki nemcsak 
a komoly kérdéseknek örült, hanem annak is, 
hogy a kerület iskolái nagy számban képvisel-
tették magukat a tanácskozáson. 

Ravasz Balázs, a közösségi ház művelődés-
szervezője, az önkormányzatnak a rendezvényt 
koordináló ifjúsági referense hozzátette: azért 
is fontos ez a fórum, mert a diákparlament 
segítségével a gyerekek megismerkedhetnek a 
demokrácia folyamatával, intézményrendsze-
rével.

Ê Puskás A.

Amikor elragad 
a képzelet…
Miért fontosak a mesék? Mit mesél-
jünk? hogyan meséljünk? – a mesékről 
és a meseterápiáról indult előadás-so-
rozat felnőtteknek január 21-én a lő-
rinci nagykönyvtárban.

A mesélésnek természetesen meghatározó 
szerepe van a gyermekek értelmi valamint 
érzelmi fejlődésében. A mese megtanít-
ja őket odafigyelni a történetekre, továbbá 
fejleszti a fantáziájukat, a szókincsüket, 
ugyanakkor remek lehetőséget ad a szü-
lőknek arra, hogy tartalmas időt töltsenek 
a gyermekükkel, és örömteli pillanatokat 
éljenek meg együtt. Bár a kicsik még nem 
tudnak határozott különbséget tenni a va-
lóság és a fantázia között, a mesefigurákkal 
azonosulva a saját problémáikat is megélik. 

Mégis mit lehet tanulni egy mesehőstől? 
A mesehősök a jelenben élnek, nem tervez-
getnek, hanem cselekszenek. Tudják, hogy a 
dolgok nem oldódnak meg maguktól, ezért 
mennek, mendegélnek, és tapasztalatokat 
gyűjtenek. Ezért is fontos a mindennapi 
mese, ám nem mindegy, hogy mit, mikor és 
hogyan mesélünk. 

Az esti meséléssel fel lehet oldani a napi 
események által felgyülemlő feszültségeket, 
a gyermekek tudatállapota ilyenkor fogadja 
be leginkább a mese szimbolikus tartalmát. 
Fontos, hogy a gyerek korának és érettségé-
nek megfelelő meséket olvassunk, a lényeg 
azonban az, hogy a választott mese elnyerje 
a tetszését. Éppen ezért, ha valamelyik tör-
ténetet nagyon megkedvelte, meséljük el 
neki újra és újra, ameddig kéri, mert a me-
sében olyasmire lelt, ami a lelki fejlődésben 
segíti. 

Erre épül a meseterápia is: hogy nincs 
olyan élethelyzet, amelyiknek ne volna me-
sebeli megfelelője. Az érdeklődők Náfrádi 
Anikó meseterapeuta sorozatának követke-
ző, illetve utolsó előadásán – március 17-én 
és április 21-én – a mesék fejlesztő hatásai-
ról, valamint az alkotó-fejlesztő meseterápi-
ás módszerekről tudhatnak meg többet.

Ê cs. M.

Milyen
a civil kurázsi?
ha nem is a legszerencsésebb idő-
pontban, de a civil kurázsi sikereként 
február 27-én megtartották az első 
pestszentlőrinci székely batyus bált, 
amely hamisítatlan, vidám erdélyi han-
gulatban zajlott. a szervezők reményei 
szerint mindez egy erős közösség ki-
alakulásához vezethet.

Aki próbált már a semmiből létrehozni valamit, 
az pontosan tudja, milyen nehéz megvalósítani 
egy új ötletet. Balogh Katalin és családja azon-
ban nem hezitált, igazi civil kurázsival belevá-
gott, és olyan bált szervezett, amelyen nem csak 
a székelyek báloztak önfeledten.

A Rózsa Művelődési Ház kapujában székely 
szokás szerint érlelt szilva és körte fogadta a be-
térőket, a batyukban érkező finomságokat pe-
dig kürtőskaláccsal egészítették ki a szervezők. 
A hangulatról a csíkrákosi zenekar és a Vörös 
Árpád vezette Tébláb együttes gondoskodott. A 
zene és a tánc hatására a bált megnyitó alpol-
gármester, Galgóczy Zoltán bevallotta, nehéz 
szívvel távozik, de ezen a szombaton egy másik 
bálon is jelenése van, s ott is erősen várják.

Hosszabb ideje gondolkodtam már ezen 
a bálon, aztán novemberben nem hezitáltam 
tovább, családom segítségével belevágtam – 
mesélt az ötlet születéséről Balogh Katalin. – 
szerencsére az önkormányzat is mindenben 
támogatott, így könnyebben ment. November-
ben sajnos arra nem gondoltunk, hogy február 
végén már böjti időszak lesz, s ezért többen is 
lemondják a részvételt. 

A böjt mellett az influenza is sokakat távol 
tartott, ennek ellenére több mint 70 bálozó 
gyűlt össze, ami első nekifutásra komoly siker-
nek tekinthető. 

A közösségépítés mellett fontos volt, hogy 
örvendeni és segíteni tudjunk. A bevétel egy 
részét, amely a gyorsan fogyó Igazi Csíki sör-
ből származott, ugyanis egy csíkszentkirályi 
családnak ajánlottuk fel, akiknél a harmadik 
gyermek súlyos autizmussal küzd, s ez nagy 
terhet ró a családra. A nehézségek ellenére nem 
panaszkodnak, példaértékű az életük, sokaknak 
terápiával érne fel, ha látnák, amint a gondok 
ellenére boldogan élnek. Ez a kis segítség is jól 
jön nekik, de ha vannak még, akik úgy érzik, 
hogy támogatnák őket, azokat az adományokat 
is eljuttatnánk hozzájuk.

A sikeren felbuzdulva Balogh Katalin már el 
is határozta, hogy jövőre a böjti és az influen-
za-időszakot is figyelembe véve szervezik meg a 
bált, s ha addig elég érdeklődőre és segítőre ta-
lál, akkor egy székely hagyományőrző egyesüle-
tet is létrehoz. Aki akár az egyesületi tevékeny-
ségben, akár az adománygyűjtésben segítené, 
a balkati67@gmail.com e-mail címen elérheti 
Katalint.

Ê s. n. zs.

búcsú nemcsics 
Antalnétól
kilencvenéves korában eltávozott 
közülünk nemcsics antalné takács 
Magdolna festőművész, rajztanár.

Életére három 
tevékenység volt 
jellemző. Család-
anyaként 3 fiút 
nevelt fel, vala-
mint 15 unokája 
és 3 dédunoká-
ja volt. A Kassa 
Utcai Általános 
Iskola tanára-
ként több évti-
zeden keresztül 
a művészet sze-

retetére és becsületes munkára oktatta a 
diákjait, akik számos alkalommal nyer-
tek hazai és nemzetközi rajzpályázato-
kon díjakat. Festőművészként nemcsak 
kerületi, hanem országos kiállításokon 
is láthattuk a táblaképeit. Kiemelkedő 
munkája az a nemzetközileg is ismert 
és elismert másolat, amelyet az egyik 
legnagyobb németalföldi festő, Id. Peter 
Bruegel Keresztelő szent János prédi-
kációja című, több száz alakos nagy 
méretű festményéről készített. Művészi 
tevékenységének jelentős részét képezte 
a férje templomokba készített falképei, 
mozaikjai, színes üvegablakai kivitele-
zésében való részvétel is. Templomok 
mennyezetképeinek festésekor dolgo-
zott 10-12 méter magas állványokon is. 
Apró mozaikszemekből nagy türelem-
mel és pontossággal rakott ki képeket. 
A Pestszentlőrinci temetőben március 
2-án vettek tőle búcsút.

Október virágai
albumban is megjelennek hamarosan azok a rajzok, amelyeket általános és közép-
iskolások készítettek az 1956-os forradalomra emlékezve. 

Két díjat is elvitt a kecskeméti Zsigó Fanni. Az 
egyik az országos rajzverseny zsűrijének első díja 
volt, a másik Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzatáé, amelyet Ughy Attila polgármester 
és Galgóczy Zoltán alpolgármester adott át febru-
ár 22-én a Corvinus Egyetem Központi Könyv-
tárában. 

Hogy miért pont ott? A forradalom 60. év-
fordulójához közeledve az önkormányzat jelen-
tős anyagi támogatásával adta közre az 1956-os 
Magyar szabadságharcosok Világszövetsége az 
Októberi tűzvirágok című kötetet, amely a hat 
évtizeddel ezelőtti eseményeknek emléket állító 
verseket gyűjtött egybe. E versekből válogathat-
tak azok a fiatalok, akik a szövetség rajzpályáza-
tán arra vállalkoztak, hogy képben jelenítik meg 
a szövegekben megidézett emlékeket, gondolato-
kat, érzéseket. 

– A pályázat jól sikerült. Hetvenkilenc alko-
tás érkezett az ország legkülönfélébb pontjairól 
– mondta a zsűri elnöke, dr. Sántha Gábor. 

A rajzok február 22. óta láthatók az egyete-
mi könyvtárban, és a legjobbak közülük díjat 
nyertek. A három legjobbra külön szavazott egy 
szakmai zsűri, amelynek az 1956-ban nemzetőr-
ként szolgáló Gyulai Líviusz grafikusművész volt 
az elnöke, és külön a világszövetség vezetősége. 
Emellett az ötvenhatos, illetve más szervezetek 
különdíjakat ítéltek oda, köztük az eseménysoro-
zatot mindvégig támogató XVIII. kerületi önkor-
mányzat is.

A művek közül 12 nyomtatásban is megjelent 
egy rendkívüli naptár lapjain, amely a hagyomá-
nyoktól eltérően 2016. márciustól 2017. februárig 
mutatja az esztendő napjait. Mint arról sántha 
Gábor tájékoztatott, a szövetség hamarosan al-
bumban adja közre a rajzpályázatra érkezett 
munkákat.

Az átadó ünnepségen Ughy Attila és Galgóczy 
zoltán kíséretében részt vett Tóth Kálmán, a Fi-
desz kerületi frakcióvezetője is. 

K. Gy.

Népzenei utazás Pestszentimrén
a Muzsikás népzenei együttes rendhagyó énekórát tartott február 22-én az ady 
Endre általános iskolában.

A Kárpát-medence rendkívül gazdag hagyo-
mányos népzenéje egyszerre tölt be ősi és mo-
dern szerepet. Ezért tartja fontosnak a Muzsi-
kás együttes a jövő nemzedéke számára annak 
megismerését, befogadását.

A nemzetközi hírű, Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas együttes 2004-ben határozta el, hogy 
saját anyagi erejéből rendhagyó énekórákat ad 
az iskolákban. 2005-től kezdve eddig minden 
évben sikerült megnyerniük a MOL támogatá-
sát, így az ország távolabbi helyeire is el tudnak 
jutni. Azóta több mint 600 iskolában tartottak 
már rendhagyó zeneórát, amelyek között 50 és 
1200 diákot számláló intézmény egyaránt volt. 
A Muzsikás az énekórákért nem fogad el anyagi 
hozzájárulást az iskoláktól. Ha a pedagógusok 
szeretnék, hogy rendhagyó énekórát tartsanak 
az iskolájukban, nem kell mást tenniük, mint a 
siposm@mtapi.hu e-mail címre írni sipos Mi-

hálynak, aki megadja a szükséges információ-
kat. (Az együttes honlapja: www.muzsikas.hu.) 

Az Ady iskolában is nagy sikert aratott a 
négytagú együttes énekórája. A zenészek – 
Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter, Ha-
mar Dániel – közel hozták a gyerekekhez a 
népzenét, olyannyira, hogy ők is bekapcsolód-
tak az éneklésbe, lelkesen tapsoltak minden 
zeneszám után, láthatóan nagyon jól érezték 
magukat. Az óra vége felé még a csujogatást is 
megtanulták. 

A diákok a zenei utazás alkalmával a nép-
dalok mellett a hangszereket is megismerhet-
ték, a hegedűt, a brácsát, a nagybőgőt és a már-
már elfeledett tamburát, hosszú furulyát és 
gyimesi ütőgardont. A zenekar tagjai, miután 
rendkívül élvezetes módon meséltek a hang-
szerekről, meg is szólaltatták azokat. 

Ê F. E. 
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 sZolGáltatás

n AblAKJAvÍtás! WWW.AJtoAblAKdoKtor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH áKos tel.: 06-70-550-0269

n ingatlan felújítás! Ingatlanok, Társasházak, Családi házak teljeskörű felújítása, festés, 
burkolás, kőműves munkák, gipszkartonozás, hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, injektálás, 
egyéb szakipari munkák elvégzése REÁLIS ÁRON, garanciával. Ingyenes kiszállás, díjtalan 
árajánlat! Részletfizetés megoldható! Tel: 061-781-4021,  Mobil: 0620-259-6319

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 számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: 
szerviz@szerviz.info

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 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 aBlak, ajtÓ, REdŐny, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

n dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

n lakatos MEstER GyoRssZolGálat! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

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 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 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 kert- telekrendezés! Metszés, Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, 
Tereprendezés, Kerítés építése, javítása, Támfalépítés, Betonozások. Egyéb kertészeti és 
kőműves munkák vállalása. Ingyenes árajánlat! Reális ár garanciával! Részletfizetés megoldható! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 061-781-4021, Mobil: 0620-259-6319

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu nemes Galéria: 1024. szilágyi Erzsébet fasor 3.

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,   285-34-88,   06-30-9-50-17-17  
www.megoldasszerviz.hu

n MIndEnnEMű réGIséGEt vásároloK, dIJtAlAn KIszállássAl 
KészPénzért! butort, FEstMényt, csIllárt, PorcElánt, 
KEráMIát, szönyEGEt, óráKAt, HIrAdástEcHnIKát, cd-dvd, bAKElIt 
HAnGlEMEzt, Ezüst-bronz-réz tárGyAKAt, bIzsuKAt, borostyánt, 
KönyvEKEt, KItüntEtést, JElvényt, Háborus-KAtonAI tárGyAKAt. 
PIntér nIKolEttA, 06-30-973-4949, 466-83-21

 oktatás
n MatEMatikáBÓl, FiZikáBÓl koRREpEtálást, SZINTEN TARTÁST 

VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT 
HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

 lŐRinCi piaC

n toMcsI bácsI KIncsEI! sAvAnyÚsáGoK nóGrádból! nóGrádI 
KézMűvEs sAvAnyÚsáGbolt nyÍlt A PIAc udvArán A GéPKocsI 
bEJárAt MEllEtt! EGyEdI ÍzEK! állAndó AKcIóK!

 állás/MUnka/VállalkoZás
n élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 

jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat) 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 18. kerületi otthon CEntRUM irodáinkba ingatlan tanácsadó munkatársakat 
keresünk. Jelentkezés: Bojtos Nándor irodavezetőnél, 0670/454-1833 

n élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére, édesipari termékgyártó 
munkakörbe, jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat), 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 Budapest Főváros XViii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Életfa 
Szociális Szolgálat munkatársat keres szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtás 
szolgáltatás biztosításához szociális gondozó munkakörbe. Jelentkezés feltétele: szociális 
gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, szociális gondozó - szervező, szakápolói  képesítés, 
felhasználói szintű számítógépes ismeret. Jelentkezés módja: szakmai önéletrajz motivációs levél 
kíséretében e-mailben vagy postai úton E-mail: kozpont@eletfa18.hu Postacím: 1184 Budapest, 
Lakatos út 9.  

 kiRándUlás
n XViii. ker. szentlőrinci ltp. nyugdíjas klubja Külön buszos kirándulást szervez 

2016 április 9-én Budapest – Szilvásvárad – Eger – Budapest útvonalon. Minden nyugdíjas 
társunk jelentkezését szeretettel várjuk. Jelentkezés és befizetés időpontjai: 2016.03.02-án 
16.30-kor a Darus utcai Általános Iskolában. Továbbá 03.19-én du. 15 órától a Kondor Béla 
Művelődési házban a Tere – Fere klubjába. Telefonon érdeklődni lehet: Hidasi Oszkárné 
Nyugdíjas Klub vezetőnél 291-6803. sz. telefonon.

a VáRosGaZda XViii. kERÜlEt 
nonpRoFit ZRt. a kÖVEtkEZŐ 

poZÍCiÓkBa kEREs MUnkatáRsakat:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n lakott-tERÜlEti FakitERMElŐ: Lakott-területi fakitermelő 
végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a fa kitermelése és 
a faanyag mozgatása, - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák 
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, 
döntése, - a kidöntött fák gallyazása, a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, 
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása, - 
gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent. 

n EMElŐGép-kEZElŐ: Feladatok: emelőkosaras gépjármű vezetése, az 
emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, a munkavégzési területet felmérése, 
az előírt biztonsági feladatok elvégzése, munkavédelmi előírások betartása és 
betartatása, a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: 
emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), 
gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), 
hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

n UsZodaMEstER: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. 
Feladatok: a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének 
védelme, a házirend betartatása. Az úszómedence és környezete tisztántartása, 
valamint az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése. Elvárások: hatályos uszodamesteri végzettség, orvosi alkalmasság, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés.

n dÍsZnÖVény kERtésZ: Társaságunk teljes munkaidős kertész munkatársakat 
keres. Feladatok: elsősorban dísznövények szaporításával, gondozásával összefüggő 
tevékenységek elvégzése, palántázás, rendszeres locsolás, kártevő-mentesítés. 
Elvárások: kertészeti végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
megbízható, felelősségteljes munkavégzés.

n VillanysZERElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n VaRRodai MUnkatáRs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: 
munkaruha készítés, külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, 
kapcsolattartás az ügyfelekkel. Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns 
tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés, monotóniatűrés.

n BéR- és tB ÜGyintéZŐ: Bér- és TB ügyintéző kollégát keresünk. Elvárások: 
középfokú szakirányú végzettség (felsőfokú előnyt jelent), minimum 5 éves hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, nexONBÉR program ismerete, önállóság, jó 
problémamegoldó képesség, precizitás, kiváló kommunikációs és tárgyalási képesség, 
felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, 
Outlook).

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-
zésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda XvIII. kerület nonprofit zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

HÚS–HENTESÁRU–BAROMFI     
1182 Budapest, Üllői út. 747.  
(az új Pék és a Virágüzlet közt) ÚJ

TULAJDONOSSAL
ÉS KIBŐVÍTETT 
ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJUK 
KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

Házi baromfi és házi készítésű füstölt 
áruk! Éttermek, konyhák, büfék és 
egyéb közületek kiszolgálása nagyker 
áron!
CSAK MAGYAR  ÁRUT ÉRTÉKESÍTÜNK!

 (70) 353-9100  
 (1) 292-1927

Telefonszám: +36 20/3882-083 Nyitva:   hétfő – péntek: 7:00-18:00 , szombat: 8:00-12:00
Tel.: 06-20-296-2615  |  www.varosgazda18.hu
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Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés

Remény a szabaduláshoz
Értelem az élethez
Választás a lehetőségek közül

www.karitasz.hu

RÉV
A SZENVEDÉLYBETEGSÉGBEN  
MINDENKI ÉRINTETT! ÖN IS!
Alkoholtól, kábítószertől, játékszenvedélytől, gyógyszer-
függőségtől, étkezési zavaroktól és más hasonló rabság-
tól, problémáktól szenvedőket egyaránt fogadunk.

RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat segít 
  a függéstől való megszabadulásban
   a hozzátartozóknak és környezetüknek pedig abban, 
hogy támogatni tudják a szenvedélybeteget a gyógyu-
lásban

Kérdése van? 
Nem tudja kihez forduljon? 
Jöjjön el hozzánk és mi segítünk!

Karitász Rév Szolgálat
1115 Budapest, Bartók Béla út 96.
Tel./ Fax.: 06-1-466-44-55 
e-mail: caritas.revbp@mail.datanet.hu vagy
Nappali Ellátó Részleg
1115 Budapest, Csóka utca 5.
Telefon: 06-1-248-08-25
Bejelentkezés a fenti telefonszámokon!

Emberi Erőforrások Minisztériuma,  
Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet

a segítségnyújtás  
INGYENES

HORGAS ESZTER
és barátai koncert

PESTSZENTIMREI

SPORTKASTÉLY
2016. április 22. péntek, 19:30

Vendégek: Botafogo táncegyüttes és Wolf Kati

Jegyek kaphatók: 

Pestszentimrei Sportkastély: 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c, 
jegy.hu

 szenvedély hangjai

A PESTSZENTIMREI ANTIKVÁRIUM 
(1188 Bp., Nemes u.3.)

könyvet vásárol bármilyen nagy 
mennyiségben, díjtalan kiszállással, 

szállítással. Tel: 30-546-2232
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Pályázati felhívás
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a képviselő-tes-
tületi határozatával elfogadott – a kerületi egyházak támoga-
tási rendszeréről szóló – koncepcióban és a kerületi egyházak, 
felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rend-
jéről szóló önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfele-
lően pályázatot hirdet az önkormányzat költségvetésében el-
különített egyházi alap terhére.
A felhívás, a pályázati űrlap és a további szükséges dokumen-
tumok itt találhatók: www.bp18.hu/onkormanyzat/palyazatok.
A pályázatok beadási határideje: március 25., péntek 12.00 
óra.

Elégedettek lehetnek az egyházak: ugyanannyiból gazdálkodhatnak, mint tavalyegyHáz

� Elfogadták az 
önkormány-
zat 2016. évi 

költségvetését, 
amelyben, akárcsak 
az elmúlt esztendő-
ben, 14 millió forint 
szerepel az egyházi 
alapban, ekkora ösz-
szeggel gazdálkod-
hatnak az érintettek. 
A 2015-ben megva-
lósult tervekről és a 
már véglegesített ez 
éviekről kérdeztük 
szarvas Attila alpol-
gármestert. 

– Rápillantva az egyházi alap-
ban szereplő 14 millió forintos 
végösszegre, természetesen fel-
vetődik a kérdés, hogy vajon 
elegendő-e ez, és elégedetten 
állhatott-e fel az asztaltól a 
költségvetési tárgyalások végén 
az egyházi ügyekért felelős al-
polgármester?

– Mivel sikerült megőrizni 
azt az összeget, a 14 millió fo-
rintot, amelyet az elmúlt évben 
fordíthattunk a kerületi egyhá-
zak ügyeire, szükségleteire, azt 
mondhatom, hogy igen, elége-
dett lehetek, és elégedettek lehet-
nek azok, akikhez végső soron 
odakerül ez az összeg, amelyből 
folytatni tudják a munkájukat.

tEtőCsERE, 
VIlláMVÉdElEM
– Mielőtt szót ejtenénk az ön-
kormányzat, a képviselő-tes-
tület által már ismert idei fel-
adatokról, tartsunk egy rövid 
„terepszemlét”, nézzük meg, 
hova kerültek a forintok az el-
múlt évben…

– A pályázati keretből ta-
valy megvalósult nagyobb 
ingatlanfelújítások közül meg-
említem a havanna-lakótelepi 
unitárius templom tornyának a 
festését, kerítésének a felújítását, 
valamint a pestszentlőrinci 
főplébánia parókiaépületén az 
ablakok cseréjét és az elodázha-
tatlan belső javításokat. Hasonló-
an szükség volt az erzsébettelepi 
plébánia parókiájának a felújí-
tására és melléképületeinek a 
tetőcseréjére. Segített az önkor-
mányzat az erzsébet-bélatelepi 
református templom Megyer ut-
cai kerítésének a bontásában és 
újjáépítésében is. A Kossuth téri 
református gyülekezet temp-

lomának a villámvédelme és 
egyéb nagyjavítások elvégzése is 
nélkülözhetetlen volt.

– Úgy tűnik, lett helye azok-
nak a forintoknak, mert nem 
győzi sorolni a megoldott fel-
adatokat…

– és még nem tartok a vé-
génél… Minden lehetőséget és 
támogatást megadtunk és meg-

adunk a jövőben is az egyháza-
inknak, mert tudjuk jól, hozzá-
tartoznak a mindennapjainkhoz, 
s látjuk, mindent meg is tesznek 
azért, hogy szolgálják a kerületi 
lakosokat.

fűtÉs, BuRKolás
– Kérem, folytassa a felújított 
templomok sorát.

– A pestszentimrei kato-
likus templom szentélyének 
a renoválására, fűtésére és 
burkolására is jutott pénz, va-
lamint a kertet is rendezni tud-
ták. Folytatódott a Don Bosco 
Közösségi Ház felújítása, akár-
csak a szemeretelepi reformá-
tus kolombárium és közösségi 
tér kialakítása, és kicserélték 

a ganzkertvárosi református 
parókia ablakait. Az egyházak-
ra fordított pénzből jutott a 
pestszentlőrinci evangélikusok 
közösségi épületének a 
tetőcseréjére, valamint az Agapé 
Gyülekezetet szolgáló épület 
homlokzatának a színezésére 
is. Végül, de nem utolsósorban 
korszerűsítették a csákyligeti 

plébánia sekrestyéjének a 
fűtését, a főbejárati lépcsőt pe-
dig burkolták. 

– A hosszú felsorolás után 
az emberben kicsit átértéke-
lődik az a bizonyos 14 millió. 
Olyan értelemben, hogy nem 
túl sok, de úgy tűnik, mégis sok 
mindenre elég. Hogy stílszerű 
legyek: csodálatos halszaporí-
tás…

– Egy pillanatig sem panasz-
kodunk, jutott mindenre, csak 
okosan kellett el- és szétosztani 
a forintokat.

IMREI PRojEKtEK
– És mi várható az idén?
– Egyelőre csak azokról a 

nagyobb tervekről számolhatok 
be, amelyekről biztosat lehet 
tudni. Az bizonyos, hogy telje-
sen megújul a pestszentimrei 
református templom külseje, 
ugyanis az idén ünneplik fennál-
lásának a századik évfordulóját. 
Egészen biztosan lesz egy má-
sik imrei projekt is: a már fel-
szentelt evangélikus gyüleke-
zeti ház fejlesztése. A 2015-ös 
munkák kapcsán már említett 
szemeretelepi reformátusok 
folytatják a templom mögötti 
kolombárium és közösségi ház 
építését, és tovább szépül a Don 
Bosco ház. 

szarvas attila: 
Mivel a kerületi 
egyházak 
támogatása évről 
évre folyamatos, 
a pályázati 
keretösszeg 
beosztása annak 
ellenére jól 
ütemezhető, hogy 
néhol nagyobb 
beruházásra van 
szükség.

a paRókiáktól 
a lépcsőig
A 14 millió forint az idén is ugyanannyit ér

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Ha azt írjuk, hogy kellemes volt 
az idő február 20-án a Szent 
Imre-templom kertjében, nem 
a valóságot állítjuk. A tavasz-
elő helyett inkább a télutóval, 
az azzal járó kellemetlen széllel 
kellett szembenézniük azoknak 

a hajléktalanoknak, akik meg 
akarták kóstolni az egyre egysé-
gesebb csapatként munkálkodó 
„imrei karitászosok” főztjét.

Mint rendesen, már a déli ha-
rangszó előtt egy órával elkezd-
tek gyülekezni azok, akik papri-

kás krumpli, sütemény és forró 
tea reményében érkeztek ide.

Ezúttal sem kellett csalódni, 
mert harangszóra megnyitották 
a templomkert kapuját, s az ak-
kor már vagy száz éhes ember 
pillanatok alatt ért oda, ahová 
reggel óta (de lehet, hogy már 
egy nappal korábban…) készült. 
A hatalmas üstökben már várta 
őket az étel, nagy merőkanalak-
kal a kezükben azok, akik, ha 
nem is az életüket, de havonta 
egy napjukat áldozzák azoknak 
az embereknek, akiktől mosolyt 
és köszönetet kapnak egy-egy 
ételosztás után.

Kovács István, aki papíron a 
főnöke az ételosztóknak, ugyan-
azt csinálja, s ugyanannyit, mint 
bármely másik tagja a csapat-
nak.

– Lehet bármilyen az idő, 
mindig sokan vannak, ami ne-
künk részben öröm, részben szo-
morúság. Annak örülünk, hogy 
egy-két boldog órát szerzünk az 
érkezőknek, de az igazi az vol-
na, ha nem lenne vendégünk, ha 
senki nem nyitná ránk az ajtót. 

Azt hiszem, erre azért még vár-
ni kell… – mondta István, aki 
mint „teremfőnök” ismerősként 
köszönti az érkezőket.

érthetően, hiszen jószerével 
ugyanazok az arcok köszön-
nek vissza harmadik éve, mint 
amelyekkel akkor találkozott, 
amikor az első vendégséget tar-
tották.

Hogy változtak-e az idejárók 
az eltelt időben?

Bizony változtak, mert meg-
látszik az arcukon az immár 
harmadik tél.

Amiben viszont szemer-
nyi változás sincs, az az, hogy 
ugyanolyan örömmel, néha tü-
relmetlenséggel várják, hogy 
ne csak az üres tányért szoron-
gassák már, de étel is kerüljön 
abba.

hÚsVétkoR is
a karitász legközelebbi 
ételosztása március 
26-án, nagyszombaton 
lesz. az osztás ezen 
a napon is délben 
kezdődik, s azzal a 
reménykedéssel, hogy 
ha csak egyetlen órára 
is, de széppé, szebbé 
tudják tenni sokak 
ünnepét…

MEGINT sOKAKNAK ADTAK ÉTELT

szarvas Attila alpolgármester fontosnak tartja, hogy a helyi egyházak közösségei kiszámítható támogatásra pályázhatnak

időről időre beszámolunk a pestszentimrei katolikus karitász ételosztásáról, 
amelyben nincsen semmi „különleges”, hacsak az nem, hogy szerencsétlen sorsú, 
éhes embereket vendégel meg a csapat, amelyiknek a munkájára már az önkor-
mányzat is felfigyelt, kitüntette ezeket a „jóembereket”. 
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Programok
RÓZsa MűVElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Március 10. 17 óra: Lászik 
Erzsébet festőművész kiállítá-
sának megnyitója 
Március 12. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belé-
pőjegy: 300 Ft.
Március 12. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Március 13. 11 óra: Kököjszi 
és Bobojsza – bábos mesejá-
ték a Budaörsi Latinovits Szín-
ház előadásában. Belépőjegy: 
990 Ft.
Március 19. 15 óra: Szá-
mít6sz rám klub
Március 19. 20 óra: Szombat 
esti tánc – zenél a Főnix Duó. 
Vacsora rendelhető. Jelent-
kezni az elérhetőségeinken 
lehet. Belépőjegy: 1990 Ft.
Március 20. 15 óra: A 
cirkuszhercegnő – operett 
két felvonásban. Belépőjegy: 
2400 Ft, diák/nyugdíjas: 1700 
Ft.
Március 25. 10 óra: Hús-
véti kézműves foglalkozás 
tojásfestéssel. Részvételi díj: 
300 Ft.
Közkedvelt tanfolyamainkra, 
foglalkozásainkra (ringató, 
zumba, callanetics, gerinc-
torna), valamint a New Dance 
World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra is 
lehet jelentkezni. A részletek-
ről az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Szerdánként baba-mama jóga, 
keddenként és csütörtökön-
ként Etka-jóga. A részvételi 
díj mindkét foglalkozáson 700 
Ft. A részletekről érdeklődni, 
illetve jelentkezni az elérhető-
ségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállí-
tásokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján.

dEák FEREnC „BaMBa” 
spoRtCEntRUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Március 12. 8 óra: Városgaz-
da UP Akadémia – kispályás 
labdarúgótorna
Március 13. 12 óra: Erima-ku-
pa utánpótlás-kézilabdatorna
Március 18. 21 óra: Város-
gazda UP Akadémia–Score 
Goal NB II-es futsal bajnoki 
mérkőzés

pEstsZEntiMREi
spoRtkastély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Március 12. 9 óra: Nőnapi 
kispályás labdarúgótorna
Március 15. 10 óra: Imre–
Lőrinc-futóverseny
Március 19. 10 óra: Id. Növé-
nyi Norbert női birkózóverseny
Március 20. 9 óra: Rock and 
roll-verseny

4sEasons sÍ- és 
snowBoaRdpaRk

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sí-
zést, snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi 
élettartam és a vállalkozó 
kedv határáig. A csoportokat 
életkor és tudásszint szerint 
állítjuk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 óráig. 
A pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mester-
séges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és 
esti világítás segíti a sízni 

vágyókat.
Részletes információ a síiskola 
honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

lŐRinCi naGykÖnyVtáR
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 10. 17 óra: Kultúr-
kör – Finnország. Előadó: 
Koppányi Miklós építészmér-
nök, a Magyar–Finn Társaság 
kulturális alelnöke.
Március 16. 16.30: Társasjá-
tékklub
Március 17. 17 óra: Mit 
meséljek? Hogyan meséljek? 
Náfrádi Anikó előadása. Téma: 
Kinek, mikor, mit meséljünk? 
Hogyan lehet megismerni egy 
gyermeket a meséken keresz-
tül? Mit üzennek a gyermekek 
kedvenc meséi?
Március 21. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Március 23. 16.30: 
KézműveSzerda – húsvét
Március 24. 17 óra: Testsúly-
kontroll – Sonnleitner Károly 
életmódtanácsadó előadása
Március 17–24. között 
Internetfieszta. Téma: közös 
kincseink az interneten
A Galéria 18 kiállítóteremben 
márciusban Finnországot be-
mutató fotókiállítás tekinthető 
meg.
Internethasználói foglalkozás 
indul haladóknak 8 órában. 
Időpontok: április 4., 11., 
18., 25. 10-től 12 óráig. 
Jelentkezni személyesen, a 
tanfolyami díj egyidejű befize-
tésével lehet. A részvételi díj 
a beiratkozott olvasóknak 120 
Ft/óra, a regisztráltaknak 120 
Ft/fél óra.

pEstsZEntiMREi 
kÖnyVtáR 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Március 21–25. között, a ta-
vaszi szünetben, folyamatosan 
várjuk a gyermekeket egy kis 
társasjátékozásra, népszerű 
mesés puzzle-ok kirakására.

haVanna-lakÓtElEpi 
kÖnyVtáR

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Március 23. 16 óra: Kézmű-
ves foglalkozás nem csak 
gyermekeknek. Húsvétra 
készülünk ajándékokkal, 
érdekességekkel.
Március 25. 17 óra: Könyv-
ajánlók klubja. Shakespeare-
ről beszélgetünk halálának 
400. évfordulója alkalmából. 
A vitrinben Shakespeare-ki-
állítás.
A könyvtár nyitvatartási idejé-
ben Pestszentlőrinc művész-
zsenijének, Kondor Bélának az 
életét és munkásságát bemu-
tató kiállítás tekinthető meg 
a Tomory Lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyűjtemény 
rendezésében.

kondoR Béla
kÖZÖsséGi háZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 10. 17 óra: Gyer-
mek- és ifjúsági találkozók 
– a középiskolások számára 
meghirdetett képző- és 
iparművészeti pályázathoz 
kapcsolódó kiállítás megnyitó-
ja és díjkiosztó ünnepsége.
Március 11. 9 óra: a SOFI és 
a Vörösmarty Mihály Ének-
zenei Nyelvi Általános Iskola 
és Gimnázium március 15-i 
ünnepsége
Március 12. 8 óra: Baba-ma-
ma holmik börzéje
Március 12. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 13. 10 óra: 
Csokikoncert

Március 13. 15 óra: Mulas-
sunk együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Március 16. 18 óra: Miből 
lesz majd nyugdíjam? Előadás 
a nyugdíjról, a nyugdíjjal 
kapcsolatos problémákról és 
azok megoldásáról.
Március 16. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 18. 19 óra: Őrült nők 
ketrece – a Figurák Színjátszó 
Társulat előadása
Március 19. 14 óra: Dalol-
gatva járok – a Fráter Loránd 
Nótakör műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes 
György.
Március 19. 15 óra: Terefe-
reklub
Március 20. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 22. 18 óra: a TV18 
élő műsorfelvétele sztárven-
dégekkel
Március 22. 18 óra: A 
csodálatos antik világ – Pais 
István filozófiatörténész, ny. 
egyetemi docens előadás-so-
rozata. „Minden le-föl kavarog 
és változik az idő gyermekjá-
tékában.” II.
Március 23. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 24. 16 óra: Cserebe-
re – civil börze a ClubNetCet 
szervezésében
Március 25. 18 óra: Drakula – 
az Otthon Theatrum előadása
Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely. Vasárnaponként 
8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi 
oktatás.

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
A kerületet bemutató 
ismeretterjesztő tablósoro-
zat és a hozzá kapcsolódó 
online térképes felület révén 
a kerület története mellett 
megismerhető annak 22 
részegysége, valamennyi 
köztéri és beltéri emlékmű-
ve, emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elne-
vezéseket is tartalmazó 
– utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.
es/kossuth.html).
A Kossuth téren lévő 
kiállítóteremben (a Kossuth 
tér és a Thököly út sarkán) a 
Sztehlo gimnázium füvészkert-
jét bemutató kiállítás látható, 
hétfőtől péntekig 10 és 17 
óra között. A galéria március 
12–15. között, valamint már-
cius 28-án zárva lesz.

MÚZEUMsaRok 
kiállÍtÓtEREM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Március 19. 15 óra: Családi 
délután 
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek 
a kerületi oktatástörténet 
múltjából
A kiállítóterem március 12–
15. között, valamint március 
26-án zárva lesz, egyébként 
keddtől szombatig 14 és 18 
óra között 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 telefo-
nos egyeztetés alapján.

pEstsZEntiMREi
kÖZÖsséGi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-
5971
www.pikhaz.hu
Március 11. 10 óra: Törté-
nelmi verbunk Kováts Judit 
vezetésével. A rendezvényt 
a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.
Március 11. 13 óra: Törté-
nelmi verbunk Plugor Judit 
vezetésével. A rendezvényt 
a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.
Március 11. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás 
előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen kapható.
Március 12. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag 
ára.
Március 16. 17.30: 
Kertbarátklub. Tervezett 
téma: környezetbarát 
szőlőtermesztés. Előadó: dr. 
Fazekas István.
Március 18. 15 óra: Varázs-
latos nyúlcipő – mesejáték 
a Szintézis Társulat előadá-
sában. Belépőjegy: 980 Ft.
Március 18. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőttek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag 
ára. Előzetes bejelentkezést 
kérünk!
Március 19–20-án: 
Lengyel–magyar barátság 
napja
Március 20. 10 óra: Hús-
vétváró családi nap
Március 22. 18 óra: Tuda-
tos életmód klub. Tervezett 
téma: húsvéti reformmenü. 
Előadó: Kisa Judit. Részvé-
teli díj: 
400 Ft.
Március 25. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás 
előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen kapható.
Március 26. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag 
ára. Előzetes bejelentkezést 
kérünk!
Március 26. 15 óra: 
Nosztalgia táncklub. Zenél 
a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Tanfolyamainkra, foglalko-
zásainkra jelentkezni, az 
időpontjukról érdeklődni az 
elérhetőségeinken lehet.

Bal 18
üllői út 337. 

Március 11. 17 óra: 
Közéleti kávézó. Meghívott 
vendég: Szanyi Tibor EP-
képviselő. Házigazda: Kun-
halmi Ágnes országgyűlési 
képviselő. A beszélgetést 
vezeti: Gyuricza Péter 
újságíró. 

polGáRok háZa
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva 
tartása: szerdánként 9-14 
óra között
Március 13. 16 óra : Ma-
dách-filmklub. A „Torinói 
lepel” történeti háttere, 
előadó Sváb Ferenc, majd 
„A Biblia – Péter a kőszik-
la” című 2005-ben készült 
olasz film (99 perc).

indulhat a 
tojásvadászat!
Ünnepi hangulatú húsvétváró napra hívja az érdeklődő-
ket március 20-án 10 órától a pestszentimrei közösségi 
ház. a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt megszólító 
családi napon kézműves foglalkozás és gyermekkoncert 
is színesíti a programot.

Vidám közös készülődést és tartalmas időtöltést kínál a 
Pestszentimrei Közösségi Ház a húsvét előtti hétvégére. Az egyna-
pos ingyenes program keretében mindenki találhat kedvére való 
elfoglaltságot. Az érdeklődők változatos kézműves foglalkozásokon 
készíthetik el a színes ünnepi díszeket vagy a locsolóknak szánt 
ajándékokat, majd izgalmas tojásvadászaton kereshetik meg az el-
rejtett apróságokat. Csillogó pillangó, húsvéti nyuszi vagy hercegnő 
– egy másik asztalnál pillanatok alatt történik átváltozás az arcfestő 
szakértő kezei között. 

A jó hangulatot a Buborék együttes interaktív koncertje garan-
tálja, amely saját szerzeményű dalaival zeneileg és szövegileg is igé-
nyes gyermekzenét játszik. A rengeteg tánccal, humorral, játékkal 
és mozgással fűszerezett előadás nemcsak a kicsiknek élmény, a 
bátrabb szülőket is bevonják a műsorba. Mindezek mellett ezen a 
napon tartják majd az intézmény „Nálunk ilyen a húsvét…” című 
rajzpályázatának eredményhirdetését is. A felhívásra március 16-ig 
várják a pályaműveket. 

Ê cs. M.

a klasszikus 
Március 26-án lesz éppen 90 éve, hogy a Bécsi színház-
ban bemutatták kálmán imre operettjét, a cirkuszher-
cegnőt. a világhírű magyar zeneszerző julius Brammer 
és alfred Grünwald szövegkönyvét zenésítette meg. 

Szentpétervár társasági életét két téma tartja lázban: Mister X sze-
mélye, akinek artistamutatványainál csak a titokzatossága kelt na-
gyobb izgalmat, és Fedora hercegnő, akit a cár új házasság meg-
kötésére utasít. Mr. X nem más, mint Fedja, a tiszt, aki szerelmi 
bánatában szegődik a cirkuszhoz. Itt találkozik újra régi szerel-
mével, Fedorával, ám a lány nem ismeri fel az álarcot viselő artis-
tát. Intrikák sora veszi kezdetét. Egy, a hercegnőbe reménytelenül 
szerelmes, rosszindulatú férfi kócolja össze a szálakat. Izgalmas 
kalandokon mennek keresztül a főhősök addig, amíg, ahogy egy 
operettől elvárjuk, a sok csalódás és félreértés után győz a min-
dent elsöprő szerelem, és mindenki elnyeri méltó jutalmát. A híres 
Kálmán-operettet ezúttal a Bulvárszínház előadásában láthatják. A 
darabot Pankotay Péter rendezi, a főbb szerepeket Fogarassy Berna-
dett, Csengeri Attila, Harsányi Gábor és Czető Roland játssza.

Időpont és helyszín: március 20. (vasárnap) 15 óra, Rózsa Műve-
lődési Ház (Városház utca 1–3.). Belépőjegy: 2400 Ft, diák/nyugdí-
jas: 1700 Ft.

zsákban 
hozzák 
a meleget
Sándor, József és Benedek tavaszhozó néphagyománya alkalmából 
kicsiket és nagyokat egyaránt várunk, hogy közös erővel végleg el-
űzzük a telet, és köszöntsük a tavaszt. Az ingyenes családi program 
során régi húsvéti fotókat nézegetünk, télűző kiszebabát készítünk, 
és megismerkedünk a villőzéssel, vagyis tavaszi vesszőt is díszí-
tünk. 

Időpont és helyszín: március 19. (szombat) 15 óra, Múzeumsarok 
kiállítóterem (Szent Lőrinc sétány 2.). 
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14 Botrány, veszekedés nélkül játszották le a futballidénynyitótsPort

A lőrinci pályán is jól működött a PsK csapdázós taktikája 

Ha mondjuk egy hónappal ko-
rábban kezdődött volna az idény, 
nyugodt szívvel írhatnánk, hogy 
„tavaszi időben futottak ki a 
csapatok a pályára”. Ám a sze-
zon igazi rajtján, február 28-án 
nemigen illett ez a szó az időjá-
rásra. Inkább télutóról lehetett 
beszélni, olyan hideg szél fogad-
ta a játékosokat és a szurkolókat 
a Thököly úton, hogy az utób-
biak közül sokan inkább egy 
PLER-kézilabdameccset néztek 
volna végig a meleg teremben, a 
szomszédos sportcsarnokban.

MÉltó 
IdÉnynyItó
Aki azonban vállalta a fogva-
cogást, az jól szórakozhatott a 
rendhagyó kerületi derbin, ame-
lyen az idegenben játszó csapat, 
a PsK volt a házigazda. Ennek 
oka természeti jellegű volt: a föl-
deken ugyanis állt a belvíz, a mé-
lyebben fekvő részeken a sár volt 
az úr – ahogy a PsK pályáján is. 
Így aztán a felek megegyeztek 
abban, hogy a Thököly úti műfü-
ves pályára viszik át a találkozót. 
Jól tették, mert a hibátlan minő-
ségű pálya, ha nem is hibátlan 
színvonalú találkozót hozott, de 
olyat feltétlenül, amelyik után 
elégedett lehetett a „nép”, s azt 
mondhatta: kerületi rangadóhoz 
méltó játékot kapott a focisták-
tól az idénynyitón.
A 9. percben Tóth öngólja jut-
tatta vezetéshez a PsK-t (1-0), 
ám a váratlanul jött előnyt csak 
a 23. percig tudták megőriz-

ni, mert ekkor Gálvölgyi szép 
szabadrúgásgóllal kiegyenlített 
(1-1), hogy aztán két perccel 
később a tabella 2. helyén álló 
pestszentimreiek Mészáros ré-
vén ismét előnyre tegyenek szert 
(2-1).

EZt Mondja 
a sZakMa 
horváth Gellért, a 
sZaC vezetőedzője: 
Erős ellenféllel 
szemben álltunk helyt 
egy döntetlenhez 
közeli meccsen. 
szeretném kiemelni a 
határozott bíráskodást 
és azt, hogy a hat 
sárga lap ellenére 
is partnerei voltak 
a futballisták a 
játékvezetőnek. 
Molnár Zoltán, a psk 
vezetőedzője: nem 
akarok panaszkodni, 
különösen nem 
győztes mérkőzés 
után, de szinte a 
csapat felét kellett 
összedrótozni a 
rangadó előtt. a lényeg 
az, hogy nyertünk, és 
újabb három ponttal 
közelebb kerültünk a 
célunkhoz, a bajnoki 
címhez. 

Ahogy KEll…
Bizonyára nem haragszik meg 
egyetlen lőrinci vagy imrei fut-
ballista sem, ha leírjuk, hogy a 

szünetben nem csupán a kerüle-
ti derbiről esett szó a kellemesen 
meleg öltözőfolyosón, hanem az 
aznap esti Barcelona–sevilla-
bajnokiról meg persze a júniusi 
„showműsorról”, a magyar válo-
gatott franciaországi Eb-szerep-
léséről is. Az előbbit gondolko-
dás nélkül adta oda mindenki a 
Messi-csapatnak (igazuk is lett), 
ám amikor az Eb jött szóba, a 
bátrak is elhalkultak… A való 
életbe a játékvezető második 
félidőre hívó sípszava hozta 
vissza az embereket. Kimentek 
megint fázni egy kicsit, de rög-
vest kiderült, hogy megérte… 
Előbb, az 51. percben, 11-es 
góllal kiegyenlített a szAC, 
Gálvölgyi másodszor is betalált 
(2-2), majd a 70. percben jött a 
három pontot eldöntő találat. 
Amiért érdemes volt cidrizni, 
amit érdemes volt kivárni… 
Egry Zoltán, az imreiek csapat-
kaptánya (nem mellesleg a PsK 
elnöke) 18 méterről akkora gólt 

vágott a szAC kapujának jobb 
felső sarkába, amekkorát csak 
akkor varázsol az ember, ha iga-
zán jó kedve van, vagy ha tud-
ja, hogy a csapatának nagyon 
is szüksége van mind a három 
pontra (3-2).

Az IlyEn 
fElMElEgít
Egrynek jó kedve lehetett (a gól 
után mindenképpen), s a csapa-
tának is kellett a három pont, 
mert ahogy a PsK új edzője, 
Molnár Zoltán elmondta, a sok 
sérültjük miatt kicsit döcögött a 
szekér, és szezon eleji volt a for-
ma, de ez nem tántorítja el őket 
a céljuktól, a feljutástól az első 
osztályba.

Azt most még nem lehet tud-
ni, hogy sikerül-e a bátor terv, 
az azonban nagyot lendíthet raj-
tuk, ha a későbbiekben is ilyen 
gólokkal melegítik fel a szurko-
lóikat.

EGy GÓllal nyERt a psk a sZaC EllEn

� A Blsz-bajnokság másodosztályának idei 
első fordulója rögtön rangadót hozott. A 
lőrinci szAC és az imrei PsK a február 28-i 

mérkőzésen bebizonyította: mindkét csapat képes 
arra, hogy csak a futballra figyelve vívjon egymás-
sal jó színvonalú mérkőzést. A derbit végül nagy 
csatában a pályaválasztó, mégis idegenben játszó 
PsK nyerte 3-2-re. 

HENGERELTEK
a Magyar speciális olimpia szövetség cselgáncsver-
seny-sorozatának első eseményét február 20-án ren-
dezte meg a pestszentlőrinc-kassa sE a kassa utcai 
iskola tornatermében. 

A viadalról Juhász József szövetségi kapitányt, az egyesület elnö-
ke beszélt.

– Az MsOsz versenysorozata lassacskán hagyományos, 
hiszen már évek óta rendez, ha nem is országos bajnoksá-
got, de egy három fordulóból álló versenysorozatot, amely-
nek a legjobbjai nem lesznek hivatalosan országos bajnokok, 
de feltétlenül a súlycsoportjuk legjobbjai – mondta az egykor 
a Bp. Honvéd ép sportolóit is edző szakember, akinek könnyű 
a dolga, hiszen a fia, Dániel is a dzsúdó rabja, így a két Juhász 
szakmai párként készíti fel a versenyekre a legjobb kassásokat. 
Összeszámolni sem tudják, hány Európa-, világ- és olim-
piai bajnokuk van, de mint az „öreg” Juhász hangsúlyoz-
ta, nem is ez a lényeg, hanem az, hogy edzett, erős és si-
keres gyerekeket adjanak a magyar parasportéletnek. 
Olyanokat, mint Juhász József legutóbbi olimpiai bajnoka. 
Bereczky Atina tavaly augusztusban nyert aranyat, ő a legújabb 
büszkesége a Kassának, de bármerre néz az ember, minimum 
egy Eb-ezüstérmesen akad meg a tekintete. 

A Juhász-páros jól kezdte az idei speciális versenysorozatot, 
mert a tanítványaik nem kevesebb, mint hét dobogós helyezést 
szereztek a Kassa utcai tatamin.

– Tényleg jó formában versenyeztek, elégedett vagyok velük 
– hangsúlyozta a vezetőedző. – Bereczky Atina gond nélkül lett 
első, akárcsak Váczi Alexandra. Azt már csak halkan, de annál 
büszkébben teszem hozzá, hogy mindketten mérkőztek fiúk el-
len is, hadd szokják a gyűrődést.

Olyan nagyon azért nem gyűrhették össze őket, ha mind-
ketten aranyat szereztek… Váczi Alexandra és Atina mellett 
Gátfalvy Vivien, Kovács Ádám, Horváth Zsombor és Kovács Mi-
hály nyakába került ezüstérem, Lipták Klaudia pedig a harmadik 
lett a súlycsoportjában.

– A versenyre vidékről is érkeztek csapatok, örülünk annak, 
hogy egyre jobban ismerik és szeretik ezt a versenysorozatot – 
tette hozzá Juhász József, akinek, bár még csak márciust írunk, 
már most van dolga bőven. December elején szentpéterváron 
rendezik meg a speciális cselgáncsozók Európa-bajnokságát, s 
bár az odautazókat kijelölni még korai lenne, tájékozódni a for-
mákról és a talentumokról már lehet és kell is.

A verseny vendége volt Lengyel Lajos, az MsOsz elnöke, a ke-
rület nevében pedig Kőszegi János önkormányzati képviselő adta 
át az érmeket a dobogósoknak. 

„sPÉCI” TENIsz
a Magyar speciális olimpia szövetség az idén sem 
vesz vissza a lendületéből. a iii. Európai speciális 
olimpia tenisz nap keretében február 23-án rendez-
ték meg azt az országos versenyt, amelyen a 3–7 éves 
kölyöksportolók is bemutatkoztak.

Szőke Viktória, a szövetség kommunikációs igazgatója elmondta, 
hogy a speciális teniszezők utánpótlásának alapjait kívánják le-
tenni azzal, hogy a legfiatalabbaknak is lehetőséget nyújtanak.

A korábbi speciális versenyeken megszokhattuk már, hogy 
sok híresség is megtiszteli jelenlétével az eseményt. Nem volt 
ez másként a legutóbbi alkalommal sem, sőt egyre több egykori 
sztár vállal közösséget az értelmileg sérült gyermekekkel.

A névsor önmagáért beszél: ott volt a Golden Ace Tennis Club 
nemrégiben felújított pályáján többek között Szávay Ágnes, az 
MsOsz tenisznagykövete és Gubacsi Zsófi, aki korábban a sa-
ját pályáján látta vendégül a speciális gyerekeket. Köszöntötte a 
résztvevőket Szuper Levente, az egykori kiváló jégkorong-váloga-
tott kapus, akárcsak Kucsera Gábor világbajnok kajakozó.

Természetesen részt vett a Bókay-kerti eseményen a Magyar 
speciális Olimpia szövetség elnöke, Lengyel Lajos, s ott volt az 
épek szövetségének főtitkára, Richter Attila is. Sebestyén Kata 
szakágvezető elmondta, hogy az európai tenisznapra 11 egyesü-
let 63 fiú- és lányteniszezőjének a nevezése érkezett, ami örömte-
li, és a szám versenyről versenyre magasabb.

Az ElnöK 
GólJA döntött 
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Egy lépés rió felé
Ezüstérmet nyert Marosi ádám az öttusázók idei első 
világkupaversenyén kairóban. 

A lőrinci sportoló kiválóan szerepelt a döntőben, így lépett 
egyet a riói nyári olimpia felé. A Londonban olimpiai bronz-
érmes Marosi 2:03.04-et úszott 200-on, amivel a 9. lett. Vívás-
ban 20 ellenfelét győzte le, és 15-től kapott ki, ami a 8. legjobb 
eredménynek számított. A lovaglása hibátlan volt, így az él-
mezőnyből kezdhette meg a lövészettel kombinált 4 x 800 mé-
teres futást, amelyben 11:21.10-zel a harmadik leggyorsabbnak 
bizonyult. A versenyt az egyiptomi el-Geziri mögött fejezte be, 
a francia Belaud-t minimális különbséggel előzve meg. Vég-
eredmény: 1. Amro el-Geziri 1478 pont, 2. Marosi Ádám 1470.  

élMényBEsZáMolÓ
a hazaérkezése és a következő verseny között Ma-
rosi ádám arra is szakított időt, hogy – mint a kerü-
let sportarca – meséljen az élményeiről a gyerekek-
nek. Március 2-án élménybeszámolót tartott a soFi 
diákjainak, speciális olimpikonjainak. a következő 
versenyre, a brazíliaira március 9-én utazott el.
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15Ez a futóverseny is csalhatatlanul jelzi: megérkezett a tavasz sPort

Az elkövetkező hónapokban egy-
mást érik majd a futóesemények, ám 
a rajthoz állókban, amint azt az el-
múlt években tapasztalhattuk, egyre 
jobban tudatosul, hogy aki már ko-
rán fel akarja ébreszteni az izmait, az 
nem hagyhatja ki az Imre–Lőrinc-
futóverseny valamelyik futamát. A 
március 15-i verseny mottója nem 
véletlenül ez: „Futás, ami összeköt”, 
hiszen a két részből álló kerületet 
valóban összeköti a rendezvény, az 
indulók átfutnak Pestszentimréről 
Pestszentlőrincre, majd vissza az 
imrei célba.

KAstÉlytól 
KAstÉlyIg
A rendezők – élükön az önkormány-
zat sportfelelőseivel – és az őket se-
gítő sok-sok önkéntes profi módon 
készíti elő a versenyt. Az elmúlt év-
tizedben bebizonyították már, hogy 
méltó helyet ad a kerület ennek az 
évről évre több futót megmozgató 
versenynek, amelyen a legkisebbek-
től a felnőttekig, a babakocsisoktól 
a kerékpározókig mindenki számára 
nyitottak a kerület utcái.

Kezdjük is velük, a kerékpárosok-
kal. Fontos tudniuk, hogy mezőny-
verseny lesz az övék, korosztályos 
bontásban, 12 éves kortól. A részvé-
telnek két feltétele van: a műszakilag 

megfelelő országúti vagy MTB ke-
rékpár és a bukósisak. A kerékpárok 
műszaki állapotát a rajt előtt ellenőr-
zik.
Természetesen valamennyi futam 
egyformán fontos a rendezőknek, 
ám a távra és az indulók bizonyára 
nagy számára tekintettel a 3. és a 4. 
kiemelt lesz, hiszen 8000-8000 mé-
tert kell teljesíteniük az indulóknak, 
s bizony sokat „csavarognak” majd, 
amíg visszaérnek a kiindulóponthoz, 
a Pestszentimrei sportkastélyhoz.

nEVEzÉs,  
fRIssítő, CsIP 
A szóban forgó két futam útvonala 
a következő: sportkastély–Kisfaludy 
u.–Lőrinci u.–Kettős-Körös u.–Pé-
terhalmi u.–Fogoly u.–Mályinka u.–
Bököny u.–Dráva u.–Fogoly u.–Pé-
terhalmi u.–Kettős-Körös u.-Lőrinci 
u.–Kisfaludy u.–sportkastély. 

Fontos információ, hogy frissítő 4 
kilométernél lesz.

Ebben a két futamban az időmérés 
„olimpiai szintű” lesz, vagyis minden 
induló csipes rajtszámot visel majd.  
A verseny napján a helyszínen 8 
órától lehet nevezni, legkésőbb az 
adott futam rajtja előtt 30 perccel. 
A helyszíni nevezés díja 2000 forint. 
A Városgazda-kártya tulajdonosai 
és a „Lendületbe hozzuk!” lakossági 

programban részt vevők 200 forint 
kedvezményt kapnak ebből az ösz-
szegből. 

KÉt láBon,  
KÉt KERÉKEn
Nem fukarkodnak a rendezők a futa-
mok számával, lesz miből válogatni. 
Íme: mini (2010), újonc (2009–2008), 
gyermek 1. (2007–2006), gyermek 
2. (2005–2004), serdülő (2003–
2001), junior (2000–1997), felnőtt 1. 
(1996–1985), felnőtt 2. (1986–1977), 
szenior 1. (1976–1967), szenior 2. 
(1966–1957), veterán 1. (1956–1947), 
veterán 2. (1946-ban vagy korábban 
születettek).

A kerékpáros korcsoportok így 
alakulnak: serdülő (2004–2003), ifjú-
sági (2002–2001), junior 2000–1997, 
felnőtt (1996-ban vagy korábban 
születettek.)

Ma MáR a Fiai
Varga judit, az 
önkormányzat egyik 
sportreferense is indult 
egyszer a futóversenyen. 
a 2008-ban rendezett 
harmadik versenyen 
állt rajthoz, s kellemes 
emlékeket őriz a futásról 
még akkor is, ha nem volt 
könnyű, alaposan elfáradt. 
Ma már az erre a napra 
jutó bőséges munkája 
miatt sem áll rajthoz, de 
ahogy a szállóige szól: van 
másik… a fiai képviselik 
a családot, s ahogy az 
édesanya elmondta, nem 
tudja, miként osztja majd 
meg a figyelmét a srácok 
futama és a munkája 
között.

Az idén tizenegyedi alkalommal rendezik meg a két városrészt összekötő futóversenyt

a március 15-i verseny újra összeköti imrét és lőrincet 

�nemzeti ünnepünkön tizenegyedszer rendezi meg az 
önkormányzat, a Városgazda utánpótlás Akadémia és a 
lőrinc 2000 sE az Imre–lőrinc-futóversenyt, amely nyílt, 

mindenki számára lehetőséget ad arra, hogy bebizonyítsa, 
gyorsan tudja szedni a lábát.

ÖTEN MEHETNEK 
A VÉBÉRE
a Városgazda Utánpótlás akadémia első alkalommal volt házigazdája 
a 15. alkalommal megszervezett magyar muaj thai országos bajnok-
ságnak, amelyet a szakszövetséggel közösen rendezett. 

A versenyeket férfi és női felnőtt és junior 
kategóriában tartották. A közönség negy-
vennél több küzdelmet láthatott. Az ese-
mény egyben a válogatója volt az idei svéd-
országi amatőr vébének, amelyre a sportág 
legjobb magyar versenyzői kvalifikálták 
magukat. 

A Vilmos Endre sportcentrumba belépő 
hatalmas érdeklődéssel szembesült, annyi-
an voltak, hogy egy gombostűt sem lehetett 
volna leejteni. sajnos a Városgazda Után-
pótlás Akadémia részéről egyetlen harcos 
(fighter) sem tudott küzdőtérre lépni, mert 
sérültek voltak. 

Dudok Károly szakosztályvezető, a Ma-
gyar Muaythai szakszövetség elnöke érthe-

tően elégedetten beszélt a látottakról.
„Örülök, hogy itt, a Vilmos Endre sportcentrumban rendezhettük meg az orszá-

gos bajnokságot, és azt hiszem, nem okoztunk csalódás. A rendezéssel nem volt sem-
mi baj, a közönség létszáma pedig önmagáért beszélt. Negyvennél több összecsapást 
láthattak a nézők, s gondolom, jól szórakoztak. Külön öröm volt, hogy senki sem 
sérült meg, és hogy a fair play jegyében küzdöttek.” 

Elégedett volt a szakember a szakmai fejlődéssel is.„A fejlődés abból állapítható 
meg, hogy egyre tisztábbak és keményebbek a mérkőzések. Úgy érzem, az a csapat, 
amelyik részt vesz a svédországi viadalon, esélyes néhány szép eredményre.”

Az ob után sem értek véget az izgalmak, mert a szövetség ekkor jelölte ki a svéd-
országba utazó öt versenyzőt. Íme: Gilányi Attila, Kurdy István, Tóth Csaba, Földvári 
Judit, Albrecht Péter.

„nyolC VéGtaGGal”
a muaj thai (angolosan Muay thai) thaiföldről származó 
pusztakezes harcművészet. Eredetileg felszerelés nélkül 
művelték, ma már egységesített szabályok szerint, 
ökölvívókesztyűben és bizonyos védőfelszerelésben küzdenek a 
harcosok. a szakágat a „nyolc végtag tudományának” is nevezik, 
mivel a bokszoló nemcsak az öklét, hanem a lábát, a térdét és a 
könyökét is használhatja.

LóNYAY-KUPA
huszadik alkalommal tartották meg az egyházi gimnáziumok ökumeni-
kus labdarúgótornáját, a lónyay-kupát, amelynek az idén is a lőrinci 
sportcsarnok adott otthont.

Pontosan két évtizede határozta el a Lónyay Utcai Református Gimnázium, hogy 
megszólítja a budapesti és a főváros környéki felekezeti iskolákat, hogy vegye-
nek részt azon a tornán, amellyel tovább erősíthetik a kapcsolataikat. A gon-
dolatot tett követte, s büszkék lehetnek a szervezők az immár húszéves múltra. 
A március 5-i torna után a Lónyay iskola lehetett boldog, mert 17 év után szerezte 
meg ismét az elsőséget. Nem adták könnyen a győztesnek járó kupát, mert nem keve-
sebb, mint 13 iskola tanulói szerették volna elvinni azt. 

Az ünnepélyes díjátadón ott volt Kozmann György sportért felelős helyettes ál-
lamtitkár, Gulyás Gergely országgyűlési képviselő és Lévai István Zoltán kerületi al-
polgármester is. Érmet akasztott a fiatalok nyakába Kű Lajos, az egykori válogatott 
labdarúgó, az Aranycsapat Alapítvány elnöke is. 

A 20. Lónyay-kupa végeredménye: 1. Lónyay Utcai Református Gimnázium 2. 
Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium 3. Prohászka Ottokár Katolikus Gimná-
zium. 

A XVIII. kerületi önkormányzat és a Lónyay gimnázium öregfiúk csapatának a 
mérkőzése 2-2-re végződött.

ROssz PAsszBAN
nem örülhet a plER vezetőedzője, hutvágner istván. két vereség után 
várja az alapszakasz utolsó két fordulóját a csapata. a Balmazújvá-
rostól és a Ceglédtől is kikaptak, s 13 ponttal az utolsó előtti helyen 
állnak.

– A Balmaz a második félidőben „lekézilabdázta” a PLER-t.
– A szokásos betegség… Csináltunk egy jó félidőt, vezettünk 15-14-re, aztán el-

aludtunk, és csak néztük az ellenfelet…
– Kidühöngte magát?
– Akkor igen, de mindig oda lyukadok ki, hogy ez a csapat, már az átlagéletkorát 

tekintve is, nem olyan profi, hogy ne csússzanak be lyukas félidők.
– Titkon remélt pontokat, pontot?
– Csak titkon, mert a Balmaz erősebb.
– És a Cegléd?
– Ellenük viszont igen, egyrészt, mert ott állunk egymás nyakán, másrészt azért, 

mert a Cegléd verhető. Ugyan 23-22-re nyertek hazai pályán, de ez az a meccs, ami 
után egy rossz szót sem mondtam a srácoknak. Mentek, dobálták a gólokat, aztán…

– Mit történt aztán?
– Tudja, hogy nem foglalkozom a bírókkal, így most sem. Csak annyit: nem csak 

rajtunk múltak a dolgok.
– Sovány vigasz, mert majdnem a tabella legvégén ragadtak. Mi lesz?
– Van még két meccs az alapszakaszból. Az Orosházával itthon, azt hozni kell, a 

Balatonfüred ellen idegenben. Ott már egy pont is ajándék lenne. A rájátszásra kell 
figyelnünk, de nagyon, mert a korábbi hírekkel ellentétben lesz kieső. No, ezt kell 
elkerülni. A rájátszásban 14 meccs lesz, akkor kell bebizonyítani, hogy méltók va-
gyunk az első osztályra.

KErülEtI 
FutóPrEMIEr

a kerületi iskolák tanulói számára ingyenes a részvétel.

ez Volt:
PLER-Budapest–Balmazújváros 

24-27 (15-14)
Cegléd–PLER-Budapest

23-22 (13-13)

ez lesz:
Március 9., 18 óra, Lőrinci sportcsarnok

PLER-Budapest–Orosháza
Március 13., 18 óra, Balatonfüred

Balatonfüred–PLER-Budapest
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�Az ellátás továb-
bi fejlesztését, 
az orvosok és 

más egészségügyi 
dolgozók számának 
növelését, valamint 
a műszerpark meg-
újításának folytatá-
sát egyaránt fontos 
feladatnak tartja 
dr. szebényi Attila, 
a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egész-
ségügyi szolgáltató 
nonprofit Közhasznú 
Kft. január 1-jével 
kinevezett ügyvezető 
igazgatója.

PusKás AttIlA   

Az új igazgató több mint har-
minc éve él és dolgozik a ke-
rületben, így közelről láthatta, 
hogy az elmúlt évtizedekben 
hol, miben javult az egészség-
ügyi szolgáltatás színvonala, 
mi az, amire még szükség van, 
illetve mit lehet még továbbfej-
leszteni.

hARMInCÉVEs 
hElyIsMEREt
Térképre helyezve kacskaringós 
útvonalat járt be dr. Szebényi At-
tila, amíg szülőhelyéről, a Duna 
menti Szalkszentmártonból in-
dulva a budapesti Arany János 
Gimnáziumban letett érettségit, 
majd a pécsi egyetemi éveket 
követően, orvosi diplomával 
a kezében, Siófokon át 1983-
ban előbb a Dél-pesti kórház-
ba, a következő évben pedig 
Pestszentlőrincre érkezett.

– Az elmúlt harminc évben 
sokan megismertek a kerület-
ben, de jómagam is sok embert 
ismerhettem meg orvosként és 
magánemberként is. Az előző 
igazgató, dr. Maitz László mun-
kám elismeréseként 1996-ban 
kinevezett orvos- igazgatónak. 
A mostani előrelépés, az ügy-
vezető igazgatóvá való kineve-
zés nem ért váratlanul, de nagy 
megtiszteltetés, és az irántam 
való bizalom jele – mondta 
Szebényi Attila. – Igyekszem 
ennek megfelelően végezni a 
munkámat. A célom egyértel-
műen az, hogy a lakosság igé-
nyeit elsődlegesen szem előtt 
tartva tovább javítsuk az egész-
ségügyi ellátás színvonalát.

EgynAPos 
sEBÉszEt
A közeljövő tervei közül az 
ügyvezető igazgató kiemelte 
az egynapos sebészeti ellátás 
keretében a szemészeti műté-
tekre vonatkozó terveket.

– Remélem, hogy hamaro-

san beszámolhatunk az egy-
napos szemészeti ellátás elin-
dításáról. Az ehhez szükséges 
anyagi hátteret biztosítja a ke-
rületi önkormányzat, amellyel 
egyébként is kiváló a kapcso-
latunk. Az önkormányzattól 
megfelelő támogatást kapunk 
céljaink eléréséhez, ahhoz, 

hogy egyrészt szinten tartsuk, 
másrészt, ahol szükséges, ja-
vítsuk az ellátás minőségét.

Az egynapos sebészet közel 
nyolc éve működik a kerület-
ben. Többek között lágyék-
sérvműtétet, kisebb urológiai 
és ortopéd műtéteket, például a 
térdambulancián artroszkópos 

beavatkozást tudnak elvégez-
ni.

– A beteg számára is ké-
nyelmesebb, hogy nem kell 
befeküdnie kórházi kezelésre, 
és az otthonában gyógyulhat 
azután, hogy a kerületben ré-
szesült szakszerű ellátásban – 
tette hozzá az igazgató.

A BEtEgEK 
ÉRdEKÉBEn 
A gyógyítás mellett a betegel-
látás körülményein is javítani 
kíván dr. szebényi Attila. Mint 
elmondta, felülvizsgálják példá-
ul a biztonsági rendszert, hogy 
elejét vegyék az időnként előfor-
duló lopásoknak. 

– Fejleszteni fogjuk az infor-
matikai rendszert is, ami többek 
között a szakrendelésekre való 
online bejelentkezés megköny-
nyítését jelenti. szeretném, ha 
megvalósulna az úgynevezett 
teleröntgen, amivel a leleteket 
műholdon keresztül lehet eljut-
tatni a világ bármely pontjára, 
és az egymástól távol lévő orvo-
sok perceken belül kiértékelhe-
tik azokat, segítve egymás mun-
káját és a beteg gyógyulását.

sZakEMBEREkEt 
kEll idECsáBÍtani
az ügyvezető igaz-
gató azt is szeretné 
elérni, hogy megfelelő 
létszámban dolgoz-
zanak a kerületben 
orvosok és más 
egészségügyi szak-
emberek, ápolók, 
asszisztensek.
– azt mindenki tudja, 
hogy az egészségügy 
létszámhiánnyal küzd. 
a kerületben például 
a gyermekorvosok 
átlagéletkora 60 év 
fölött van, ebben az 
évben négy kolléga 
készül nyugdíjba vo-
nulni. az ő pótlásukat 
a lehető leggyorsab-
ban meg kell oldani. 
Ezt az önkormányzat 
egy, az országban 
egyedülálló támo-
gatási program 
keretében igyekszik 
elősegíteni.

a minőségi 
betegellátáséRt
Dr. Szebényi Attila az egészségügyi szolgáltató új vezetője

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az iparművész Pestszentimrén szü-
letett, itt nevelkedett, s még az anyai 
nagyszülei is a településen (a korábbi 
soroksárpéterin) éltek. 

– A nagyszüleimé volt a Topler ven-
déglő, amely már 1910 előtt működött 
– mondja Horváth Béla. – Itt vetítet-
ték az első némafilmet a péterieknek. 
Emlékszem, hogy a nagyterem és a 
kert mulatságok helyszíne volt, szüreti 
báloknak, színielőadásoknak, ünnep-
ségeknek adott otthont. Az 1950-es 
években államosították a vendéglőt, 
az épület kis része a családé maradt, 
abban élek most is. A nyári szüneteket 
Ipolytölgyesen, az apai nagymamám-
nál töltöttem, ott ismerkedtem meg 
a mosógép és a centrifuga „ősével”, a 
sulykolóval, a mángorlóval és egyéb 
népi használati tárgyakkal. 

Amikor Béla nagyobbacska lett, 
hajó- és repülőgépmodelleket, külön-
böző állatfigurákat barkácsolt. A het-
venes évek elején kezdett el igazán a 
fafaragással foglalkozni. Ehhez a nép-
művészeti boltokban látott fafaragások 
adták neki az ihletet. Úgy érezte, hogy 
ilyen tárgyakat ő is tudna készíteni. 
Megpróbálta, és sikerült. A továbblépé-
sért mestert keresett. Erre jó alkalom-
nak kínálkozott egy országos kiállítás 
a Néprajzi Múzeumban. Alaposan kör-

benézett, megtetszettek neki Pados An-
tal alkotásai, ezért ismeretlenül beko-
pogott hozzá. szerencséje volt, mert a 
népművészet mestere örömmel vállalta 
a „korrepetálását”. Horváth Béla tőle 
sajátította el a fémberakásos, ónöntéses 
technikát, mégpedig úgy, hogy a mes-
ter nem megmutatta, hanem elmondta 
annak mikéntjét. Ő pedig otthon ad-
dig-addig kísérletezett, amíg a mun-
kafolyamatokat tökéletesen kidolgozta. 
Két év múlva, 1975-ben megkapta a 
népi iparművész címet, 1986-ban pedig 
a Népművészet Mestere állami kitün-
tetést. Olyan használati tárgyakat ké-
szít, amelyeket bárki szívesen látna az 
otthonában, mert szépek, egyszerűen 
díszítettek. 

– Ehhez az alkotói munkához nagy 
türelem, precizitás, kreativitás és nagy 
adag szeretet is kell – véli. 

 A polgári foglalkozásához szintén 
ezekre a képességekre van szükség. 
Immár 40 éve dolgozik a Budapesti 
Műszaki Egyetem fizika tanszékén, a 
mechanikai műhely vezetőjeként. A 
munkája megköveteli, hogy több szak-
mát is profi módon műveljen, ugyanis a 
professzorok és a hallgatók terveit való-
sítja meg a műszaki rajzok alapján. A te-
vékenységét 1999-ben Pro Universitate 
(Az egyetemért) kitüntetéssel ismerték 

el. 2003-tól nyugdíjaskorú, de azóta 
is számíthat az egyetem a munkájára. 
Ott is volt már tárlata, mint ahogy al-
kotói pályája kezdetétől rendszeresen 
megmutatja magát országos pályáza-
tokkal egybekötött kiállításokon is. 
Hosszú lenne felsorolni Horváth Béla 
valamennyi kiemelt és első díját, de azt 
meg kell említeni, hogy az Országos 
Fafaragópályázaton, amelyet három-
évenként hirdetnek meg, háromszor 
tüntették ki Kapoli-emlékdíjjal, és öt 
alkalommal ért el első helyezést. Az 
ötévenként megrendezett Élő népmű-
vészet pályázaton háromszor kapott 
Gránátalma-díjat. Ez utóbbi elismerést 
legutóbb tavaly vehette át a Hagyomá-
nyok Házában. 

A művész alkotásai több országos 
közintézményben is megtalálhatók. 
Amire nagyon büszke: a Páva című, 
fából és fémberakással készült mun-
kája a kerületi anyakönyvi hivatalt 
díszíti. A szívét megmelengette, hogy 
az önkormányzat tavaly „Pro Urbe 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre” elisme-
résben részesítette. 

A Néprajzi Múzeumban, a XVI. Or-
szágos Népművészeti Kiállításon már-
cius 27-ig láthatók Horváth Béla leg-
utóbbi munkái. 

Ê Fülep Erzsébet

dr. szebényi Attila az egészségügyi ellátás további korszerűsítését tervezi

MEGIHLETTÉK A NÉPI HAszNÁLATI TÁRGYAK 
A soroksárpéteri Topler vendéglőtől a népművészet mestere címig

Az új igazgató több mint harminc éve él és dolgozik a kerületbenPortré

horváth Béla pestszentimrén él. a népművészet mestere, népi 
iparművész. évtizedek óta szerepel sikerrel fafaragó pályáza-
tokon és kiállításokon. 


