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JátsZÓtErEK

biZtoNságot ADó kerítés épült a Vándor 
sándor utcai játszótér köré. A szent lőrinc-
lakótelep házai között, a Fecskefészek 
bölcsődével szemközt lévő hatalmas játszó-
hely felújítása része annak a programnak, 
amelynek keretében hét kerületi játszótéren 
végez karbantartást, felújítást, esetenként 
pedig bővítést a Városgazda XViii. kerület 
nonprofit zrt.

BEMUtAtKoZás

NéHáNy Hét MúlvA, április 8-án rendezik 
Magyarországon a négyévente esedékes 
országgyűlési választásokat, és ehhez 
kapcsolódva kétoldalas összeállításban 
mutatjuk be a választókerület azon parla-
menti képviselőjelöltjeit, akik élni kívántak a 
Városkép újság által kínált lehetőséggel, és 
lapzártánkig eljuttatták hozzánk bemutatko-
zó írásukat. 

úJ PléBános

FEbruár 26. ótA új kormányzója van a 
pestszentimrei szent imre Plébániának. A 
34 éves bálint Mihály gábor a batthyány 
téri szent Anna Plébániáról érkezett, ahol 
két és fél évet szolgált káplánként. Március 
4-én szentmise keretében erdő Péter bíbo-
ros mutatta be az atyát a híveknek. bálint 
Mihály gábort az első benyomásairól és a 
terveiről kérdeztük.

ünnEPi FUtás

NyugoDtAN MoNDHAtJuk, hogy a kerület 
védjegyévé vált az imre–lőrinc-futóverseny, 
amelynek résztvevői idén tizenharmadszor 
tisztelegtek a március 15-i ünnep előtt. 
Az imre–lőrinc-futóverseny rajtja és célja 
hagyományosan a Pestszentimrei sport-
kastélynál volt, és természetesen a viadal 
keretében a legkisebbektől az „öregekig” 
mindenki mozoghatott.

dEMJén-KonCErt

Négy év utáN léP újra a Pestszentimrei 
sportkastély színpadára demjén Ferenc. 
A kossuth-díjas dalszerző-előadó szívesen 
tér vissza, hiszen ez az egyik olyan pódium, 
ahol fizikailag is közel kerülhet a közön-
ségéhez, amely mindig rendkívül lelkesen 
fogadja. biztosak lehetünk abban, hogy 
az április 6-i koncerten sok nagy sláger 
csendül majd fel.
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KÖZÖs EMléKEZés AZ 1848–49-Es ForrAdAloMrA és sZABAdsághArCrA 

városkéP     

Kerületünkben hagyományosan közösen em-
lékeznek az önkormányzat, a pártok és a civil 
szervezetek képviselői. Idén a Vasvári-kopjafánál 
tartották a központi rendezvényt, amelyen Péntek 

László, a körösfői rákóczi Kultúregylet elnöke, 
Vasvári Pál életének kutatója és Kovács István 
történész volt az ünnepi szónok. A forradalom 
és szabadságharc, ezen belül Vasvári Pál szerepét 
méltató beszédeket követően Kucsák László or-
szággyűlési képviselő, továbbá az önkormányzat, 

a pártok és a civil szervezetek képviselői koszo-
rúztak a kopjafánál.

A március 15-hez kapcsolódó ünnepségsoro-
zat a hagyományokhoz híven a rózsa művelő-
dési Házban folytatódott, ahol a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata által adományozott 
helyi kitüntetéseket nyújtották át. Az ünnepség 
kezdetén Bognár Szilvia elénekelte a Himnuszt, 
amit Csurkulya József cimbalomművész kísért, 
Mohai Gábor pedig előadta Veres Péter Én nem 
mehetek el innen című versét, valamint Petőfi 
Sándor Egy gondolat bánt engemet és Pacsirtaszót 
hallok megint című költeményeit. A résztvevőket, 
köztük a díszpolgárrá avatott dr. Szlamka Ferenc 
gyermekorvost, Ughy Attila köszöntötte.

A polgármester a kitüntetettek méltatásában 
hangsúlyozta, hogy „ők azok a honfitársaink, akik 
értelmet adnak az önkormányzat munkájának is, 
akik által mi is újabb és újabb erőt meríthetünk 
egy-egy fejlesztéshez, pályázat megírásához, fel-
újításhoz, rendelő vagy sportpálya építéséhez. 
Ők azok, akiknek élet a példa. Példa arra, hogy a 
hazaszeretet, a nemzeti felelősségtudat és az egy-
más iránti szeretet nem csak papíron, egy-egy 
ünnepi beszédben létezik.”

Az ünnepségsorozat március 14-én délután 
Pestszentimrén, Bányai júlia Nemes utcai emlék-
táblájánál zárult.

Bővebben a 4–5. oldalon 

a nemzeti ünnep 
összetart

� Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékezete túlmutat valameny-
nyi ünnepünk jelentőségén, hiszen a modern értelemben vett magyar nemzet 
születése kötődik hozzá. A pestszentimrei református templom kertjében lévő 

Vasvári-kopjafánál március 14-én megrendezett koszorúzási ünnepségen kovács 
istván történész hangsúlyozta, hogy a március 15-i események a mai napig egyet 
jelentenek a nemzeti összetartozással. 
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2 Önkormányzat Hét játszótér újul meg tavasszal

Puskás AttilA   

A megújult játszóteret Kucsák 
László országgyűlési képvi-
selő és Banyár László, a Vá-
rosgazda Zrt. vezérigazgatója 
március 7-én Galgóczy Zoltán 
alpolgármester és Papp Krisz-
tián önkormányzati külsős 
bizottsági tag társaságában te-
kintette meg.

Az igények 
szerint
A felújítás kapcsán Kucsák 
László elmondta, hogy kerü-
leti családokkal folytatott be-
szélgetések során többször is 
felmerült, milyen jó volna, ha 
egyes játszótereket korszerűsí-
tenének, felfrissítenének, bőví-
tenének.

– A Vándor Sándor ut-
caihoz hasonló játszóhelyek 
rendkívül fontosak a gyerekek 

fejlődése, kikapcsolódása, a 
szabad levegőn hasznosan el-
töltött idő szempontjából. Az 
igényeket összegyűjtve keres-
tem meg az önkormányzatot, 
majd Banyár Lászlót, a játszó-
tereket gondozó városüzemel-
tető cég vezérigazgatóját, és így 
valósult meg ez a több hely-
színt érintő felújítás – mondta 
el az országgyűlési képviselő. 
– A Vándor Sándor utcai ját-

szótérrel kapcsolatban az volt 
a fő kérés, hogy legyen beke-
rítve a terület. Ez a gyerekek 
biztonsága és a szülők kényel-
me szempontjából is fontos, 
hiszen így nem kell attól félni, 
hogy a gyermek kiszalad az út-
testre, vagy elkószál, és a szü-
lőnek sem kell kétségbeesetten 
szaladnia utána. Ezenkívül a 
lakóközösségnek is jobb, ha a 
telep szívében zárt egységként 
működik a játszótér.

Házirend és 
HirdetőtáblA
A Vándor Sándor utcában 
lévő parkot most már több 
mint 200 méternyi kerítés ve-
szi körül, három bejárattal. 
A téren ivókút is működik. A 
Városgazda munkatársai meg-

tisztították a játszóeszközöket 
az oda nem illő firkálásoktól, 
graffitiktől, rendbe hozták a 
növényzetet, felfrissítették a 
homokozót. A régi padoknak 
az évek alatt elkorhadt, elhasz-
nálódott faelemeit – az ülőkét 
vagy a háttámlát – kicserélték, 
így az eddigi kényelmet bizto-
sító, de frissen festett új padok 
állnak rendelkezésre.

Újdonság a főbejáratnál ki-
helyezett házirend és az a hir-
detőtábla, amelyre közérdekű 
információkat lehet kihelyezni. 
A tábla segítségével remélhe-
tőleg megszűnik a fákra és ját-
szóeszközökre történő ragaszt-
gatás.

– A hét játszóteret érintő 
felújítási programot teljes egé-
szében az önkormányzat finan-
szírozza. Nagyjából 30 millió 
forintba kerül a felújításuk. A 
XVIII. kerületben egyébként 
több mint 50 közterületi és 
közel 50 intézményi játszótér 
van a Városgazda kezelésében. 
Ez több mint 1000 játszóesz-
közt jelent, amelyeket szintén 
a társaságunk tart karban. A 
mostani projekten felül is folya-
matosan ellenőrizzük ezeket a 
játszótereket, és ahol szükséges, 
javítjuk az időjárás vagy a hasz-
nálat során keletkezett károkat 
– tette hozzá Banyár László.

� biztonságot adó kerítés épült a Vándor 
sándor utcai játszótér köré. A szent lőrinc-
lakótelep házai között, a Fecskefészek 

bölcsődével szemközt lévő hatalmas játszóhely 
felújítása része annak a programnak, amelynek 
keretében hét kerületi játszótéren végez karban-
tartást, esetenként bővítést a Városgazda XViii. 
kerület nonprofit zrt.
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HArmINcmILLIó
A jáTSZóTErEKrE
Kerítés védi a gyerekeket a Vándor Sándor utcában

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP, polgarmester@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.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@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.zoltan@
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

KAssAi dániEl

lMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

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.). 

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.

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
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.

A MEgúJUlÓ JátsZÓtErEK
A tervek szerint a Vándor sándor utcai és a Halomi 
úti laktanyánál lévő játszótér után további ötöt újít fel 
az önkormányzat a tavasz folyamán. először a Hargita 
téren (március 20.), a Pöstyén téren (március 26.) és a 
gyékény téren található játszóhelyet (március 28.), majd 
az Alacskait (április 4.) és a tímea térit (április 5.) vehetik 
birtokba a gyerekek. 

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

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

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

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

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

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 Béla. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

A felújításokat kucsák lászló a kerületi családokkal folytatott beszélgetések nyomán kezdeményezte
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Brüsszel nyomás alá helyezi azokat az országokat, amelyek nem akarnak bevándorlókat befogadni KÖZÉLET 3

KERÜLETÜNK 
MARADJON OLYAN, 
AMILYENNEK 
SZERETJÜK

Bár már közel három éve tart 
az európai migrációs válság, az 
unió 2017-et is a probléma or-
voslására vonatkozó stratégia 
nélkül zárta. Mi több, a tavalyi 
év végén az Európai Parlament 
megszavazta, hogy 120 ezer be-
vándorlót kvóták szerint ossza-
nak el az EU-tagállamok között. 
Csak négy ország szavazott ez 
ellen: Magyarország, Szlovákia, 
Csehország és Románia.
Brüsszel nyomás alá helyezi 
azokat az országokat, amelyek 
nem akarnak bevándorlókat be-
fogadni. Hazánkat is pénzügyi 
zsarolással és jogi manőverekkel 
akarja megtörni. A kvótarend-
szer, azon felül, hogy nem old-
ja meg a bevándorlási válságot, 
rengeteg egyéb veszélyt is ma-
gában hordoz, az iszlamista ter-
ror európai elterjedése mellett a 
Soros-terv egyik fő eszközének 

 

Tudta? 
A Frontex adatai szerint 
2016-ban nagyságrendileg 
500 ezer illegális határátlépés 
történt az EU külső határain. 
A BAMF, a német menekül-
tügyi hatóság adatai szerint 
tavalyelőtt 280 ezer új mene-
dékkérő érkezhetett a legfőbb 
uniós célországba. A legma-
gasabb arányt két évvel ez-
előtt is a szír menedékkérők 
képviselték az unió egészé-
ben, akiket az afgán és az ira-
ki nemzetiségűek követtek.

Tudta? 
Az ENSZ 2015-ben készített 
prognózisa szerint a 2050-re 
várt 2,4 milliárdos népesség-
növekedésből 1,3 milliárd Af-
rikában valószínűsíthető.

tekintett multikulturalizmus lét-
rehozását is elősegítheti.

A BALKÁNI  
ORSZÁGOK  
HATÁRZÁRA ÉS  
A MAGYAR KERÍTÉS 
FELÁLLÍTÁSA  
MARKÁNS  
CSÖKKENÉST  
EREDMÉNYEZETT  
A 2015-BEN MEGHA-
TÁROZÓ MIGRÁCIÓS 
ÚTVONALON,  
ÉS ENYHÍTETTE  
AZ EU-RA NEHEZEDŐ 
MIGRÁCIÓS  
NYOMÁST, ÉRDEMBEN 
AZONBAN NEM  
TUDTA AZT  
MEGSZÜNTETNI.

Friss kutatási eredmények sze-
rint a közép-európai lakosság 
többsége egyetért a magyar 
kormány migráció ellen foly-
tatott küzdelmével. A régióban 
átlagosan tízből hatan rossznak 
tartják azt az elképzelést, hogy a 
kvótarendszer keretében osszák 
szét az Európába érkező beván-
dorlókat (Németországban és 
Ausztriában a lakosság 25, il-
letve 35 százaléka gondolkozik 
így). Ennél is nagyobb arány-
ban, mintegy 70 százalékban 
utasítják el a kontinensen kívül-
ről érkezők befogadását. Noha 
az Európai Unió tagállamaiban 
egyre szélesebb körök ismerik 
fel az ellenőrizetlen tömeges 
migráció nyilvánvaló kockáza-
tait, a kontinensen élők többsé-
ge pedig egyértelműen elutasítja 
a migránsok befogadását, Eu-
rópa az egyetlen térség, amely 
nem védekezik megfelelően. 
Pedig nagy szükség lenne rá: a 
bevándorlás és a bűnözés elter-
jedése között ugyanis bizonyít-
ható összefüggés van.

� Magyarország 
jövőjét közvetlen 
veszély fenyege-

ti, ezért fontos, hogy 
aki teheti vegyen részt 
az április 8-i  
országgyűlési  
választásokon,  
amelyek tétje nem  
kisebb, mint nemze-
tünk megmaradása.

VÁROSKÉP        

Az iszlám szélsőségesek több 
mint egy tucat halálos terror-
támadást hajtottak végre Nyu-
gat-Európában 2015 óta, és több 
mint 330 embert öltek meg. 
Németországban tíz százalék-
kal nőtt ez idő alatt a bűnelkö-
vetések száma. A gyakorlatban 
ez azt jelenti, hogy 100 cselek-
ményből 92-őt olyanok követ-
tek el, akik migráns háttérrel 
rendelkeznek.
Ausztriában nemrégiben egy af-
gán bevándorló késelt meg négy 
embert – egy osztrák család há-

rom tagját és egy másik afgán 
fér�t. A bécsi támadások egyik 
áldozata válságos állapotba ke-
rült, de azóta már nincs életve-
szélyben. A gyanúsított 2015-
ben folyamodott menedékjogért, 
ám kivonta magát az eljárás alól, 
és egy időre eltűnt. Később kábí-
tószeres közegben tűnt fel.
Mint az nemrégiben kiderült, az 

ENSZ azt akarja, hogy minden 
ország folyamatosan fogadjon 
be migránsokat, bontsuk le a 
kerítést, amely a bevándorlás 
útjában áll, valamint ne tekint-
sük bűncselekménynek a tiltott 
határátlépést.
A nyomásgyakorlással azt 
akarják elérni, hogy mi is úgy 
gondolkodjunk a migrációról, 
mint ők. Ha ezt keresztül tudják 
vinni, akkor az az európai és a 
keresztény civilizáció halálá-
hoz vezet. A magyar kormány 
éppen ezért elfogadott egy 12 

pontos javaslatcsomagot, hogy 
azt benyújtsa az ENSZ-közgyű-
lés elnökének. A cél az, hogy a 
jövőben is garantálni tudják a 
magyarok biztonságát.
Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter szerint, ha a 
javaslatok nem kerülnek be a 
migrációs csomagba, Magyar-
országnak nem áll módjában 

támogatni annak elfogadását.
Mindeközben vita zajlik a dub-
lini szerződés módosításáról is. 
Ennek kapcsán olyan javaslat 
készülhet, amely akár korlát 
nélküli hosszú távú bevándor-
lási mechanizmust hozna létre.

AZ ÁLLAM  
ELSŐDLEGES  
KÖTELESSÉGE, 
HOGY MEGVÉDJE 
A POLGÁRAIT ÉS A 
NEMZETI KULTÚRÁT. 
ENNEK ÉRDEKÉBEN  
A MAGYAR KORMÁNY 
A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 
270 MILLIÁRD  
FORINTOT  
FORDÍTOTT  
A BEVÁNDORLÁS 
MEGFÉKEZÉSÉRE,  
ILLETVE A MAGYAR  
ÉS UNIÓS HATÁR  
MEGÓVÁSÁRA.  
A MIGRÁCIÓ  
SZERVEZÉSÉNEK ÉS 
FINANSZÍROZÁSÁNAK 
FELSZÁMOLÁSA  
ÉRDEKÉBEN  
MEGALKOTTÁK  
A STOP SOROS  
TÖRVÉNYCSOMAGOT, 
AMELYNEK  
TÁRSADALMI  
EGYEZTETÉSE  
JELENLEG IS ZAJLIK  
(A KORMÁNY  
ELKÉPZELÉSEIT A  
VELEMENYEZES@MK.GOV.HU  
E-MAIL CÍMEN BÁRKI 
VÉLEMÉNYEZHETI). 
AZ ELŐTERJESZTÉS 
CÉLJA AZ, HOGY 
ÉRVÉNYESÍTSE A 
MAGYAR EMBEREK 
ELSÖPRŐ TÖBBSÉGÉ-
NEK AKARATÁT.

A kormány olyan szabályozás 
megalkotását tartja szükséges-

nek, amelynek alapján a tömeges 
migrációt propagáló, külföld-
ről támogatott szervezeteknek 
regisztrálniuk kell magukat, 
tevékenységükről nyilvánosan 
számot kell adniuk, s illetéket 
kell �zetniük, amely bevételt az 
állam határvédelemre fordítja. A 
szabályozás azt is lehetővé tenné, 
hogy a bevándorlást szervező 
személyek távol tarthatók, kitilt-
hatók legyenek. Ezen célok meg-
valósítása érdekében a kormány 
három törvényjavaslatot alko-
tott, amelyeket eljuttat az EU- és 
a NATO-tagállamoknak is.
Bécsben a tavaly szeptember-
ben az általános iskola első 
osztályába beíratott gyermekek 
többsége muzulmán volt. Ez vár 
hazánkra is, ha azok kerülnek 
hatalomra, akik teljes mellszé-
lességgel támogatják Brüsszelt, 
illetve Soros Györgyöt és háló-
zatát. Fontos kiemelni, hogy a 
szuverén államokat nem lehet 
megfosztani annak lehetőségé-
től, hogy maguk döntsenek a 
saját határaik védelméről, illetve 
attól, hogy állampolgáraik hatá-
rozhassák meg, kikkel szeretné-
nek együtt élni.  

AZ ÁLLAM
KIEMELT  
FELADATA,
HOGY MEGVÉDJE
A POLGÁRAIT  
ÉS A NEMZETI  
KULTÚRÁT.

„

„
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Puskás AttilA    

Az ünnepség kezdetén Bognár Szilvia 
elénekelte a Himnuszt, amit Csurkulya 
József cimbalomművész kísért, Mohai 
Gábor pedig előadta Veres Péter Én 
nem mehetek el innen című versét, va-
lamint Petőfi Sándor Én, Egy gondolat 
bánt engemet és Pacsirtaszót hallok 
megint című költeményeit.

A megjelenteket Tadeusz Kwi-
atkowski, Pestszentlőrinc-Pestszent-

imre lengyel testvérvárosának, 
Dąbrowa Tarnowskának a polgár-
mestere is köszöntötte. Beszédében 
elmondta, hogy a magyar–lengyel ba-
rátság szép példája volt az 1848–49-es 
szabadságharc.

– Bem józsef tábornokra Kossuth 
Lajos rábízta az erdélyi hadtest pa-
rancsnokságát, a tábornok pedig a 
legnagyobb hadi sikereit az 1849-es 
csatákban érte el, az osztrákok ellen 
sorozatban aratott győzelmekkel – 
idézte fel a 170 éve történteket Tadeusz 

Kwiatkowski, aki ezt megelőzően 
úgy fogalmazott, hogy a március 15-i 
megemlékezések a magyarok számára 
rendkívül fontos történelmi időszakot 
elevenítenek fel, és rendkívül fontos és 
felemelő ünnepségek.

A kitüntetések átadása előtt Ughy 
Attila is megemlékezett a forradalom 
és szabadságharc hőseiről. 

– A magyarság erejét alapjaiban ha-
tározza meg az a közös nemzettudat, 
ami a legnagyobb mélységben kapcsol 
össze és tart egyben bennünket. Egy 
vérből valók vagyunk, egy zászló alatt 
vonulunk, egy a hazánk – mondta be-
szédében a polgármester. – Az itt élő 
nemzetiségek is magyarként szálltak 
szembe a Habsburgokkal, a magyarok 
szabadságáért harcoltak, hogy mindazt 
a közös kincset, amit az ország jelent 
számukra, együtt védelmezzék meg 
az idegen hatalommal szemben. Kö-

szönet érte, mert az egymásért való 
kiállás nélkül ma nem tartanánk itt. 
A magyar hazáért, a nemzetért áldo-
zatot kell hozni. ma ugyan nem kell 
mindennap kardot csatolni, de egy 
15 milliós közösség élete békeidőben 
is küzdelem és harc. Ezért is fontos 
minden alkalmat megragadni a közös 

beszédre, az emlékek felidézésére, az 
együttgondolkodásra, a tervezésre és 
az eredmények, sikerek elismerésére. 
megmutatni a fiataloknak, hogy lehet 
és érdemes áldozatot hozni, sőt köte-
lességünk meghozni azokat a döntése-
ket, amelyek néha áldozatot és lemon-
dást jelentenek. 

Áldozatot hozni a hazÁért
Tisztelet jár a hétköznapok hőseinek is

 

az Önkormányzat 2018. évi díjazottjai
dísZPolgár

Dr. Szlamka Ferenc 
1968-ban végzett a Semmelweis 

Orvostudományi Egyetem általános 
Orvosi Karán, majd 1972-ben 

megszerezte gyermekgyógyászi 
szakvizsgáját. Ezután került 

gyermekorvosként a XVIII. kerületi 
Béke téri rendelőbe, ahol majdnem 

35 éven keresztül gyógyított. Hosszú 
időn át több helyi bölcsőde, óvoda 
és iskola orvosi feladatai mellett a 
Heim Pál, majd a Dél-pesti kórház 

éjszakai és hétvégi gyermekügyeletét is 
ellátta. Olyan mély kötődése alakult ki 
a kerülettel, hogy 2004-ben feleségével, 

három felnőtt gyermekével és hét 
unokájával együtt Pestszentlőrincre 
költözött. Sokoldalúságára jellemző, 

hogy a Kandó téri iskolában kiállítást 
is rendeztek a fafaragásaiból. 2007 
januárja óta nyugdíjas, de még ma 
is rendszeresen fordulnak hozzá jó 
tanácsért az időközben felnőtté vált 

egykori betegei. 

„Pro UrBE 
PEstsZEntlŐrinC-

PEstsZEntiMrE” díJ

FenyveSi Péter
(posztumusz)

Építészként több mint 30 évig alkotott 
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén. 

Elsősorban családi, társas- és 
szolgáltatóházakat tervezett. Aktív 

szerepet vállalt az imrei városközpont 
megújításában. Épületei, amelyeket jó 
arányérzék, különleges megoldások, 

lendületes gesztusok tesznek egyedivé, 
a tervezőknek és a megbízóknak is 
példával szolgálnak a környezetbe 

illeszkedésre és a célszerűségre. 
Terveivel sokat tett annak érdekében, 

hogy a kerületben az épített 
környezet színvonala emelkedjen. 

Utolsó megvalósult munkái közül 
az Üllői út 403. szám alatti 5 lakásos 
kereskedelmi épülettel tette le alkotói 
névjegyét. 2015-ben az Alacskai út 26. 
szám alá tervezett kétlakásos családi 
ház tervével a kerület „Best of 2014” 

megmérettetésén III. díjat nyert.  

ilku JánoS láSzló 
1946-ban született Pestszentimrén, 

s ma is itt él a családjával. Az érettségi 
mellett géplakatos szakmát szerzett. 

Évekig szerszámkészítőként és 
gyártmányszerkesztőként dolgozott. 
munkája mellett az 1960-as években 

kezdett fotózással foglalkozni. 
1974-től szerepel egyéni és csoportos 

kiállításokon itthon és külföldön 
egyaránt. 1979-től 29 évig a Ferihegyi 

repülőtéren dolgozott mint fotós 
és operatőr. munkásságában 

megmutatkozik a kerület iránti 
elkötelezettsége. Elkészítette 

Pestszentimre fotódokumentációját 
és a városrész első állandó történeti 
kiállításának fotóanyagát, valamint 

a kerület köztéri képzőművészeti 
alkotásainak a képanyagát. Tagja 

a magyar Alkotóművészek Országos 
Egyesületének és a magyar 

Fotóművészek Szövetségének. 

„PEstsZEntlŐrinC-
PEstsZEntiMrE 

KErülEtért” díJ 

Dr. SchmiDt mária
A Széchenyi-díjas történészprofesszor, 
a Terror Háza múzeum főigazgatója 

tevékeny szerepet vállalt abban, 
hogy az ország és a XVIII. kerület 

méltóképpen emlékezhessen az 
1956-os eseményekre. 2012-ben 
a Hargita téren az ő történészi 

koncepciója alapján állították fel 
hazánk egyik legnagyobb hatású 

1956-os emlékművét, amely azóta 

minden évben helyszíne a november 
4-i állami megemlékezésnek. 

Az ’56-os Emlékbizottság 
társelnökeként, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc 
emlékévének koordinálásáért 

felelős kormánybiztosként számos 
megemlékezés és rendezvény tartását, 

emlékhely felállítását és kutatási 
anyag kiadását támogatta, így 

a XVIII. kerületi 1956-os kutatások 
és megemlékezések is új lendületet 

kaphattak. 

zSákainé PaPP anita
A kerületi Vörösmarty Gyermekkar 

karnagya a zenei alapkészségek 
fejlesztésére, a lemaradók 

felzárkóztatására ugyanúgy gondot 
fordít, mint a tehetséggondozásra. 

Az énekkara 1998 óta rendszeresen 
sikerrel vesz részt az Éneklő Ifjúság 

budapesti seregszemléjén. Tanítványai 
számos alkalommal nyújtottak már 

felejthetetlen perceket a kerületi 
rendezvényeken. Eddigi legnagyobb 

szakmai sikerének a 2012-ben a 
belgiumi Neerpeltben megrendezett 
nemzetközi kórusversenyen elnyert 

aranydiploma tekinthető. 2015-ben a 
Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen 
a felső tagozat gyermekkarával arany 

minősítést szerzett. Eredményes 
munkájának, szakmai tudásának 
köszönhetően az iskolát nem csak 

hazánkban ismerik el. 

MűvElŐdésért díJ

amotáné 
Benkő noémi eSzter

a Darus utcai magyar–Német 
Két Tannyelvű általános Iskola 

pedagógusa

Bogárné kovátS JuDit
a Pestszentimrei Ady Endre általános 

Iskola igazgatója

menyhárt JánoS
A Pestszentlőrincen élő gitáros-
zeneszerző, dalszövegíró igazi 

lokálpatrióta. 

kanDó téri általánoS 
iSkola tanteStülete 

Szent lőrinc katolikuS 
általánoS iSkola 

tanteStülete 

„gondosKodás
AZ EMBErért” díJ 

keviczky cSilla 
rendőr hadnagy, főnyomozó, BrFK 
XVIII. kerületi rendőrkapitányság

malatinSzky zita
intézményi koordinátor, csibész 

család- és Gyermekjóléti Központ 

BaBaBiroDalom BölcSőDe 
éS Szolgáltató közPont 

munkaközöSSége

JézuS Szíve nővérek 
tárSaSága

PEstsZEntlŐrinC-
PEstsZEntiMrE 

sPortérdEMérEM

Dr. DoBoS imre 
(posztumusz)

A Pestszentlőrincen élt kézilabdázó 
többszörös magyar bajnok, 25-szörös 
válogatott, világbajnoki bronzérmes, 

főiskolai világbajnoki ezüstérmes, 
az UTE örökös bajnoka a magyar 

férfi kézilabda-válogatott szövetségi 
kapitánya is volt egy ideig. 

tenczer SzaBolcS 
az Aqua 18 Szabadidős Úszó és 

Sportegyesület alapítója és elnöke

KErülEtünK FiAtAl 
tEhEtségE 

Bauer gergő
A tanulmányait a kerületi Vörösmarty 
és Dohnányi iskolában kezdő 15 éves 

zenész-színész számos versmondó 
versenyt, zongora- és hegedűversenyt 

nyert már, és több színházi főszerep áll 
mögötte.

taSnáDi SzanDra 
A kerületben élő fiatal szobrász 

munkásságának eddigi legnagyobb 
sikere a 2017 novemberében a corvin 

sétányon felállított Bud Spencer-
szobor.

„Mi sZívügyünK”
ElisMErŐ oKlEvél

Bak Ferenc
a Külső-pesti Tankerület igazgatója

herczku gyula
A cserépkályhás mester, 

a magyarországi cserépkályhások, 
Kandallóépítők és Gyártók Országos 
Ipartestületének alapítója és elnöke 

negyven éve hozta létre a kerületben 
saját cégét. 

Dr. korányi anDráS
evangélikus lelkész, egyetemi tanár, 
a Sztehlo Gábor Evangélikus óvoda, 

általános Iskola és Gimnázium 
Igazgatótanácsának elnöke 

PlauSin JózSeFné
A BFKH X. kerületi Hivatala 

Népegészségügyi Osztályának 
közegészségügyi felügyelője 42 éve 

dolgozik a kerületünkben. 

hoFherr-Dutra 
emléktárSaSág

élEtüKKEl MUtAtnAK Példát A díJAZottAK
Ughy Attila a kitüntetetteket köszöntve elmondta, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata és közössége 
nemcsak a forradalom hősei előtt hajt fejet március 15-én, 
hanem a köztünk élő hétköznapi hősök előtt is tiszteleg.
– Ők azok a honfitársaink, akik értelmet adnak az önkor-
mányzat munkájának is, akik által mi is újabb és újabb erőt 
meríthetünk egy-egy fejlesztéshez, pályázat megírásához, 
felújításhoz, rendelő vagy sportpálya építéséhez. Ők azok, 
akiknek életük a példa. Példa arra, hogy a hazaszeretet, a 
nemzeti felelősségtudat és az egymás iránti szeretet nem 
csak papíron, egy-egy ünnepi beszédben létezik.

�A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a hagyo-
mányokhoz híven helyi kitüntetéseket adományozott 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata. A ró-

zsa Művelődési Házban március 14-én tartott ünnepségen 
Ughy Attila polgármester köszöntötte a díjazottakat, köztük 
a díszpolgárrá avatott dr. szlamka Ferenc gyermekorvost.
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�Az 1848–49-es 
forradalom és 
szabadságharc 

emlékezete egyet jelent a 
magyarsággal. A március 
15-i események kitörlő-
dése az emlékezetből a 
nemzet elporladásához 
vezetne. erről is beszélt 
ünnepi megemlékezésé-
ben kovács istván tör-
ténész a pestszentimrei 
református templom 
kertjében lévő Vasvári-
kopjafánál március 14-én 
megrendezett koszorúzá-
si ünnepségen.

Puskás AttilA    

A megemlékezést a Szenczi molnár 
Albert református általános Iskola ta-
nulóinak táncbetétes rövid műsora ve-
zette be. Varga Máté 8. osztályos tanuló 
részletet olvasott fel Vasvári Pálnak a 
Pozsonyra érkező kormányt üdvözlő 
beszédéből. 

Péntek László, a körösfői rákóczi 
Kultúregylet elnöke Vasvári Pál életé-
nek kutatójaként arról emlékezett meg, 
hogy milyen tartalmas, mozgalmas éle-
tet élt a fiatalon hősi halált halt forra-
dalmár.

– Huszonhárom év nagyon kevés 
idő egy ember életében. Egy ígéretesen 
induló életpálya tört össze Körösfő kö-
zelében a Gyalui-havasokban. Egy fiatal 
élet ért véget, amit egy dárdahegy oltott 
ki – mondta Péntek László. – március 
15-e alkalmából azokra a fiatalokra 
emlékezünk, akik 1848-ban a szabad-
ság lángjának szikráját lobbantották 
fel. Köztük volt Vasvári Pál történe-
lemtanár is. Életéből hat évet töltött 
Pest-Budán, tanult, tanított. Ő volt az 
első, aki népszerűsítette a nők egyenjo-
gúságát, és kiállt a mellett. általánosan 
elfogadott tény, hogy ő lehetett a for-
radalom legokosabb, talán legintelli-

gensebb vezetője. A március 15-i pesti 
eseményeket a két nappal korábbi bécsi 
forradalom indította el. 

– Az már kevésbé ismert, hogy a 
bécsi forradalom kitöréséhez meghatá-
rozó módon járult hozzá Kossuth La-
josnak a március 3-i pozsonyi ország-
gyűlésen elmondott beszéde, amelyben 
az egész Habsburg monarchiának 
alkotmányt követelt, megfogalmazva 
a feudális rendszer lebontásának tár-
sadalmi és politikai programját is – 
mondta a megemlékezésében Kovács 
István. – E program pontjai majdnem 
teljesen megegyeztek a márciusi ifjak 
által megfogalmazott 12 ponttal. Ez a 
tény az országgyűlés padsoraiban 1825 
óta a reformok bevezetésének napi 

munkájával foglalkozó „öreg” köve-
tek és a radikális változásokat követe-
lő, lenyűgözően művelt pesti fiatalok 
közötti együttműködés bizonyítéka. 
Vagyis március 15-e eseményeinek for-
gatókönyvét nem csupán előző este a 
Pilvax kávéházban írták, hanem az azt 
megelőző majd negyedszázad során az 
országgyűlésben készítették elő

Kovács István azt is elmondta, hogy 
bár az ország átalakítása, működésének 
korszerűsítése szempontjából a 12 pont 
mindegyike fontos, a legnagyobb jelen-
tősége a jobbágyok felszabadításáról 
szóló hatodik pontnak volt. 

– A felszabadítással 1,4 millió job-
bágycsalád egyik óráról a másikra az 
általa művelt telek és az általa lakott 

ház tulajdonosává vált. Ugyanakkor a 
jobbágyfelszabadítás nem tette tönkre 
az ország politikai és gazdasági életében 
meghatározó birtokos osztályt, amelyre 
fejlett polgárság híján a modernizálás 
feladata hárult. Az üres államkasszát 
öröklő Batthyány-kormány öt hónapos 
működése alatt a megoldandó kül- és 
belpolitikai gondok sokaságával együtt 
is a legstabilabbnak bizonyult Európá-
ban.

A magyar szabadságharc végső győ-
zelmét végül csak a 260 ezer fős orosz 
cári hadsereg tudta megakadályozni. 

– mihail Heller orosz történész sze-
rint I. mikós cár beavatkozása mentette 
meg az ausztriai császárságot, melynek 
trónján az ifjú Ferenc józsef ült. Hat-

vanöt évvel később ő indította el az első 
világháborút. mindez feltehetőleg távo-
li következménye annak, hogy az orosz 
cári hadsereg elfojtotta a magyar forra-
dalmat. Lehet, hogy ha győz a magyar 
szabadságarc, más irányt vett volna a 
kelet-közép-európai térség történelme. 
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KosZorúK  
A hŐsÖK EMléKérE
Az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc hőseire emlékez-
ve Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata nevében Ughy 
Attila polgármester, lévai istván 
zoltán alpolgármester és Mol-
nár ildikó címzetes főjegyző 
helyezett el koszorút a Vasvá-
ri Pál-kopjafánál. koszorúval, 
illetve virággal emlékezett kucsák 
lászló országgyűlési képvise-
lő, bauer Ferenc és Czellahó 
lászló (Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat), Pilcsák Csaba 
József (XViii. kerületi kormányhi-
vatal), bak Ferenc igazgató, elek 
noémi és kerekes elek (külső-
pesti tankerületi központ), az 
erdélyi testvértelepülés, körösfő 
képviseletében bódis lászló 
polgármester és Péntek lászló, 
a rákóczi kultúregylet elnöke, 
valamint a lengyel testvérváros, 
dąbrowa tarnowska küldöttsége 
tadeusz kwiatkowski polgármes-
ter vezetésével. 
Az 1956-os Magyar szabadság-
harcosok Világszövetsége nevé-
ben lomnici zoltán és sántha 
gábor, a Városgazda XViii. kerület 
nonprofit zrt. részéről banyár 
lászló vezérigazgató koszorúzott 
a munkatársaival. tisztelegtek a 
hősök emléke előtt a kerületi pár-
tok, nemzetiségi önkormányzatok, 
oktatási intézmények, sportegye-
sületek, civil és egyéb társadalmi 
szervezetek, egyesületek képvi-
selői is.

EmlékEzni hazafias kötElEsség
Sorsfordító lehetett volna a végső győzelem

 

A Pestszentimrei Közösségi Ház vezetője, 
Ódor Katalin a március 14-én tartott ün-
nepségen elmondta, hogy a 2002-ben fel-

avatott emlékhely hagyományos kerületi 
helyszínné vált a forradalom és szabadság-
harc eseményeinek felelevenítésében.

Az 1848-as forradalom kitörése előtt ke-
véssel özveggyé vált Bányai Júlia fiatalasz-
szonyként nem akart semleges szemlélője 
lenni az eseményeknek, ezért elhunyt férje, 
az ügyvéd Sárossy Gyula nevén jelentkezett 
a nagyváradi honvédzászlóaljba. 

– A honvédségben a századosi rangig vit-
te. Harcolt Gyulafehérvárnál, Zsibón, Dé-
vánál, Kolozsvárnál. Nemcsak a fegyverrel 
bánt ügyesen, hanem gyakran kémkedett 
is. Életútja jól példázza, hogy történelmi 
koronként és kultúránként mást jelent nő-
nek lenni. A szabadságharc leverése után 
Törökországba emigrált, majd újra férjhez 
ment. Az útja Kairóba vezetett, ahol fogadót 
nyitott a férjével, és ott hunyt el 1883-ban, 
59 évesen – idézte fel a hősnő életútját az 
ünnepi beszédében Gajdosné Szabó Anita, 
a Gyöngyszem óvoda vezetője. – Az 1848-
as események jelentős változást hoztak a 
lányok és asszonyok megítélésében, még 
ha róluk kevesebb szó is esik a történelem-
könyvekben. Ezekben az időkben Szendrey 
júlia kiáltványt írt, Kossuth Zsuzsanna kór-
házat hozott létre, Teleki Blanka és Leövey 
Klára menekülőket bújtatott, Brunswick Te-
réz óvodát alapított, Bányai júlia pedig hu-
szárnak állt. Ezzel a tettével az 1848–49-es 
szabadságharc egyik hősévé vált. 

A megemlékezést koszorúzás zárta. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata nevében Bauer Ferenc képviselő koszo-
rúzta meg az emléktáblát, a Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat és az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület nevében Új-
vári Miklósné, a jobbik nevében Makai 
Tibor helyezte el az emlékezés virágait. A 
pestszentimrei iskolák, óvodák és bölcső-
dék képviselői ugyancsak megemlékeztek 
Bányai júliáról.

Az ünnepségen Szitás-Koczka Andrea, 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanára Kos-
suth-nótákat énekelt, és citerajátékával kí-
sérte a koszorúzás pillanatait.

  Ê P. A.

A FOrrADALOm HŐSNŐI tÖrténelmi 
verbunk
Óvodások és alsó tagozatos iskolások az alkotásaik-
kal és történelmi toborzó felelevenítésével tiszte-
legtek a 1848–49-es forradalom és szabadságharc 
közelgő ünnepe előtt március 9-én a Pestszentimrei 
Közösségi házban.

A kezdeti zsibongást az óvodások csendes alkotómunkája vál-
totta fel. Ki kokárdát, csákót, kardot gyártott, ki lovacskát ra-
gasztott, ki tulipános és gyöngyös pártát varázsolt a semmiből, s 
voltak, akik előrajzolt képeket színeztek ki. A legügyesebbek és 
a leggyorsabbak asztaltól asztalig büszkélkedtek a már elkészült 
remekműveikkel. munkájukat óvodapedagógusok segítették, 
felügyelték. 

A gyerekek az ünnepi események részeként esküt tettek, zász-
lót avattak, és közösen énekeltek katona-, huszár- és Kossuth-
nótákat. A zenei aláfestésről a Turi család egy-egy tehetséges 
zenész tagja, majd az Üsztürü zenekar gondoskodott. A toborzó 
táncszámok bemutatására, betanítására Könczei Árpád néptánc-
művész és -oktató vállalkozott.

– Lassan jön a váltás ideje – mondta Fejér Julianna szervező 
–, az ovisokat az alsó tagozatosok váltják. A program nem vál-
tozik, már több mint húsz éve a Nemzeti múzeum tematikája 
alapján indult el hódító útjára. magam is örököltem ezt a tör-
ténelmi előadást, és szép lassan az egyik kedvencem lett. Leír-
hatatlan örömforrás ennyi mosolygós arcot és ügyes kezecskét 
látni, arról nem is szólva, hogy a mai naptól számos gyerekszoba 
dekorációja bővül és szépül új tárgyakkal.   

Ê g. A.

tizenhatodik alkalommal emlékeztek meg a nemes utca és a róla elnevezett 
utca sarkán álló ház falán lévő emléktáblánál Bányai Júliáról és az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc eseményeiről. 

Az önkormányzat nevében lévai istván Zoltán alpolgármester, Molnár ildikó címzetes főjegyző és ughy Attila 
polgármester koszorúzott a kopjafánál 
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BEmUTATKOZNAK A KÉPVISELŐ-jELÖLTEK
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mára nemcsak hogy talpra állítottuk a 2010 előtt 
adósságba taszított kerületet, hanem olyan intéz-
kedéseket is hoztunk, amelyek Pestszentlőrincet 
és Pestszentimrét egyaránt szerethetőbbé, bizton-
ságosabbá és élhetőbbé tették: közel húsz intéz-
mény újult meg teljesen, máshol energetikai kor-
szerűsítést végeztünk, bővült a férőhelyek száma 
a bölcsődékben, az óvodákban és az iskolákban, 
s megkezdjük egy új gyermek háziorvosi rendelő 
építését is. 

megújult több közösségi tér, elkezdődött a 
Béke tér felújítása és a „Büdi-tó” néven ismert 
Erőmű-tó rekultivációja, ahol pihenőpark kialakí-

tásával tesszük vonzóbbá a Lakatos-lakótelep kör-
nyezetét. Elindult a Nemes utca közlekedésének 
fejlesztése, és megvalósult a több mint húsz éve 
várt csatornázás. műfüves pályák létesültek, fo-
lyamatosan épülnek a sportparkok, sorra újulnak 
meg a játszóterek. Bővül és megújul a kerület tér-
figyelő kamerarendszere, a turisztikai fejlesztések 
keretében pedig közösségi kertet, erdei tantermet 
és pihenőparkokat létesítettünk.

Az utóbbi években egyre több fiatal család vá-
lasztja otthonának a XVIII. kerületet, ami további 
fejlesztéseket, beruházásokat kíván.

Ezért indult el a kapacitásbővítés az oktatási-
nevelési intézményekben, ahol a tantermeken túl 
közösségi terek, négy új szertár, étkezők, konyha 
és vizesblokkok is létesülnek. Új gyermek házior-
vosi rendelő épül Pestszentimrén, és itt kap helyet 
a fogorvosi szolgálat is. A kerület vezetése előtt 
álló feladatok emellett főként a közlekedési prob-
lémák megoldásában eszkalálódnak a következő 
évek során: az Üllői út, a Gyömrői út és a Nagy-
kőrösi út a terheltsége miatt rossz állapotban van, 
és az 50-es vonalán közlekedő villamosok állapota 
is leromlott. Fontos cél a Fáy utca 2. és a környé-
kén élők felzárkóztatása is, így megújulnak az ott 
lévő lakóépületek és a lakókörnyezet is. Emellett 
fontos a közbiztonság javítása és a térfigyelő ka-
merarendszer bővítése is.

Az út, melyen elindultunk, rögösnek bizonyult, 
de a kerület erősödése azt mutatja, hogy megéri 
az erőfeszítést. Éppen ezért különösen fontosnak 
tartom, hogy a kerületünket kultúrájában, szel-
lemiségében megtartsuk olyannak, amilyennek 
megismertük, és amilyennek szeretjük. most 
azonban nemcsak a kerületben elért eredmények 
megvédéséről döntünk, hanem arról is, hogy ma-
gyarország megmaradhat-e magyar országnak. 
Az ellenzék, ha kormányra kerülne, végrehajtaná 
a Soros-tervet: lebontanák a kerítést, és beenged-
nék a migránsokat. mi megakadályozzuk, hogy 
magyarország bevándorlóország legyen, mert ne-
künk a magyar érdekek az elsők.

Kérem, továbbra is támogassanak, hogy önöket 
képviselhessem!

miért kérem önöket, hogy támogassák a jobbik 
és személyem győzelmét a 2018. április 8-i vá-
lasztáson?
mindenkihez, de különösen azokhoz szólok, 
akik a jelenlegi Fidesz-kormány leváltását és ez-
zel együtt a XX. század itt maradt „lövészárkait”, 
görcseit, romlott közéletét és korrupt viszonyait 
maguk mögött szeretnék hagyni.

Azokhoz is szólok, akik egy szabad, igazságos 
és emelkedő magyarországára vágynak, és ezért 
tenni is akarnak!

Közjogi rendszerünk túlnyomó részben a kü-
lönböző pártok versengésére és a közülük több-
séget szerzők kormányalakítására épül.

A mai politikai viszonyok között az ellenzék-
ből kormányváltásra egyedül a jobbik képes és 
alkalmas. A XX. századi pártok szétválva, egy-
mással is kiszorítósdit játszva, alkalmatlanok a 
feladatra, ezt már bebizonyították. A becsődölt 
baloldali pártok lassú haláltusája és számos jel 
azt erősíti, hogy ők nem képesek a változásra és 
változástatásra.

márpedig kormányváltásra most van szük-
ség! A jobbik rendelkezik kidolgozott prog-
rammal, kormányzóképes erővel, 106 alkalmas 
képviselőjelölttel. más pártokkal szemben egy-
ségesek és elszántak vagyunk, ami nagyon fon-
tos, mert a Fidesz legyőzése szükséges, de nem 
elégséges! Közéletünk, gazdaságunk, szociális 

és egészségügyi, oktatási gondjaink megoldá-
sához erős és szigorúan ellenőrzött kormány-
zás kell. más – jelenlegi ellenzéki – széthúzó, 
töredezett és kis pártok erre nem képesek.  
jobbik-kormánnyal, megválasztott országgyű-
lési képviselőként, hatékonyan és érdemlegesen 
fogom képviselni Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
polgárainak érdekét. Feleségemmel, gyereke-
immel és unokáimmal itt élek, és nap mint nap 
szembesülök kerületünk gondjaival.

Önkormányzati képviselőként is már számos 
kerületi ügyért felemeltem a szavam a képviselő-
testületben, és legtöbbször szociális és lakhatási 
problémákkal fordulnak hozzám a helyi lako-
sok.

Tisztában vagyok a helyi egészségügy gond-
jaival, a közbiztonság hullámzó, de sohasem 
igazán javuló helyzetével, közútjaink, közte-
rületeink állapotával, társasházi lakástulaj-
donosok kiszolgáltatottságával, a Halmi-erdő 
veszélyeztetettségével, a devizahitelesek kirab-
lásával, a mikro-, kis- és középvállalkozások 
ellehetetlenítésével.

A jobbik és jómagam is azért fogunk har-
colni, hogy ez a helyzet megváltozzon, mert a 
XVIII. kerületiek többet érdemelnek!

minden volt és jelenlegi kormányzó párt dics-
himnuszai ellenére magyarország 27 éve rossz 
irányba halad, és ez ellen nekünk tennünk kell! 
Változtassunk együtt, hogy változhasson!

mi a néppel, a szavazópolgárokkal kötünk 
választási együttműködést. Igen, szövetséget 
akarunk minden dolgozni és alkotni vágyó ma-
gyarral. Szövetségre van szükség a jövőnk, azaz 
gyermekeink érdekében.

A teherviselő középkorúak érdemleges hely-
zetbe hozásával, a több százezernyi külföldre 
távozott magyar hazatérésének elősegítésével és 
a nyugdíjasaink megbecsülésével igenis változást 
tudunk hozni mindenkinek az életében!

mindezért kérem, adják mindkét szavazatu-
kat a jobbikra és egyéni jelöltjére, és ami még 
nagyon fontos: mindenki éljen szavazati jogával 
április 8-án!

A lőrinci piacon vagy a Havannán, Pestszentimre 
utcáin vagy a Dél-pesti kórházban ugyanolyan 
magyar emberek jönnek-mennek, akkor is, 
ha biztosan sok mindent másként gondolnak. 
Őszintén hiszem, hogy a legtöbbjük jóravaló, 
tisztességes ember, aki hasonló dolgokra vá-
gyik. Boldog életet, reményt, fejlődést akarnak: 
egy kicsit legyen jobb az élet holnap, mint ma, 
a fizetés ne csak épp elég legyen – vagy még az 
se –, hanem tisztességes, lehessen belőle félre-
tenni úgy is, hogy a minimumon felül még egy-
két dologra jut minden hónapban, a gyerekeknek 
nem kelljen kiszámolni a fagyira valót vagy egy 
jó könyvet. A jól végzett munkát fizessék meg, 
az adók legyenek tisztességesek, a gazdagok 
lehetőségeikhez mérten jobban járuljanak hoz-
zá a közöshöz, a kispénzűeknek pedig legyen 
esélyük följebb emelkedni. Ilyen egy normális, 
becsületes, igazságos ország.  Egy olyan haza, 
amit felelős kormány és felelős képviselők ve-
zetnek. Én ezt ajánlom.

A mi ajánlatunk világos: tisztességes, korrup-
ció és gyűlölet nélküli Magyarország. Mi olyan 
hazát ajánlunk, ahol végre kikapcsoljuk a gyű-
lölet hangszóróit, és az állam elkezd azzal fog-

lalkozni, amire való: közös dolgainkkal, a jobb 
élet megteremtésével. Olyan képviseletet, amit 
önök bármikor elérnek. Olyan képviseletet, ami 
nem bújik el az önkormányzat vagy épp az önök 
adójából lopott pártlapok mögé, hanem mindig 
elérhető, mindig számíthatnak a figyelemre, az 
intézkedésre. Ha megtisztelnek bizalmukkal, én 
olyan képviselő leszek, amilyen az elmúlt négy 
évben igyekeztem lenni: bármikor rám írhatnak 
a Facebookon, bármikor megtalálhatnak vala-
melyik kerületi piacon. 

Tudom, mit kell tennünk, hogy a kerület leg-
fontosabb ügyeit rendezzük végre. Először is 
rendes, szabad iskolákat kell teremtenünk, ahol 
a diákok és a tanárok is jól érzik magukat, nem 
magológépek, hanem a saját maguk tempójában 
fedezhetik fel a világot. Olyan iskolát, ahol a 
mobiltelefon, a számítógép nem ellenség, hanem 
a tudás forrása, ahol hagyjuk a gyerekeket fel-
fedezni, a tanárokat pedig vezetni őket az úton, 
hogy maguk keressék meg válaszaikat. A másik 
ugyanilyen fontos ügy a gyógyítás rendbetétele. 
Elég volt abból, hogy a kerületben „déltepsinek” 
kell hívni a Dél-pesti kórházat, mert minden 
hónapra jut egy hír valamilyen borzasztó hiá-
nyosságról. Emelni kell a béreket és fejleszteni 
a kórházat, ezt dél-pesti kollégáimmal el fogjuk 
érni. Meg kell oldani végre a Cséry-telep szeny-
nyezésének ügyét, és megóvni a Péterhalmi- és a 
Kapocs-erdő állapotát. Be fogjuk fejezni a 3-as 
metró felújítását, el fogjuk indítani a nagy kerü-
leti lakótelepek felújítását, amit nyolc éve leál-
lítottak. Tisztességes, egyenes gerincű, elérhető 
képviseletet ajánlok.

Ha egyetért velem abban, hogy ma benne van 
az országban a nyugodt, higgadt, kitartó fejlődés 
ereje, úgy arra kérem, tiszteljen meg bizalmával 
és támogasson szavazatával 2018. április 8-án. 
Most rendbe tehetjük közös dolgainkat! Ez a mi 
időnk.

FidEsZ-KdnP

KUcSáK LáSZLó
több mint ötven éve otthonom a Xviii. kerület. Pedagógusként, majd húsz évig iskola-
igazgatóként is mindig az a cél lebegett a szemem előtt, hogy a közösségért a végsőkig 
tartsak ki. A kerület jelenti nekem a családot, a menedéket, a támaszt, amely mindenho-
va elkísér. Megtisztelő számomra, hogy nyolc éve igazi lokálpatriótaként képviselhetem 
az itt élők érdekeit az országgyűlésben. 

JoBBiK

mAKAI TIBOr
 
Makai tibor vagyok, a Jobbik Xviii. kerületi országgyűlési képviselőjelöltje. több év-
tizede a kerületben élek, és önkormányzati képviselőként tisztában vagyok a helyi 
problémákkal, így kijelenthető, hogy amennyiben nekem szavaznak bizalmat április 
8-án, valóban egy helyi érdekeket szem előtt tartó képviselője lesz a kerületünknek.

MsZP–PárBEsZéd

KUNHALmI áGNES
ha ma valaki meghallja azt a szót, hogy „politika”, általában gusztustalan dolgok jut-
nak az eszébe. Egymást gyűlölő, minősítgető emberek, üres, hamis propaganda. Mára 
ilyen lett szeretett hazánk. sokszor tűnik úgy, mintha teljesen különböző, egymással 
ellenséges csoportok élnének egymás mellett. olyan vehemens, erőszakos vitákat lá-
tok magam körül, amilyenek három-négy éve nem fordulhattak volna elő. Persze, lehet 
más a véleményünk egyes kérdésekről, de azt nem tudom elfogadni, hogy az emberi 
méltóság eltűnjön a mindennapokból.

Az elmúlt években folyamatosan képviseltem a ke-
rületiek érdekeit helyi és országos ügyekben. Fel-
hívtuk a köz figyelmét a korrupciógyanús ügyekre, 
az államnak indokolatlanul átadott oktatási intéz-
mények nehéz helyzetére, az ellehetetlenített vállal-
kozásokra. Ahhoz viszont, hogy minőségi változást 
tudjunk elérni, és jelentős mértékben tudjuk el-
lenőrizni és irányítani a közpénzek felhasználását, 
nagyobb felhatalmazást kell kapnunk a választók-
tól, többen kell, hogy ránk szavazzanak. minél na-
gyobb teret kapunk, akár a helyi, akár az országos 
politikában, annál nagyobb erővel tudunk fellépni a 
polgárok érdekei mellett, a hibás kormányzati dön-
tések és a korrupció ellen.

Látja mindenki az ország állapotát, a falvakban 
tömeges szegénység van. Az Eurostat statisztikája 
szerint a magyarok harmada súlyos nélkülözésben 
él. Ezzel az unió sereghajtói között vagyunk, csak 
a románoknál (50 százalék), bolgároknál (48 száza-
lék) és görögöknél (36 százalék) él több szegény.

Kormányváltás kell, mert a kormány a közmun-
kaprogrammal csak konzerválta a szegénységet, 
megoldást nem nyújtott a felszámolására. Azért 
szavazzon április 8-án az LmP-re, mert nekünk 
olyan programunk van, amellyel végre elindulhat 
magyarország a fejlődés útján, és megvalósulhat az 

a cél, ami miatt beléptünk az Európai Unióba. mi 
olyan kerületet, olyan várost és olyan országot aka-
runk, ahol többet mosolyognak az emberek. 

Az LmP, amennyiben bizalmat kap a magyar 
emberektől, 

– felszámolja az intézményesített korrupciót 
és az uram-bátyám rendszert; a tisztességtelenül 
meggazdagodókat elszámoltatja.

– a közpénzeket a magyar családokra, a ma-
gyar vállalkozások és ezáltal az ország fejlesztésé-
re fordítja, nem a Tiborcz  vagy a mészáros család 
meggazdagodására. Kinyitjuk a közbeszerzéseket a 
hazai kis- és középvállalkozások előtt.

– igazságos adócsökkentési programunk a dol-
gozók 90 százalékánál több pénzt hagy; 26 ezer 
forinttal több marad a minimálbért keresők zse-
bében, az átlagbér szintjén keresők pedig 36 ezer 
forinttal többet vihetnek haza.

– nem lesznek első- és másodrendű családok, 
minden családra oda fogunk figyelni, mert minden 
család számít. A családi pótlék összegét alapeset-
ben 30 százalékkal, az egyszülős családoknál 45 
százalékkal emeljük. Kétszeresére emeljük az egy 
gyermek után járó családi adókedvezményt, és ki-
terjesztjük a felsőoktatásban tovább tanulókra 24 
éves korig.

– állami bérlakásalapot hozunk létre, amely 
évente 10 ezer alacsony rezsijű, energiahatékony 
bérlakás építéséhez és felújításához nyújt támoga-
tást. 

– az alacsony nyugdíjakat nagyobb mértékben 
fogjuk emelni, és bevezetjük a nyugdíjas inflációt. 
A nyugdíjminimumot első lépésben 50 ezer forint-
ra emeljük. 

Küzdeni fogok továbbá azért, hogy nagyobb 
figyelem irányuljon a kerületre, és hogy fejlesz-
tésekkel, beruházásokkal, szociális bérlakásaink 
számának a növelésével, az óvodai férőhelyhiány 
enyhítésével, a helyi munkahelyteremtéssel, a se-
gélyből élők ingyenes átképzésével, a közoktatás-
ból kieső források visszapótlásával, a közösségi 
kertek létrehozásával és a korrupció felszámolásá-
val egy élhetőbb kerületbe, egy tisztább kertváros-
ba érkezhessünk haza.

lMP

KASSAI DáNIEL
Kassai dániel vagyok, 35 éves, itt élek és itt dolgozom a kerületben. van egy gyönyörű 
feleségem és egy tündéri kislányom. négy éve vagyok az önök lMP-s önkormányzati 
képviselője. 
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iránytű Párt

SZABó BALáZS
1982-ben születtem Esztergomban. gimnáziumba vácra, 
főiskolára szolnokra jártam. tíz éve vagyok nős, és két 
gyermekem van.

Az iskolai évek után 
sok éven át értékesí-
tési területen dolgoz-
tam, jelenleg magán-
vállalkozó vagyok.

mindig érdekelt a 
politika, amivel már 
évek óta komolyab-
ban is foglalkozom.

Az Iránytű Párt 
számomra egy olyan 
politikai szervező-
dés, ahol nem az 
egyéni érdekek szá-
mítanak, hanem a 
közösség képviselete.

Képviselőjelölt-
ként legfontosabb 
céljaimnak az aláb-
biakat tartom:

– minden állami 
juttatást a létminimum szintjére emelni.

– Az aktív korosztályok számára olyan nyugdíjrendszer kiépíté-
se, mely kiszámíthatóvá teszi az öregkorukat, és a minimumnyug-
díj megemelése a létminimum szintjére.

– Valódi felzárkózást jelentő támogatás a hazai kis- és középvál-
lalkozások számára, mert csak ez biztosíthatja a jövőjüket.

– A munkavállalók lehetetlenül kiszolgáltatott helyzetén vál-
toztatni, a munka világának újraszabályozása. csak törvényi úton 
nyújtott garanciák segíthetik elő a tőke és a munka konfliktusai-
nak békés megoldását.

– Progresszív adózás bevezetése 3-4 kulccsal, ami tartalmazzon 
egy 0-s kulcsot a legkisebb keresetűeknek.

– A fizetéseket megemelni nemcsak a legalacsonyabb, hanem a 
középréteg esetében is, így a progresszív adózásnak köszönhetően 
több marad mind a két rétegnél.

– Fontos célom az igazságszolgáltatás függetlenségének vissza-
állítása és a független közmédia megteremtése.

– Támogatnám a XVIII. kerület tömegközlekedésének és inf-
rastruktúrájának fejlesztését, közlekedési problémáinak megoldá-
sát.

– Fontosnak tartanám a kerület egészségügyének korszerűsíté-
sét.

– Továbbá támogatni szeretném azokat az elképzeléseket, ame-
lyek a közösségi érdekeket és a fejlődést pozitív irányba viszik, és a 
XVIII. kerületi lakók életkörülményeit javítják.

MAgyAr MUnKásPárt

mEGyES ZOLTáN 
ISTVáN
Megyes Zoltán istván vagyok, a Magyar Munkáspárt Xviii. 
kerületi képviselőjelöltje. 38 éve lakom Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén.

Ha ön a munkájából él, ha tudja, 
milyen nehéz ma a fizetésből ki-
jönni, milyen nehéz gyereket ne-
velni, az idősekről gondoskodni, 
akkor én vagyok az ön képvise-
lőjelöltje.

Az egészségügy mindenki 
számára legyen ingyenes, váró-
lista nélküli orvosi ellátást!

200 ezer forint adómentes mi-
nimálbért!

65 év felett ingyenes gyógy-
szerellátást!

100 ezer forint adómentes 
minimálnyugdíjat!

Alanyi jogon lakást mindenki-
nek, senkit ne lehessen kilakoltatni! Hajléktalanság megszüntetése!

Egyszeri 45 százalékos vagyonadót a milliárdosoknak! Progresz-
szív adórendszert!

Magyar mezőgazdaságot, itthon megtermelni mindent, amit le-
het! Váljék Magyarország a térség éléskamrájává!

A magyar dolgozó nem azért kap háromszor kevesebbet ugyan-
azon munkáért, mint a német, mert Orbán a kormányfő. Azért 
kap ennyit, mert ez éri meg a külföldi tőkésnek. Ennyit fog fizetni 
akkor is, ha Szélnek, Vonának, Karácsonynak fogják hívni! A ma-
gyar vállalkozó a választások után is minimálbéren vagy 4 órában 
jelenti be, vagy be sem jelenti a dolgozóját. 

Gondolja, hogy az ellenzéket érdekli, hogy elárverezik a házát? 
Gondolja, izgatja őket, hogy meghal a sürgősségin sorba állva? 
28 éve a parlamentben ülnek, „Önt” képviselik. Azóta lett kilá-

tástalan, egyre nehezebb az élete! most ígérnek sok szépet, mert az 
ön szavazata kell nekik. De utána?

Nem titok! A dolgozók számára minden szavazat elveszett sza-
vazat, amit nem a munkáspárt kap! mi azért akarunk a parlament-
be kerülni, hogy önnek, a magyar népnek több jusson.

A demokrácia az ellenzéknek nem azt jelenti, hogy önnek több 
joga lesz, hanem azt, hogy Ők ülnek majd be a képviselői meg az 
egyéb székekbe jó pénzért!

megéri? Továbbra is ezt akarja?
Biztos munkát, biztos megélhetést, igazságos teherelosztást!
Ha egyetért céljainkkal, adjon esélyt nekem, adjon esélyt a Mun-

káspártnak, ezzel ön is esélyt kap a változásra! Tegyük meg együtt 
az első lépést egy jobb világ felé!

lEndülEttEl MAgyArorsZágért 

FÖLDÉNyI 
GyÖrGy jáNOS
Mindenekelőtt szeretném kijelenteni, hogy a szabad lő-
rincben Kunhalmi ágnest lejárató írást elítélem, és el-
határolódók tőle. sem politikai okból, sem egyéb okból, 
pláne választások előtt, nem szabad más elveket valló 
politikust emberi méltóságában megalázni és lejáratni.

 
Az l. m. elsődleges stratégiai 
célja az idősügy, úgy mint tár-
sadalmi, gazdasági, politikai ki-
hívás. Éppen ezért a Lendülettel 
magyarországért párt az idősek 
ügyét állítja politikai aktivitása 
középpontjába.

Az l. m. elkötelezett az 
egészségügy talpraállítsában, és 
minden rászoruló kapja meg az 
elvárható lehető legjobb ellátást.

Orvosainkat, nővéreinket ha-
zahozzuk, és versenyképes jöve-
delmet biztosítunk.

Lehetővé tesszük, hogy min-
den 65. évét betöltő ember évente egyszer INGyENES teljes körű 
egészségszűrést vehessen igénybe.

A fentiek megvalósítása érdekében az egészségügy finanszíro-
zását is biztosítási alapokra helyeznénk, melyben minden magyar 
állampolgár, aki magyarországi lakcímmel rendelkezik, minden 
igényt kielégítő ingyenes alapellátást kap. Aki többre tart igényt, az 
biztosítótársaságokon keresztül kössön rá szerződést. 

A Lendülettel magyarországért álláspontja szerint minden 
nyugdíjas számára jár az emberhez méltó öregkor. Ezért elkötele-
zett a nyugdíjrendszer megreformálására.

Nyugdíjasainknak nem bonbonokra van szükségük (13. havi 
nyugdíjprémium, év végi vásárlási utalvány), hanem valós meg-
oldásokra, mint például a garantált nyugdíj-alapjárandóság, amit 
minden nyugdíjas megkap.

Az l. m. 60 ezer forintban állapítaná ezt meg. A jelenlegi öreg-
ségi nyugdíjminimummal együtt 88 500 forint lenne, ami meg-
egyezik a jelenlegi (2015) létminimum összegével.

Az  l. m. azonnal visszaállítaná az évenkénti nyugdíjemelés szá-
mításánál a svájci indexálást, azon belül a nyugdíjas inflációs kosarat. 
A ciklus végéig elkötelezi magát, hogy az évenkénti nyugdíjemelés 
mértéke az az évi nettó bérkiáramlás átlaga legyen. Így megállítha-
tó az aktív munkavállalók és a nyugdíjasok közt egyre jobban nyí-
ló jövedelemolló. Ezzel a technikával garantálhatóan megállítható 
a nyugdíjasok időbeni elszegényedése. Ahhoz, hogy a fenti célok ne 
csak álmok maradjanak, hanem valósággá váljanak, SZAVAZZON 
rám!

MiéP

PILáN LáSZLó
Pilán lászló vagyok, a Budapest 15. számú választókörzet 
jelöltje. Magamról röviden: 59 éves vagyok, egy kisvállal-
kozásnál, a privát szférában dolgozom. Mint a székelyek 
világszövetsége (sZvsZ) elnökségi tagja 2017 júniusa 
óta állandó kapcsolatot tartottam fenn a MiéP-pel, közös 
megmozdulásokon és rendezvényeken.

Személyesen tapasz-
taltam meg határo-
zottságukat, kiál-
lásukat az igaz ügy 
mellett.

Véleményem sze-
rint ez az egyetlen 
párt, mely tisztes-
ségesen akar rendet 
tenni az országban. 
rendbe kell tenni az 
egészségügyet, ok-
tatást, valós bér- és 
ny ugdíjrendszer t , 
felszámolni a kor-
rupciót, valutahite-
lesek kártalanítása, 
a migránskérdésben 
zéró tolerancia, és le-
hetne még sorolni.

Életemben végig-
kísért engem, hogy a 
rendőri pályámmal is 
a magyar embereket, 
a magyar nemzetet 
védelmezzem. Én 
egy békés magyar-
országban hiszek, 

ahol az emberek békében és biztonságban tudnak élni. Egy olyan 
magyarországban, ahol megmarad a magyar nemzettudatunk, és 
a keresztény értékeink sem sérülnek. magam úgy érzem, a mIÉP 
képviseletében tudom ezeket az értékeket védeni a választókerü-
letemben és az ott élő embereket politikai szimpátiától függetlenül 
képviselni.

mivel választások vannak, ígérni kell, hogy milyen jó és szép 
lesz a jövő, de én nem ígérgetni akarok, hanem önökért, önökkel a 
nemzetért dolgozni.

Ezért kérem önöket, hogy támogassanak, és a munkát együtt 
kezdhessük el a XVIII. kerületben.

mi tenni akarunk a „Se nem jobb, se nem bal, keresztény és ma-
gyar” szellemben. Ha ön is így gondolja, álljon mellénk! 

MoMEntUM MoZgAloM

NAGy KárOLy
nagy Károly vagyok, 20 éves alkalmazott közgazdaság-
tan hallgató. Két és fél éve élek a Xviii. kerület kertvárosi 
részén. Bár Budapesten születtem, nem sokkal utána 
szárra költöztünk, amely egy gyönyörű Fejér megyei tele-
pülés. gyerekkorom egy meghatározó helyszíne Felcsút 
volt, ahol több évet fociztam, illetve a helyi iskolába is 
jártam.

mikor választanom 
kellett a sport és a ta-
nulás között, a tanulást 
választottam. Felkerül-
tem Budapestre, ahol 
az ELTE Apáczai csere 
jános Gyakorlógim-
náziumban kezdtem 
el középiskolai tanul-
mányaimat, később a 
gimnázium matemati-
ka és fizika tagozatán 
végeztem.

Sikeres külföldi 
egyetemi jelentkezé-
sem után el kellett 
döntenem, hogy itthon 
maradok vagy a világ 
túlfelén kezdem el a 

továbbtanulást.  Én ugyan az itthon maradás mellett döntöttem, 
de barátaim jelentős része külföldre ment tanulni. Ez az élmény 
meghatározta fő politikai célomat: olyan viszonyokat szeretnék 
teremteni magyarországon, hogy érdemes legyen itthon maradni, 
és érdemes legyen hazajönni is. Ez pedig tökéletesen egybevág a 
momentum mozgalom elképzeléseivel, céljaival és világnézetével.

Nem hiszek a jobb-bal felosztásban. Konzervatív családból 
származom, gazdasági értelemben jobboldali vagyok. Ugyanak-
kor, ha a szabadságjogok oldaláról vizsgáljuk a kérdést, liberá-
lisnak tartom magam. A momentum programjában pedig több 
olyan javaslat is található, amely inkább baloldali vonásokkal bír, 
és abszolút egyet tudok vele érteni.

Az országban megoldandó problémák vannak, melyek nem fi-
lozófiai jellegűek. Hiszen nincsen konzervatív roskadó játszótér 
vagy liberális illegális szemétlerakó hely. Problémák vannak, ame-
lyeket meg kell oldanunk. Úgy a kerületben, mint az országban.

jelenleg a saját korosztályom van a legjobban kiábrándulva a 
politikából, és ezen kizárólag egy új, tiszta és tisztességes politi-
kai közösség tud változtatni. Ezért is gondolom azt, hogy a mo-
mentumnak helye van a magyar politikában, helye van a parla-
mentben.

sZEgény EMBErEK MAgyArorsZágért

KOZmA TÍmEA
Kozma tímea vagyok, 23 éves Budapesten élő, tanuló és 
dolgozó fiatal. szeretném, ha hozzám hasonlóan minél 
több fiatal hazánkban képzelné el jövőjét, itthon alapíta-
na családot és találná meg boldogulását.

Hogy mi kell ehhez?
– a legfiatalabb generáció véleményét és kéréseit is meg kell hall-
gatni
– modern, céltudatos oktatási rendszer (Lenin életére eddig egyik 
munkahelyemen sem voltak kíváncsiak)
– otthonteremtési lehetőség már gyermekvállalás előtt is
folytatni kell a bérek felzárkóztatását az EU-s átlaghoz
csökkenteni kell végre Európa legmagasabb áfa-kulcsát, valamint 
az üzemanyagok kiemelkedően magas adótartalmát
– a stadionépítéshez hasonló forrásokat kérünk minden sportág-
nak, de legfőképpen az oktatásnak és az egészségügynek 
ösztöndíjak és családi pótlék emelése
– az uniós forrásokat minden család részére elérhetővé kell tenni 
(napelemek, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése, új, modern, 
energiatakarékos háztartási eszközök támogatása)
– ingyenes jogosítványt, önkormányzati elektromos bérautó háló-
zatot
– vasárnap és ünnepnapokon ingyenes tömegközlekedést
– rugalmas munkabeosztást a szülőknek
– a magyar munkás legyen ugyanolyan partner, mint a külföldi 
multinacionális vállalat
– tiszta közterületeket, biztonságos lakótelepeket
– új zöldterületeket (csatlakozzon a XVIII. kerület is a facsemete-
programhoz)
magyarország a hazánk, mi itthon maradunk!
Kérünk egy esélyt a FIATALOKNAK, kérünk egy esélyt a XVIII. 
kerületnek!
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�soha nem látott ütemben nőtt 
tavaly a liszt Ferenc nemzet-
közi repülőtér utasforgalma, 

amely immár elérte a 13,4 millió főt. 
idén további növekedés várható, 
akár a 14 milliót is meghaladhatja 
az utasok száma. ezzel együtt a 
légi teherszállítás is bővült, ami 
érthetően az érdeklődés homlok-
terébe állította a közlekedés és 
a szállítás kérdését a repülőtéri 
régióban. 

A megnövekedett utas- és teherforgalom magától 
értetődően nagyobb terhet ró a közúti személy- és 
teherszállításra, nem véletlen tehát, hogy erről a 
témáról rendezett konferenciát és partnertalálko-
zót az érintett szakemberek bevonásával a XVIII. 
kerületi önkormányzat és a Budapest Liszt Ferenc 
Nemzetközi repülőtéri régió Gazdaság- és Terü-
letfejlesztési Klaszter.

 A konferencián két olyan európai uniós pro-
jekt (SULPiTEr, LAirA) helyzetéről kaptunk 
ismertetést, amelyekben a kerület meghatározó 
szerepet játszik, és amelyek éppen a repülőtéri 
régióban történő infrastrukturális, logisztikai fej-
lesztéseket veszik célba. A repülőtér ugyanis többé 
már nem egy kerítésen belüli világ, hanem egy ko-
moly városformáló erő, egy olyan térség, mágnes, 
amely nagy számban vonzza a gazdasági szerep-
lőket. Budapest esetében a város és Ferihegy kö-
zötti távolság alapvetően meghatározza azt, hogy 
a repülőtér úgynevezett gazdaságiközpont-képző 
funkciója hogyan alakul ki. már megjelentek a 
térségben logisztikai, gazdasági, termelő és szol-
gáltató funkciók annak a 18 kilométeres tengely-
nek a mentén, amely a repülőteret a belvárossal 
összeköti, s ezek már most urbánus alközpontok-
ként működnek. Ugyanakkor, sajnálatos módon, 
ezt a tengelyt továbbra is igen elavult infrastruk-
túra jellemzi.

 A konferencián Soóki-Tóth Gábor, a klaszter 
szakértője örömmel számolt be arról, hogy el-
indult egy tervezési, engedélyezési folyamat, így 
komoly remény van arra, hogy a közeli jövőben a 
tengely mellett lakók, illetve a Liszt Ferenc repü-
lőteret igénybe vevők kétszer háromsávos autópá-
lyát kapnak az elavult és egy balesettel teljesen le-
blokkolható gyorsforgalmi út helyett. Ezzel együtt 
a klaszterben részt vevő gazdasági társaságok már 
komoly előkészületeket tesznek arra, hogy miként 
helyezzék a megvalósuló repülőtéri autópálya 
melletti térséget új alapokra. Az autópálya mellett 
várhatóan kiépül egy szervizútrendszer is, amely 
majd a nagy forgalmú területek melletti térségek 
további kiszolgálását segíti elő. 

A másik igen fontos logisztikai elem a fejlesz-

tésben a vasúti kötött pálya megjelenése, amely-
nek a tervezése ugyancsak folyamatban van. A cél 
az, hogy a Liszt Ferenc repülőtér a magyar vasút-
hálózat részévé váljon. magán a repülőtéren már 
számos olyan fejlesztés indult el, amelyek mintegy 
megelőlegezik ezt az újfajta szolgáltatáscsomagot, 
amely majd nagyban elősegíti egy új városi al-
központ létrejöttét. A tervek szerint a termináltól 

mindössze 400 méternyire lenne a mélyszinten 
vezetett vasút megállója, amelynek létrejöttével a 
repülőtér a régió igazi urbánus szolgáltató köz-
pontjává válik. Ughy Attila polgármester emlé-
keztetett rá, hogy a gyorsforgalmi út fejlesztésé-
re megszületett a kormányzati döntés: mintegy 
40 milliárd forintot fordítanak erre a központi 
költségvetésből. A csomópontok körzetében lévő 

közlekedés javítására 20 milliárd forintot jut. A 
kiviteli szintű tervek előreláthatólag októberre ké-
szülnek el, és talán egy szűk év múlva a munkála-
tok is elindulhatnak.

Ughy Attila a klaszterben a vezető koordinátor 
szerepét betöltő XVIII. kerület polgármestereként 
azt is megemlítette, hogy a repülőtérre kivezetett 
vasút nyomvonalának a tervezésével a kerület 
nem ért egyet. Az önkormányzat már a tervezés 
kezdetekor jelezte ezt, ugyanis a nyomvonal által 
kihasított területek alulhasznosíthatók lennének, 
ami hátrányosan érintené az ott élőket. Komoly 
feszültséget generálna, és semmiféle előnnyel nem 
járna a térség számára. július 30-a a céldátum, 
amikor a kormány dönteni fog e kérdésben.

A logisztikai tervezéshez két európai uniós 
projekt ad támpontokat. Az egyik a LAirA, amely 
a repülőterek földi megközelítésének módjaiban 
készít hasznosítható tanulmányokat. A projekt 
keretében folyó munkáról Kis Ferencnek, a Buda-
pest Airport Zrt. környezetvédelmi vezetőjének 
a prezentációját ismerhették meg a jelenlevők. A 
másik uniós projektben, a SULPiTEr-ben folyó 
munkáról, a városi logisztikai tervezést elősegí-
tő felmérésekről, az utasszámlálás eredményéről 
és a repülőtér megközelítésének szokásairól Ekés 
András, a mobilissimus Kft. ügyvezetője tartott 
beszámolót. 

A két jelenleg zajló uniós projekthez és a repté-
ri klaszterhez kötődő szakmai partnertalálkozók 
a jövőben is folytatódnak. 

Ê barcs Endre   

NAGy ÍVű cÉLOK
A repülőtérrel együtt fejlődik a környezet

 

Gyorsabban a városközpontba
A 200E autóbusz hétfő óta megáll Pestszentlőrinc vasútállomásnál is.

A Gyömrői út térségének jobb kiszolgálása érdekében március 19. hétfőtől a 200E au-
tóbusz megáll a Pestszentlőrinc vasútállomás megállóban is. A buszra mindkét irány-
ban a 98-as, a 98E, a 217-es és a 217E autóbusszal közös, Pestszentlőrinc vasútállomás 
(átjáró) megállóban lehet felszállni. A BKK februárban társadalmi egyeztetést tartott 
a Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér kiszolgálásának fejlesztéséről, aminek része volt 
a 200E busz megállóinak bővítése is, javítva ezáltal a térség közösségi közlekedési 
kapcsolatait és emelve a szolgáltatás színvonalát. 

A Budapesti Közlekedési Központ mind a közösségi közlekedési változásokról és 
a kedvencnek jelölt járatokról, mind a közúti fennakadásokról folyamatosan frissülő 
információkat nyújt a honlapján vagy okostelefonra letölthető mobilalkalmazáson ke-
resztül. A tömegközlekedési változásokról személyre szabott információk érhetők el a 
BKK Info oldalon, a www.bkkinfo.hu címen vagy a BKK Info mobilalkalmazásban. 

Indulás előtt érdemes tájékozódni a pillanatnyi közlekedési lehetőségekről és a ter-
vezett változtatásokról is. A http://kozut.bkkinfo.hu oldalon valós idejű közúti közleke-
dési információk érhetők el. A fővárosban közlekedő autósok interaktív online térkép 
segítségével tájékozódhatnak arról, hogy hol milyen fennakadásokra kell számítaniuk. 

a viccekből sosem eléG 
Az április 8-i országgyűlési választások jegyében tartott fórumot a 
Magyar szocialista Párt Xviii. kerületi szervezete, illetve a párttal vá-
lasztási szövetségben lévő Párbeszéd és demokratikus Koalíció már-
cius 9-én a Pestszentimrei Közösségi házban.

A rendezvényt mintha személyesen Gyurcsány Ferenc, a vizitdíjas népszavazásba 
beleroppant egykori miniszterelnök tartotta volna, úgy uralták a fórumot a hozzá 
közel álló személyek. A kampányrendezvényre a baloldali pártok XVIII. kerületi 
jelöltje, Kunhalmi Ágnes olyan – a politikai életből jól ismert – vendégeket hívott 
meg, mint Kuncze Gábor korábbi SZDSZ-es belügyminiszter, Lendvai Ildikó, az 
MSZP egykori elnöke és Dobrev Klára DK-közgazdász, jogász, Gyurcsány Ferenc 
volt miniszterelnök felesége.

Az természetes, hogy Dobrev Klárán keresztül Gyurcsány is megszólalt, de a 
politikai ellenfelei nevén gyakran ízléstelenül viccelődő Kunczét is a DK kampány-
embereként ismerjük, amióta a volt miniszterelnök a közösségi oldalán mondott 
köszönetet a párt támogatásáért. Kuncze szokásához híven ezúttal is elsütött egy 
ízléstelen névviccet, majd a folyamatos kormányzati kritikákra tért rá az SZDSZ-t 
már a temetőbe segítő politikus. Kunhalmi Ágnes, aki egyébként előszeretettel oszt 
ki mindenkit, nemrég még a Demokratikus Koalíciót is indulatosan ekézve, ezúttal a 
választókat igyekezett meggyőzni arról, hogy jobb egészségügyi ellátást, színvonala-
sabb oktatást,  jobb utakat ígérve a XVIII. kerület csak vele virulhat ki. 

A PIK-ben rendezett fórumon néhány dal erejéig fellépett Gerendás Péter előadó-
művész, aki korábban azt hangoztatta, hogy ebből az országból el kell menekülni, 
ám mostani fellépésével éppen azt bizonyította, hogy menekülés nélkül is jól érzi 
magát.

Ê városkép

LAirA

 
European Regional
Development Fund

ughy Attila 
polgármester 
emlékeztetett 
rá, hogy a 
gyorsforgalmi 
út fejlesztésére 
mintegy 40 
milliárd forintot 
fordítanak 
a központi 
költségvetésből

A program célja a Közép-magyaror-
szági régión belül Budapesten a 25 
év fölötti álláskeresők és inaktívak, 
különösen az alacsony iskolai végzett-
ségűek foglalkoztatásának javítása, az 
elhelyezkedésük támogatása.

mielőtt Domokos Péter, Budapest 
Főváros Kormányhivatalának főigaz-
gatója megnyitotta az állásbörzét, 
Kucsák László országgyűlési képviselő 

és Lévai István Zoltán alpolgármester 
köszöntötte a részt vevő munkáltató-
kat és álláskeresőket.

Ez utóbbiak a regisztrációt köve-
tően többek között a magyar Posta 
vagy éppen a Budapesti Közlekedési 
Központ által kínált állásokra jelent-
kezhettek, de a kerületi cégek, vállal-
kozások állásajánlatai között is válo-
gathattak.

A XVIII. kerületi állásbörzék 
rendszeres résztvevője az FKF Zrt. is, 
amely ezúttal köztisztasági jármű- és 
gépkezelőket, takarítókat, gépjármű-
szerelőket keresett.

– Elsősorban szakmunkásoknak 
szóló ajánlatokkal érkeztünk, de az 
első komolyan érdeklődő hölgyet 
az ügyfélszolgálati munkalehetőség 
érdekelte, és úgy tűnik, sikeres lesz 
számára az álláskeresés – mondta 
Andrejkovics Katalin, a köztisztasá-
gi cég humánerőforrás-ügyintézője. 
– Egy-egy ilyen alkalommal általá-
ban két-három jelentkező jár sikerrel 
nálunk. Ugyanakkor minden érdek-
lődőtől kérünk önéletrajzot, mert le-
het, hogy most ugyan nem találunk a 
végzettségének megfelelő munkát, de 
ha a jövőben lehetőség adódik, akkor 
az önéletrajza segítségével közvetle-
nül meg tudjuk keresni. Éppen ezért 
azt javaslom minden álláskeresőnek, 
hogy bárhova is jelentkezik, vigyen 
magával önéletrajzot, mert az akár 
egy második esélyt jelenthet.

Az Út a munkaerőpiacra elnevezé-
sű programban a 2015. decemberi in-
dulás óta közel 4000 álláskereső vett 
részt. 

Amint azt Csete László projektme-
nedzser elmondta, a korábbi hasonló 
rendezvényeken átlagosan 300 érdek-
lődő kereste fel a rózsa művelődési 
Házat, és közülük alkalmanként hú-
szan-harmincan találtak első körben, 
azaz magán a börzén munkahelyet. 

A második körös beszélgetésekre 
30–40 főt hívnak be a munkáltatók, 
ami azt jelenti, hogy a börze elérte azt 
a célt, hogy eredményesen hozza össze 
a munkaadókat és az álláskeresőket.

Ê -puskás-   

máSODIK ESÉLyT  
ADHAT AZ ÖNÉLETrAjZ
több százan keresték fel új munkahely megszerzése reményében 
a rózsa Művelődési házat március 8-án az út a munkaerőpiac-
ra elnevezésű projekt keretében megrendezett állásbörzét. A 16. 
alkalommal megtartott rendezvényt Budapest Főváros Kormány-
hivatalának Foglalkoztatási Főosztálya és a Xviii. kerületi Kor-
mányhivatal szervezte. 
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� tavaly töltötte be a hetvenet, 
de ha a színpadon látjuk, 
nem gondolunk erre. rá is 

igaz, hogy olyan, mint a jó bor: 
nem öregszik, csak érik. Charlie-
ért még a havas esős télies 
időben is kijöttek a kossuth térre 
a kerületiek.

kErékgyártó györgy    

– Gyerünk, akkor vágjunk bele! – lépett a Kossuth 
téren felállított színpadra Charlie március 17-én 
az első ízben megrendezett Tavaszköszöntő Fesz-
tivál sztárjaként. Bár a téllel együtt visszatérő eső 
ekkor zendített rá igazán, ez már nem érdekelte a 
folyamatosan érkező nézőket, a kiváló énekes így 
is remek hangulatot teremtett.

Miért A kossUtH tér?
A már középkorú kerületiek is jól emlékezhet-
nek arra, mit jelentett néhány évtizeddel ezelőtt 
a Lőrinci Ifjúsági Parknak helyet adó Kossuth tér 
nemcsak a helyieknek, hanem az egész dél-pesti 
régió fiataljainak, sőt a nagy zenekarokat mesz-
szebbről követő rajongóknak is. A magyar rock 
fénykorának ma már legendás előadói léptek itt 
színpadra, és talán ez volt a tér eddigi történeté-
nek egyetlen olyan időszaka, amikor árnyas fáival 
nemcsak parkként szolgált, hanem kulturális ta-
lálkozóhelyként is.

Eddigi, írtam, mert 2011-től az önkormányzat 
a lakosság bevonásával elkezdte megtervezni a 
Kossuth tér megújulását. Kettős céllal tették ezt: 
egyrészt olyan modern parkot akartak létrehozni, 
amely őrzi a tradícióit, ám a modern igényeknek 
is megfelel, és így valamennyi generáció kedvelt 
pihenőhelye lehet, másrészt újra kulturális esemé-

nyek színterévé válhat. A megújuló park az elmúlt 
években háromszor adott már helyet a kézműves 
sörök fesztiváljának, s volt itt Szent márton-napi 
felvonulás és gasztronómiai-kulturális fesztivál is. 
A tavaszköszöntő ezek sorába illeszkedik.

CHArlie-ért JÖttek
– Engem nem zavar az eső. charlie a kedvencem, 
szinte havonta megnézem valahol, ez pedig egy 
ingyenes buli, és nincs messze. – Ezt az esemény 
kedvéért egy barátjával a kispesti lakótelepről át-
ugró Vajk nevű fiatalember mondta, aki a kora el-
lenére erre a muzsikára esküszik.

– mi lesétáltunk innen a közelből. Nem gond 
az időjárás, az ilyen esős koncertekre szokott az 
ember a legszívesebb visszaemlékezni – mondta 
egy harmincas pár férfi tagja.

A délutáni programban egyébként több zene-
kar váltotta egymást, de a legtöbben természetesen 
charlie fellépésére voltak kíváncsiak. Írhatnánk 

azt is, hogy az időjárás miatt sajnos egynaposra 
sikerült a két napra tervezett tavaszköszöntő, az 
igazság azonban az, hogy – és ezt nem lehetett 
előre kiszámítani – a fesztivál időpontjában épp 
nem volt ott a tavasz, hogy köszöntsék. Így, míg 
a szombatra tervezett programok rendben lezaj-
lottak, a vasárnapi fellépéseket kénytelenek voltak 
a szervezők törölni. Pedig a Balássy Betty–Varga 
Feri páros vagy éppen Oszvald marika fellépése 
komoly érdeklődésre tarthatott volna számot.

Az azonban biztos, hogy azok, akik végül rá-
szánták magukat a szabadtéri programra, egy 
kellemes szombat estét töltöttek Pestszentlőrinc 
megújuló központi terén.

„Mi lesétáltunk innen a közelből. 
nem gond az időjárás, az ilyen esős 
koncertekre szokott az ember a leg-
szívesebb visszaemlékezni” – mondta 
egy harmincas pár férfi tagja.

Charlie esőben is tűzbe hoz
Újabb fesztiválnak adott otthont a Kossuth tér 

 

Magyarországon senki sem politizál, ugye, csak elmond-
ja a véleményét – most akkor jó-e, ha kapunk valamit, 
vagy sem? Mindenesetre jó tudni, hogy van összefüggés 
a gyerekszaporulat és a focisiker között!

 

minden második ember azt mondja, hogy ő bizony nem politizál, és nem csak ilyenkor, vá-
lasztások küszöbén, hanem általában. merthogy tényleg nem politizál! Egyszerűen csak 
elmondja a véleményét. morgolódik vagy nem morgolódik, legyint, vagy éppen csak sze-
rényen kiigazít valamely, a társaságában elhangzó megállapítást. (Kommentálja a tévében, 

rádióban elhangzottakat, újságban olvasottakat.) Ha mást nem is, annyit biztosan elmondhatunk, hogy eb-
ben a mi kis országunkban mindig mindenki mindent jobban tud… A legritkábban az a szófordulat szokott 
elhangzani, hogy „én ezt nem tudom”. Pedig hát… ha mindenki mindent tudna, nem lennénk (volnánk? nem 
jövő, hanem jelen időben!) ennyire tudatlanok. Ha, mondjuk, jolánt végighallgatom (egyetlen kávé kikortyo-
lása alatt), mindig arra döbbenek rá, hogy egyedül én vagyok tudatlan ezen a kerek világon. Volt valamikor 
régen, az ötvenes években egy heti rádiójáték gyerekeknek: a csinn-bumm cirkusz – ebben hajtogatta ez 
egyik bohóc, hogy Bukfenc mindent tud… Ez szállóige lett, s csak halkan mondom, hogy ezt sugdostuk aztán 
egymásnak a szemináriumokon elhangzó politikai fejtegetéseket kommentálva (és ezt nem tudom most olyan 
halkan mondani, mint amilyen halkan annak idején súgtuk egymásnak).
Na, mondja most jolán, már megint kiszúrják a szemünket ezzel az Erzsébet-utalvánnyal, mit szóltok?! Er-
zsébet azt feleli erre: neki két szeme van (hál’ istennek), ő szívesen átengedi mindkettőt e célból. jolánnak 
persze nincs füle az efféle finomságokra, mert máris a gázjóváírással folytatja. És végre ebben Erzsébet is 
egyetért vele – mármint, hogy lehetne több. most akkor tényleg… a mínuszos napok szorzatát kell-e venni, 
vagy a köbgyökét. meg aztán a világpiaci árak, illetve a New york-i tőzsde, valamint a Dow jones-index… 
Bux? Dax? Nasdaq? jolán leginkább azon izgul, hogy távhő esetén úgyis le fogják valahol nyúlni. Könnyű 
neked, Emma, a cirkóddal! (Tényleg könnyű. milyen egyszerűen le lehet tekerni, amikor túl hangosan pörög 
a gázóra!)
De nem is ezt akartam mondani, hiszen éppen azt kezdtem volna magyarázni a lányoknak, hogy mennyire 
egyetértek a kormány sportpolitikájával, és hogy pontosan miért (értek egyet). 
A minap például azt hallottam a tévében, hogy a horvátországi rijekában a focibajnokságság tavaly májusi 
megnyerése után pontosan kilenc hónappal hirtelen látványosan megugrott a gyerekszaporulat. Az összefüg-
gés nyilvánvaló. A férfinépség annyira föllelkesült kedvenc csapata sikerén, hogy nemcsak egymást ölelgették 
a lelátón (meg az utcákon, kocsmákban), hanem utána, pihenőre térvén, a feleségüket is (vagy ha nem is a 
feleségüket, de életük párját – és itt azért most bármennyire igyekszem is Pc lenni, ebben az esetben muszáj 
ellentétes nemű párokra gondolni). 
Annyit halljuk, hogy fogy a magyar, és hát tényleg fogy, sajnos, nem hiába töri annyit a fejét a sok szociál- és 
egyéb politikus, cSOK meg családi pótlék, adókedvezmények, ilyesmi…
Amikor pedig ilyen közel van a megoldás: gól, bajnoki tabella, aranyérem! 
Lám, mit tesz egy időben elért hazai bajnoki siker!
Igen-igen, kedves kormány, csak tessék építeni azt a sok stadiont!
Aztán máris lehet folytatni a bölcsődékkel…

árveréSi 
FelhíváS

BUDAPEST FŐVárOS XVIII. KErÜLET PESTSZENTLŐrINc-
PESTSZENTImrE ÖNKOrmáNyZATA

nyílt árveréSt hirDet
a tulajdonában lévő alábbi ingatlanok megtekintett állapotban 

történő értékesítésére.

XI., Etele út 44/A–B, V. emelet 31. alatti, 3261/14/A/88 hrsz-on 
nyilvántartott 48 m2 alapterületű, 2 szobás társasházi lakás. 

kikiáltási ár: 17 280 000 Ft
XX., Gábor utca 20/A alatti, 172205 hrsz-on nyilvántartott 68 m2 
alapterületű, 3 szobás családi ház a hozzá tartozó 229 m2 telekkel.

kikiáltási ár: 12 740 000 Ft
III., Szakóca utca 2. alatti, 22470/2 hrsz-on nyilvántartott, 3983 m2-es 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, L6-III-SZ/N övezeti besorolású 
ingatlan a rajta lévő szanálásra ítélt felépítményekkel. Kikiáltási ár: 

65.720.000 Ft + áfa, azaz bruttó 83.464.400 Ft. 
XVIII., Ferihegyen található, 157230 hrsz-on nyilvántartott, 91 m2 

alapterületű, kétlakásos családi ház a hozzá tartozó 394 m2 telekkel.

kikiáltási ár: 8 274 000 Ft
XVIII., Baross utca 27. fszt. 1. alatti, 151092/0/A/1 hrsz-on 

nyilvántartott, 22 m2 alapterületű, 1 szobás társasházi lakás a hozzá 
tarozó 124/1000-ed telekkel. Kikiáltási ár: 3.136.000 Ft.

XVIII., Tas utca 37. fszt. 4. alatti, 153304/0/A/4 hrsz-on nyilvántartott, 
25 m2 alapterületű, 1 szobás társasházi lakás a hozzá tartozó 121/1000-

ed telekkel. Kikiáltási ár: 2.587.000 Ft

árverés időpontja:
2018. április 17-én (kedd) 10.00 órától a felhívás sorrendjében

árverés helye:
Polgármesteri Hivatal (1184 Budapest, Üllői út 400. II. emeleti 

ügyfélváró)
árverési dokumentáció:

Az ingatlanról készült árverési dokumentáció – az árverésen történő 
részvétel feltételeként – átvehető a Polgármesteri Hivatal III. emeleti 

302-es szobájában március 23-tól (péntek) ügyfélfogadási időben.
Az árverési felhívás megtekinthető  

a www.bp18.hu internetes oldalon is.
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in MEMoriAM

Nádasdi mihály
szomorúan értesültünk a hírről, hogy 
nádasdi Mihály pestszentlőrinci kép-
zőművész februárban 71 éves korában 
eltávozott az élők sorából.

Kecskeméten született 1947. január 21-én. A 
gyermekkorát Pestszentimrén töltötte, a Kisfa-
ludy utcai iskolába járt. Kilencévesen megmin-
tázta agyagból Ferenc józsef miniatűr szobrát, 
amit az iskola igazgatója politikai okokból ösz-
szetaposott. rajztanára segítségével „csak azért 
is” elindult a művészeti pályán. 1965-ben a Kép-
ző- és Iparművészeti Gimnáziumban végzett 
bútorműves szakon. Közel 20 évig élt Svájcban, 
ahol eleinte díszítőszobrászként dolgozott, majd 
önálló galériát vezetett. 

Véglegesen a kilencvenes évek elején tért 
vissza magyarországra. Először panziót nyitott 
Szilvásváradon, majd annak kényszerű bezárása 
után Pestszentlőrincre költözött. Ekkor álmod-
ta meg és hozta létre a népszerű „papírhajót”, 
amely 1997 augusztusában indult első útjára a 
Dunán. Az acélból készült művészetek Bárkája 
minigalériaként funkcionált. 2009-ben elkezdte 
magángalériájának kialakítását a Teleki utcai 
családi ház alagsorában. Számos kiállítást, ba-
ráti és alkotói találkozót, jazzklubot szervezett. 
Lelkesen foglalkozott a galéria baráti körével is. 

Pártfogásába vette a kerületi fiatal képző- és 
iparművészeket is. Az Eötvös iskolában és a ga-
lériában kerámiakurzusokat indított, kisisko-
lásoktól egészen az idősebb korosztályig. Szep-
temberenként megrendezte közismertté vált 
„kerítéskiállítását”, amelynek keretében helyi és 
meghívott alkotók állíthatták ki műveiket az ut-
cafronton. A kiállítássorozat mottója ezt volt: A 
kerítések nem elválasztanak, hanem összeköt-
nek bennünket. 

A galéria a közösségi és a kulturális élet pezs-
gő színtere volt. Akár ismeretlen, akár ismerős 
tért ide be, mindenkihez volt pár kedves szava, 
közvetlenség és szeretet jellemezte a személyét. 
Szeretetteljes lényével pótolhatatlan közösség-
formáló szerepet töltött be a kerület életében.

A kiállítóhely magánéleti okokból történő 
bezárásával életének egy lényegi része veszett 
el, ahogy az itt megforduló látogatóknak is egy 
különleges helyszíntől kellett megválniuk. Ez 
azonban nem mérhető azzal a hiánnyal, amelyet 
misi elvesztésével élnek meg a barátai, a mű-
vésztársai, a családja és az általa szellemiekben 
és lelkiekben egyaránt gazdagodott látogatók. 

Ê szabó Zsófia lilla
 Tomory Lajos Múzeum

Felhívás
óvoDai nyílt naPok 

A XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata által fenntartott óvodákban az 
alábbi időpontokban tartják a 2018/2019-es ne-
velési évre vonatkozóan az intézményi bemu-

tatkozások nyílt napjait. (A részletes program az 
óvodák honlapján.)

Tájékoztatás
óvoDai BeiratkozáS 

A Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormány-
zata által fenntartott óvodákba 2018. május 
2. és 4. között 8-tól 17 óráig lehet beiratkozni 

a 2018/2019-es nevelési évre.
A részletes hirdetmény a www.bp18.hu honla-
pon jelenik meg, nyomtatott formában pedig 
kifüggesztik az intézmények hirdetőtáblájára.

Pótbefizetés
az iSkolai étkezéSről 

A XVIII. kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat 
Központjában (1181 Városház u. 16.) március 

22-én (csütörtökön), 23-án (pénteken) és 
26-án (hétfőn) 9-től 12 óráig van lehetőség 

áprilisi pótbefizetésre.
A GESZ pénztárában készpénzzel lehet fizet-
ni, regisztrált és átutalásos számlát igénylő 
szülők banki átutalással vagy online rend-
szerünkben bankkártyával egyenlíthetik ki 

a számlájukat.

Ötletes diákok
nagyszabású országos kiállítás nyílt 
március 6-án a Kondor Béla Közösségi 
házban, ahol képző- és iparművész pa-
lánták szebbnél szebb művei láthatók 
a hónap végéig. A megnyitóra hazánk 
különböző részeiből érkeztek az alkotó 
középiskolások, akik közül a legjobba-
kat díjazták.

Annyian jelentek meg az ünnepségen, hogy 
sokan be sem fértek a közösségi ház színház-
termébe. A XVIII. kerületi önkormányzat tá-
mogatásával megrendezett Gyermek és Ifjúsági 
művészeti Találkozók olyan rangot vívott ki a 
csaknem két évtized alatt, hogy az ennek kere-
tében középiskolások számára meghirdetett or-
szágos képző- és iparművészeti pályázatra idén 
már rekordmennyiségű, ezer (!) alkotás érkezett 
be, és a zsűri ebből a hatalmas mennyiségből 
válogatta ki a Kondorban kiállított kétszázat. A 
megjelentek népes táborát az intézmény igazga-
tója, Császár Bíró Lilla köszöntötte, majd átadta 
a szót Kucsák László országgyűlési képviselő-
nek, aki megnyitó beszédében kifejezte örömét, 
hogy ilyen sokan – csaknem kétszázan – fogad-
ták el a meghívást. 

– Nagy rangot ad pályázatunknak – mondta 
–, hogy egyre nívósabb pályaművek érkeznek 
be. Köszönet érte a tehetséges aktív diákoknak 
és a felkészítő tanáraiknak. Ilyen jellegű kiál-
lítás, ahol ifjú képző- és iparművészek mérik 
össze a tudásukat, nincs több a fővárosban, és 
meglepetésünkre lassan kinőjük a helyszínt.

Varga Ferenc, az intézmény művészeti ve-
zetője, egyben a zsűri elnöke szintén kiemelte, 
hogy igen magas színvonalú munkák érkeztek 
a pályázatra:

– Ez a kiállítás egy útkereső korosztály le-
nyomata. A jók közül is a legjobbakat válogat-
tuk ki és mutatjuk most be, amelyeket remél-
hetően sokan fognak megnézni a hónap végéig. 
Nem volt könnyű dolgunk, mert legszívesebben 
mind az ezer alkotást kiállítottuk volna.

A legjobbak oklevelet és díjat vehettek át 
Kucsák Lászlótól és Varga Ferenctől. A XVIII. 
kerületi önkormányzat különdíját Lőrinc Rená-
ta (Sztehlo gimnázium) és László Evelin (Vörös-
marty gimnázium) kapta.

A megnyitót a helyi Kolibri Táncegyüttes le-
vegőakrobatáinak fellépése színesítette.

Ê (temesi)

Új nézőpont
tehetséggondozásról, módszertani 
megújulásról szóló kiállítás nyílt már-
cius 7-én a PiK-ben Budapest Főváros 
Komplex rajzverseny munkái 2013–
2017 címmel. A hatalmas táblákon lát-
ható fotók, rajz- és festménymásolatok 
között rövid útmutatások találhatók, 
elsősorban rajztanárok számára. 

 A szakmai kiállítás lényegét így foglalta össze 
a megnyitón Garamvölgyi Béla művésztanár, 
aki ezt a tematikát évekkel ezelőtt kidolgozta és 
közreadta:

– A Fővárosi Komplex rajzverseny célja az 
általános módszertani kultúra fejlesztése mel-
lett a vizualitás területén felbukkanó tehetséges 
gyerekek felfedezése, képességeik kibontakozta-
tása, önértékelésük és kreativitásuk fejlesztése, 
fejlődésük nyomon követése. A verseny a vizuá-
lis befogadó- és alkotóképességek szintjeit méri, 
és egyedisége, komplexitása éppen abban rejlik, 
hogy az alkotótevékenység közben elért teljesít-
ményszinteket méri össze, így teszi láthatóvá a 
speciális adottságokat, képességeket, és segíti az 
egyedi fejlesztési programok megtervezését. A 
fővárosi rajzverseny és a hozzá kapcsolódó taní-
tási-szakmai gyakorlat nem csupán pedagógiai 
szolgáltatás, hanem kulturális attribútumokkal 
ellátott szolgáltatások rendszerbe foglalt egysé-
ge. 

A táblákon többek között ezek a címek olvas-
hatók: Parafrázisok, Illusztráció, Képi allegó-
riák, Világtáj. Az ábrák, leírások a pedagógusi 
szakmának szólnak igazán, Garamvölgyi Béla 
szerint ezért is volna jó, ha minél több kerüle-
ti rajztanár keresné fel a PIK Galériát a hónap 
végéig.

– Arra lennék a legbüszkébb, ha a látottak 
inspirálnák a kollégákat – mondta –, mert a cél 
a tehetséggondozás, a módszertani megújulás. 
remélem, hogy ez a kiállítás ad értelmes felada-
tokat és új nézőpontot a rajztanároknak.

Ê (temesi)

meglepő kijelentéssel nyitotta meg Freyberger 
László, a Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 
(NyÉVE) elnöke az ünnepi műsoráradatot: 

– Tisztázzunk egy dolgot: nagyon nehéz vele-
tek élni, ám még nehezebb nélkületek! 

Ezt követően mikrofon elé invitálta Kucsák 
László országgyűlési képviselőt, majd Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármestert.

– Ifjú és hosszabb ideje ifjú hölgyeim, önök 
nélkül íztelen lenne az életünk – kezdte a köszön-
tőjét a képviselő –, a mindennapjainkhoz önök 
adják a fűszert. A miheztartás végett magyará-
zattal is tartozom: vajon a jóisten miért a férfit 
teremtette meg elsőként? mert az örök nő megal-
kotása előtt kellett egy vázlat.

Verssel és jókívánságokkal zárta a köszöntőjét 
Kucsák László.

Lévai István Zoltán alpolgármester így üdvö-

zölte a vendégeket:
– mi fiatal és kevésbé fiatal férfiak örökké ci-

pelünk egy adósságot. Ez az adósság nem más, 
mint az év további 364 napja. Azzal vigasztaljuk 
magunkat, hogy lehetetlen mindennap kimutatni 
az önök felé áradó tiszteletünket, szeretetünket. 
Szeretném, ha elhinnék, hogy a gondolatainkban 
minden napra jut egy maréknyi tisztelet és szere-
tet az önök irányába. 

A műsor összeállításában biztosra mentek 
a szervezők. már az elmúlt években is sikerrel 
szórakoztatták a hölgysereget dalokkal, tánc-
számmal, egy zenével kísért vidám jelenet be-
mutatásával. Az ünnepi előadást önfeledt táncos 
buli követte kora estig, éppen úgy, mint a hónap 
egy-egy csütörtökén. jelentjük, fáradtságnak még 
apró jeleit sem láttuk.

Ê gönczöl András           

Az ülést követően egy asztalhoz ültünk Avsar 
Seda 8.a osztályos tanulóval, a 2017/18-as tan-
év megbízott diákönkormányzati vezetőjével és 
Vincze László testnevelő tanárral. mindketten 
egyben az Eötvös Loránd általános Iskolát is 
képviselték.

A kedves, mosolygós arc mögött tudatosság és 
empátia rejtőzött, ebben a szellemben tájékozta-
tott a fiatal lány:

– Számos iskola képviseltette magát a diákpar-
lament ülésén. A küldöttek felkészülten, 14 napi-
rendi pontba szerkesztve foglalták össze az általuk 
képviselt iskolák megoldásra váró problémáit, és 
bármilyen meglepőnek is tűnhet, a sikereiket is. 
Élve az alkalommal, felsorolok néhány terítékre 
került témát, nem fontossági sorrendben. Kicsit 
önző leszek, és a saját iskolám nyílászáró-cseré-
jének az ügyével kezdem, amelynek előterjesztője 
is voltam. A Gulner iskola delegáltja, Gulyás Zol-
tán a tankönyvválasztás problematikáját vetette 
fel. Szenczi Laura, a Vörösmarty iskola tanulója 

köszönetet mondott a kerület által a múlt évben 
megígért és el is végzett munkákért. Az önkor-
mányzat jelen levő szakembereitől megnyugtató 
és szakszerű válaszokat kaptunk. 

A diákönkormányzat munkáját segítő Vincze 
László hamiskás mosollyal mondta: 

– Avsar Seda megválasztásában a jó kommu-
nikációs készsége is szerepet játszott. Nem sok 
hozzáfűznivaló maradt a diákparlamenti esemé-
nyekhez. Galgóczy Zoltán alpolgármester elisme-
rően beszélt a diákönkormányzat munkájáról, 
majd olyan szakmai kérdésekről tájékoztatta a 
résztvevőket, mint amilyen a zebrafelfestés nem 
mindig villámgyors, ám eredményt hozó folya-
mata. 

A komoly érdekvédelmi munka energiaveszte-
séggel járhatott, ám megvolt ennek az ellenszere. 
A diákparlament képviselői a programzáró álló-
fogadás keretében pótolhatták az elveszett ener-
giát.  

Ê gönczöl András           

Nőnek lenni mindig jó
A Kondor Béla Közösségi házban a nyugdíjas érdekvédelmi Egyesület március 8-i nő-
napi rendezvényén egy kedves arcú hölgy lelkesen jegyezte meg: nőnek lenni mindig 
jó, ma különösen nagyon jó! éppen a sokadik virágszálat vette át férfi ismerőseitől.

Összeült a diákparlament
gyakran vádolják a közélettel szembeni érdektelenséggel a fiatalabb generációkat. 
Bizonyos helyeken és esetekben akár jogos is lehet a kritika, de mifelénk más a hely-
zet. A pestszentlőrinc-pestszentimrei diákparlament legutóbbi ülését március 7-én 
tartották.
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az oldalt összeállította: róth Ferenc

Bákón és a Batthyány téren át érkezett Pestszentimrére az új plébános egyház

�közel egy hónapja, 
február 26. óta új 
kormányzója van 

a pestszentimrei szent 
imre Plébániának. A 34 
éves bálint Mihály gábor 
– gábor atya – a bat-
thyány téri szent Anna 
Plébániáról érkezett, ahol 
két és fél évet szolgált 
káplánként. Március 4-én 
szentmise keretében erdő 
Péter bíboros mutatta be 
bálint Mihály gábort a 
híveknek. Az atyát az első 
benyomásairól és a tervei-
ről kérdeztük.

 
– Ön használta a szót, hogy rendetlenség 
van most a paplakban… A kíváncsisko-
dó azt szűrheti le ebből, hogy munkála-
tok előtt állnak.

– Igen, ennek a jeleit láthatja, mert 
némileg átalakítjuk a plébánia kertjé-
ben lévő paplakot, de erről bővebben 
inkább majd akkor, amikor már látszik 
a munkák eredménye.

– Nem sok ideje lehetett még arra, hogy 
megismerkedjen Pestszentimrével…

– Tényleg nem, de azt már tudom, 
hogy a katolikusokon túl reformátusok, 
evangélikusok és baptisták is vannak a 
Nemes utcában, közel egymáshoz.

„szerződéses” AtyA
– Kérem, mondjon valamit önmagáról. 
Ez azért is lehet érdekes, mert ugyan a 
Batthyány térről érkezett, de nagyon is 
távol született Magyarországtól.

– 1984-ben születtem a romániai 
Bákó megye székhelyén, a legutóbbi 
népszámlálási adatok szerint mintegy 
140 ezres Bákóban, s hét éve, 2011-ben 
szenteltek pappá. Ezt követően három 
évig káplán voltam egy Butea nevű 

településen, majd egy évet Oteleniben 
szolgáltam. Egy, a román és a magyar 
katolikus egyház között kötött szer-
ződés keretében 2015-ben helyeztek át 
magyarországra, a Szent Anna-temp-
lomba, ahol ugyancsak káplánként te-
vékenykedtem.

 HelyCsere
– A kerületbe már úgy érkezett, hogy elő-
rébb lépett, hiszen a Szent Imre- temp-
lom plébánosává nevezte ki Erdő Péter.

– A bíboros személyesen hívott fel, 
akkor értesültem az elképzeléséről, 
s természetesen örömmel mondtam 
igent a felkérésére. Február 26. óta va-
gyok itt, „helyet cseréltünk” Lak Gábor 
atyával, aki a Szent Anna-templomba 
ment.

– Mivel a katolikus egyház szerződé-
se keretében érkezett, gondolom, önnek 
is van szerződése.

– Igen, méghozzá három évre szóló, 
2015-ben köttetett, és idén augusztus-

ban jár le. Természetesen nem csak ad-
dig tervezek, mert szolgálni szeretnék 
itt, közösséget építeni. Terveim, elkép-
zeléseim vannak. Pontosabban úgy 
fogalmazok, hogy legyenek tervek és 
elképzelések! Közösen a hívekkel, mert 
mindez csak velük, az ő segítségükkel 
valósítható meg.

A FiAtAlok Felé
– mik hát azok a bizonyos tervek és el-
képzelések?

– Ha kezdhetem az építkezéssel, a 
legfontosabbnak a hittanterem megépí-
tését mondom, rögtön ezután pedig a 
templom fűtését. Az sem hanyagolható 
el, hogy a képviselő-testület zavartala-
nul és teljes lélekszámmal működjön. 
Ami a lelki szolgálatot illeti, fontosnak 
tartom, hogy minden egyes hívünk felé 
figyelemmel forduljak, de megkülön-
böztetetten a fiatalok, a fiatal házasok 
felé. Valójában nem lehet teljes még 
a képem, de azt szeretném, ha minél 
többen látogatnák a szentmiséket, az 
alkalmakat, mert a lelki építkezés csak 
így képzelhető el. 

– Mi határozza meg imrei szolgála-
tának elkövetkező időszakát?

– A felelősségteljes döntések megho-
zatala.

MEgint AdnAK 
A Pestszentimrei Katoli-
kus Karitász legközelebb 
március 24-én, szomba-
ton segít a rászorulók-
nak. A szokott helyen 
– a szent imre-templom 
kertjében – várják finom 
falatokkal a hajléktala-
nokat, a szegényeket 
déli 12 órától.

legyenek tervek!
Felelősségteljes döntések várnak Gábor atyára 
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– Látni és csodálni való, 
hogy milyen szép lett a tér, 
s a tavasz kezdetével még 
jobban mutat… Hogyan 
teltek az elmúlt hónapok, 
és mire készülnek a tavaszi-
akban?

– Isten kegyelméből el-
mondhatjuk, hogy „min-
den ékesen és szép renddel” 
történt. Igaz, adventben ki-
csit megijedtünk, amikor a 
munkások elkezdték lezár-
ni a teret. Attól tartottunk, 
miként fogunk „bezárva” 
karácsonyt ünnepelni. De 
végül megoldódtak a gon-
dok, s minden alkalmat 
meg tudtunk tartani. Aki 
akart, az idetalált, bejutott 
a templomba. A gyülekezet 
türelmes volt, megértette, 
hogy a megújulásnak ára 
van. Azóta is türelemmel 
és megértéssel használjuk 
a főbejárat helyett az oldal-
sókat.

– A szavaiból az érzékel-
hető, hogy nem helyezik át a 
húsvéti ünnepi alkalmakat, 
az otthonukban maradnak.

– A húsvéti alkal-
mainkat a megszokott 
rend szerint tartjuk meg. 
Ugyanúgy, mint a karácso-
nyiakat.

– Amióta itt szolgálnak, 

elviszik húsvét hírét a kerület óvodáiba és is-
koláiba. Így lesz ez az idén is?

– Igen, örömmel tesszük, hogy a gyere-
kek, az iskolások tudják, mit is ünneplünk 
nagypénteken és húsvétkor. Azt tapasztal-
tuk, hogy fogékonyak, érdeklik és lekötik 
őket az ünnepről szóló gondolatok.

– És mivel várják a templomba látogató-
kat a húsvéti napokban?

– Igyekszünk emlékezetessé tenni az ün-
nepi alkalmakat híveink számára. március 
28-án, szerdán este megelevenítjük jézus 
utolsó vacsoráját, ami által értelmet nyer a 
szenvedése és a halála. Két nappal később, 
március 30-án, nagypénteken 18 órától az 
evangélikus gyülekezettel közösen lesz is-
tentisztelet itt, a református templomban, 
passióval, úrvacsorával. A két közösség kó-
rusa szolgál majd, miközben énekkel, zené-
vel, igével végigjárjuk jézus szenvedésének 
stációit.

– Az ezt követő napok bizonyára az isten-
tiszteletek jegyében telnek majd.

– Természetesen, de a húsvétvasárnapi  
ünnepi istentiszteletet és úrvacsorát köve-
tően másnap, április 2-án kedves vendéget 
fogadunk. A Károli Gáspár református 
Egyetem Hittudományi Karának ünnepi 
követe, Jani Lívia fog igét hirdetni az isten-
tiszteletünkön. 

– Úgy tűnik, fittyet hánynak a kényelmet-
lenségekre, és teljes szívvel ünneplik meg a 
húsvétot.

– Így lesz, s tudjuk, aki akar, az megtalál 
minket…  

 
A gyülekezet türel-
mes, megérti, hogy 
a megújulásnak ára 
van.

A mEGÚjULáS árA
Húsvétkor is megtalálhatók a Kossuth téri reformátusok

Erdő Péter bíboros március 4-én szentmise keretében mutatta be bálint Mihály gábort a híveknek

ŐK voltAK, Ő lEsZ
A szent imre-templomban 
2004-től pontosan tíz éven 
át látta el a plébánosi 
feladatokat gödölle Márton 
atya, akit lak gábor követett. 
ő három és fél évet szolgált 
a nemes utcában, s február 
26-án váltotta fel őt az új 
plébános, bálint Mihály 
gábor. 

Erdélyi 
vEndégEk
A Magyar Unitárius Egyház ünnepi konferenciát ren-
dezett március 9-én az országház üléstermében. Az 
eseményen, amely újabb állomása volt az unitáriusok 
egész éven át tartó jubileumi rendezvénysorozatának, 
részt vett szent-iványi ilona pestszentlőrinci lelkész is.

– Az év elején Bálint Benczédi Ferenc, a magyar Unitárius Egy-
ház püspöke 2018-at a vallásszabadság évének nyilvánította. Az 
unitárius egyház az 1568. évi erdélyi országgyűlés vallásügyi 
törvényalkotására emlékezik, ugyanis a világon először Tordán 
nyilvánították ki a vallásszabadságot és a gyülekezetek szabad 
lelkészválasztásának jogát – mondta Szent-Iványi Ilona. 

A konferencia tudatosítani kívánta az Országgyűlés 2018. 
február 20-án elfogadott ünnepi törvényét is, amely méltatja a 
450 évvel ezelőtti döntést, kinyilvánítva, hogy a vallásszabadság 
kihirdetése kiemelt nemzeti érték, január 13. pedig a vallássza-
badság napja. 

A mintegy 500 vendég közül 340-en érkeztek az erdélyi uni-
tárius egyházközségekből, akik a magyarországi egyházkerület 
képviselőivel és politikai-közéleti meghívottakkal együtt hall-
gatták az előadásokat.

miután Kászoni-Kövendi József, a magyar Unitárius Egyház 
magyarországi Egyházkerületének püspöki helynöke imát mon-
dott, Kövér László, az Országgyűlés elnöke megtartotta a kö-
szöntőjét. Kovács István közügyigazgató a beszédében kifejtette, 
hogy február 20-án Torda szellemisége költözött be az Ország-
házba.

Szent-Iványi Ilona szerint mind az ünnepi konferencia emel-
kedettsége, mind az előadások színvonala méltó volt az ünnep-
hez.

sokan irigyelhetik a Kossuth téri református gyülekezet tagjait, hiszen az el-
múlt időszakban olyan átalakuláson ment át a tér, hogy az ország bármelyik 
szép terével felveheti a versenyt. A reformátusok vezető lelkészét, sándor 
Balázst az előttük álló napokról, így a húsvéti tervekről és alkalmakról is 
kérdeztük.
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A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n EMElŐgéP-KEZElŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. 
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: 
emelőgép-kezelő (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 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 sEgédMUnKás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti 
munkavégzéssel. Önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő 
energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat 
előny.

n nEhéZgéPKEZElŐ: Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén 
belül építőipari és mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. 
Kisebb karbantartási, hibaelhárítási feladatok elvégzése a munkagépen. 
Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány és a gépcsoportokat 
tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés, 
csapatszellem.

n lAKott-tErülEti FAKitErMElŐ: 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 (OKJ 35 
623 01), szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés, megbízhatóság. 
Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent.

n tEtŐFEdŐ-Bádogos sZAKMUnKás: Feladatok: A Társaság által 
üzemeltetett, karbantartott, kezelt ingatlanokban az alábbi hibákat el kell hárítani: 
- napi hibaelhárítás; - tetők javítása, karbantartása; - eresz, ereszcsatorna 
javítása, karbantartása; - tető takarítása; - eresz takarítása; - egyéb tetőfedő-
bádogos tevékenység ellátása. A leendő munkavállalónak ismernie kell a 
munkájához szükséges hatályban lévő szabályzatokat és eljárási utasításokat. 
Az ezekben rögzített munkafolyamatokba épített ellenőrzési kötelezettségeknek 
eleget kell tennie. Elvárások: Iskolai végzettség: tetőfedő-bádogos szakmunkás 
bizonyítvány, „B” kategóriás jogosítvány, erkölcsi bizonyítvány. Bejelentett, 
hosszútávú munkalehetőség.

n rAKtáros: Feladatok: - a Társaság által vásárolt anyagkészletének és 
tárgyi eszközeinek gépi nyilvántartása; - raktárkészletet érintő nyilvántartások 
vezetése; - a szigorú számadású anyagmozgatási bizonylatok kezelése; 
nyilvántartása; - havi ellenőrzés a raktár és a gépi nyilvántartással; - a 
raktárhelyiségben elhelyezett anyagok mozgatása; - tengelymérleg kezelése, 
mérlegjegyek összesítése táblázatba; - a közvetlen vezető által elrendelt, 
ad-hoc jellegű feladatok végrehajtása. Elvárások: terhelhetőség, adminisztratív 
tapasztalat, jó kommunikációs, szervező és koordinációs készség, felhasználói 
szintű Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), pontos, megbízható 
munkavégzés.

n KisZolgálÓ rEndsZEr üZEMEltEtŐ: Feladatok: - üzleti 
alkalmazások üzemeltetése, támogatása vállalati környezetben; - IT üzemeltetési 
feladatok azonosítása, az üzemeltetéshez kapcsolódó folyamatok egyeztetése 
és dokumentálása; - frissítések, verzióváltások végrehajtása; - események 
monitorozása, a felmerülő hibák vonatkozásában hibaelhárítás végrehajtása; 
- IT szolgáltatások mérhető és ellenőrizhető paraméterek alapján történő 
elszámolása; - IT projektek bevezetési feladatainak specifikálásában való 
részvétel, projektek üzemeltetés oldali felügyelete, koordinálása, tesztelési 
feladatok ellátása; - az SLA feltételek folyamatos biztosítása. Elvárások: 
minimum középfokú, szakirányú végzettség, 1–3 év üzemeltetési tapasztalat 
munkaállomási és szerver oldali üzemeltetésben, kreatív, megbízható, önálló 
munkavégzés, jó kommunikációs és kapcsolattartó képesség. Előny, de 
nem feltétel: IT projekt részvételi, esetleg projektvezetői tapasztalat, vezetői 
tapasztalat, B kategóriás vezetői engedély, önkormányzati szervezetek ismerete, 
valamint a 2013. évi L. törvény ismerete.

n MotorFűrésZ-KEZElŐ MUnKAtárs: Társaságunk Közterületi-
kertészeti Osztálya motorfűrész-kezelői munkavállalót keres. Szükséges 
szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés OKJ száma: 21 623 02. Olyan 
szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást, darabolást, kezeli 
és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket kezel és karbantartja 
azokat, a munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi a felkészítési és készletezési 
műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél kisebb átmérőjű fákat dönthet. A 
motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.

n PályAKArBAntArtÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba 
keres munkavállalót, a társaság kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és 
karbantartási feladatainak ellátására. Feladatok: - sportpályák, épületek és 
berendezések állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; - hibajelenségek 
tapasztalása esetén jelzés a vezető részére, valamint ha rendelkezik a szükséges 

sZolgáltAtás
n duguláselháritás falbontás nélkül. Ázások csőtörések megszüntetése. 06-1-402-4330, 

06-20-491-5089 

n bádogos munkákat vállalok ereszcsatorna cseréjét ,javítását, 
ablakpárkányok, szegélyek cseréjét, kisebb tetőjavításokat 06203915982, 
www.koczohbadogos.hu, koczohzolim66@gmail.com

n szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 
06-20-264-7752 

n lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen 
bioszerekkel. 06306170351

n víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása 
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

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, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa készítés 
– szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, napel-
lenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

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 víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

n víZsZivárgás – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA 
VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

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 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, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n viZsZErElés gyorssZolgálAt, víZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, 
TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐ-
FAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

n gáZKésZüléK KArBAntArtás-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ 
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

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 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

ingAtlAn ElAdÓ/KiAdÓ
n ElAdÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalé-

kért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

ElAdÓ

n Pestimre központjában 7 éve működő húsbolt (eladótér, raktár, mosdók) 
bérleti joggal, teljes felszereléssel /hűtők, hűtőpultok, klíma, ventillátor, 
biztonsági kamera/ nyugdíjazás miatt eladó. tel: 0620/3414-323

állás
n lAKástAKArításhoZ sEgítségEt KErEsEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 

ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 

Dr. Németh Lóránd 
gerinc és izületi specialista 

reumatológus forvos

 Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszer  kezelése
 Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
 Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Ülli út 419. 

www.maganreumatologia.hu

Közhasznú 
könyvfelvásárlás! 

 

A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület kiemelten 
közhasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 

vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat. 

Köszönet azoknak, akik könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját. 

Telefonszám: +36 20/3882-083 

www.bp18.hu

ismeretekkel, eszközökkel, a probléma elhárításának azonnali megkezdése; - a 
karbantartási munkák anyag és eszközigényének felmérése, a vezető felé 
történő igénylése; - a gépek és berendezések szakszerű üzemeltetése; - a 
létesítmény területén található sportpályák, és a pályákat övező zöldterület 
rendszeres gondozása (fűnyírás, locsolás, gyommentesítés, tisztántartás, 
stb.); - a sportpályák programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű 
használatra kész állapotra való felkészítése; - rendezvények során a bérlők 
kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása és visszavételezése, világítás 
kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszás-mentesítése; - 
a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó 
képesség, önálló, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: kertészeti, 
vagy hasonló végzettség; hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség 
(önjáró fűnyíró).

n áltAlános KArBAntArtÓ: Társaságunk ingatlanok gondnoki 
munkájára keres munkavállalókat. Feladatok: - az ingatlanok területén általános 
karbantartási feladatok ellátása; - a kerten belüli munkák elvégzése (fűnyírás, 
gallyazás, kertészkedés, járdakarbantartás); - az épületek és berendezések 
állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése esetén – szóban vagy írásban 
– azok közvetlen felettesének való jelzése; - a veszélyt jelentő hibák azonnali 
jelzése a vezető felé, és azok elhárításának azonnali megkezdése; - a rábízott 
gépek és eszközök szakszerű üzemeltetése, illetve használata, azok tisztán-, 
karban-, és rendben tartása, valamint felelősségteljes őrzése; - feladatok 
adminisztrációja; - minden olyan egyéb feladat ellátása, amit a munkahelyi 
vezetője jelez a munkavállaló felé. Elvárások: „B” típusú jogosítvány; szolgálati 
idő alatt kulturált és fegyelmezett magatartás; alkohol és tudatmódosító szerek 
hatásától való mentesség; együttműködési készség, csapatszellem; megbízható, 
önálló, felelősségteljes munkavégzés; jó kommunikációs készség és empátia. 
Előny, de nem feltétel: vízszerelő végzettség; villanyszerelői végzettség; lakatos 
végzettség.

n MűsZAKi MEnEdZsEr: Társaságunk „műszaki menedzser lakások 
és üzlethelyiségek kezelésére” pozícióba keres munkavállalókat. Feladatok: 
- közműszámlák kezelése; - közműhibák kivizsgálása; - keretszerződések 
kezelése; - üres helyiségek műszaki állapotának nyilvántartása; - hibabejelentés 
alapján a nagyobb munkáknál költségvetés készítése Terc programmal; - a 
beszerzések, megrendelések, vállalkozói számlák igazolása; - az új bérleti 
szerződéseknél az ingatlantörzs adattisztítása; - műszaki előkészítési feladatok, 
felmérések, mennyiségszámítások, műszaki leírások készítése; - kivitelezési 
munkák pályázatainak összeállítása, pályáztatási folyamatban való részvétel, 
helyszíni bejárások levezetése, jegyzőkönyvezése; - nyertes alvállalkozók 
munkájának koordinálása, szervezése, ütemezése, számonkérése; - elkészült 
munkák átadás-átvételében, dokumentálásában való együttműködés; - 
garanciális időszakok lezárásának dokumentálása; egyéb adminisztrációs 
feladatok ellátása. Elvárások: műszaki menedzser vagy egyéb mérnöki 
végzettség; minimum 3 év szakmai tapasztalat; felhasználói szintű MS Office 
ismeretek (Word, Excel, Outlook); pontos, megbízható, önálló, felelősségteljes 
munkavégzés; jogosítvány B kategória; határozottság, jó fellépés, rugalmasság, 
aktivitás. Előny, de nem feltétel: felelős műszaki vezetői vagy műszaki ellenőri 
jogosultság.

n AUtÓvillAMossági sZErElŐ: Társaságunk autóvillamossági 
szerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: - autóvillamossági szerelői és 
diagnosztikai feladatok színvonalas és gyors elvégzése; - gépjárművek műszaki 
ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. 
Elvárások: autóvillamossági szakirányú-, vagy technikusi végzettség, gyakorlati 
ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, pontos munkavégzés, kulturált 
megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: stabil, 
hosszú távú  munkalehetőség, változatos feladatok.

 
 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a po-

zíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@
varosgazda18.hu Postacím: városgazda Xviii. kerület Nonprofit Zrt. 1181 
budapest, baross utca 7.
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CSATLAKOZZ

SZAKOSZTÁLYUNKHOZ!

CSATLAKOZZ

SZAKOSZTÁLYUNKHOZ!

VÁRJUK ELSŐSORBAN A 4-6, MAXIMUM 10 ÉVES KORÚ 
FIÚ ÉS LÁNYOK JELENTKEZÉSÉT, AKIK ÉRDEKLŐDNÉK 
A KORCSOLYÁZÁS ÉS A JÉGKORONG IRÁNT!

HELYSZÍN:
KŐBÁNYAI MŰJÉGPÁLYA
1105 BUDAPEST, IHÁSZ U. 24.

EDZŐ: 

TEJFALUSSY BÉLA 
EGYKORI VÁLOGATOTT JÉGKORONGOZÓ, 
A HÍRESSÉGEK CSARNOKÁNAK TAGJA

OKTATÁSI IDŐPONTOK: 
szerda 16-17 óra
vasárnap 10-11 óra
(2018. február 14-től 
március 31-ig)

Jelentkezés
Telefonszám:  06/30 226-9973 és 06/30 951-7444 
E-mail:  akademia@varosgazda18.hu
Web:  www.akademia18.hu
Facebook:  fb.com/sportakademia18

JÉGKORONGJÉGKORONG

IGÉNYFELMÉRŐ LAP
Tisztelt Érdeklődő!
A TUD18 Képzéskoordinációs Iroda idegen nyelvoktatást tervez bevezetni különböző 
szinteken 2018 tavaszától a XVIII. kerületi felnőtt lakosság számára. Kérjük, töltse ki ezt  
a kérdőívet, és legyen segítségünkre idegen nyelvi képzési kínálatunk kialakításában!  
Véleményét megadhatja szöveges kitöltéssel, illetve a felsorolások esetén az Önre 
vonatkozó állítást a szöveg előtti négyzetben megjelölheti „×”-szel.
Segítő közreműködését, válaszait előre is köszönjük!

I. Képzési igénnyel kapcsolatos adatok:
1. Igényli-e idegen nyelvi készségeinek fejlesztését?

 igen      nem

2. Amennyiben igen:
2.1. Milyen idegen nyelvet szeretne tanulni?  ...............................................
2.2. Milyen szintet szeretne elérni? 

 A1 (minimumszint); 
 A2 (alapszint; belépő fokú nyelvvizsga); 
 B1 (küszöbszint; alapfokú nyelvvizsga); 
 B2 (középszint; középfokú nyelvvizsga); 
 C1 (haladó szint; felsőfokú nyelvvizsga); 

2.3. A megjelölt idegen nyelvből rendelkezik-e már ismeretekkel, készségekkel?
 igen      nem

2.4. Milyen napszakban tud részt venni a nyelvi képzésen?
 napközben, a következő időszakban: ………-tól ………-ig
 munkaidő előtt: ………-tól ………-ig
 munkaidő után: ………-tól ………-ig

2.5.  Mely napokon tudna részt venni a nyelvi képzésen? 
Kérjük, jelöljön be minden lehetséges napot, mivel  
a megfelelő nyelvi csoportok kialakítását elősegíti!

 hétfő      kedd      szerda      csütörtök      péntek      szombat

2.6. Milyen heti gyakorisággal szeretne részt venni a nyelvi képzésen?
 heti 2×2 órában      heti 2×3 órában      heti 3×3 órában
 heti 3×2 órában      heti 1×4 órában péntek délután
 heti 1×4 órában szombat délelőtt

 
II. Kitöltő adatai:

Név:   .........................................................................................................................
Elérhetőség:

• telefonszám:   .....................................................................................................
• email cím:   ..........................................................................................................
• levelezési cím:   ..................................................................................................

Kérjük, hogy a kitöltött igényfelmérő lapot a nyelvoktatas@varosgazda18.hu e-mail címre 
vagy személyesen a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest Üllői út 317. szám 
alatt kihelyezett postaládájába szíveskedjenek visszajuttatni, 2018. március 31-ig. 

PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY

Jegyár: 3.990 Ft
Jegyvásárlási lehetőség:

Pestszentimrei Sportkastély
(1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c)

Rózsa Művelődési Ház
(1181 Budapest, Városház u. 1-3.)

www.jegy.hu

2018.
április 6.

péntek
20 óra

KONCERT
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 24. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Március 24. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Március 25. 11 óra: A kis herceg – a 
Körúti Színház előadása. Belépőjegy: 
990 Ft.
Március 25. 15 óra: Operettől a 
kabaréig – operett- és kabarédélután. 
Fellépnek: Nyertes Zsuzsa, Harsányi 
Gábor, Fogarassy Bernadett, Csengeri 
Attila, Tunyogi Bernadett és Bodrogi 
Attila. Belépőjegy: felnőtteknek 2500 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak 1800 Ft.
Március 29. 10 óra: Húsvéti kézműves 
foglalkozás. Részvételi díj: 400 Ft.
Hétfőnként és szerdánként 9.30-
tól Pilates-torna. Segít a karcsúság 
megőrzésében, az izomzat feszessé, a 
törzsizomzat stabillá tételében. Oktató: 
Nagy Melinda. Részvételi díj: 1200 Ft/
alkalom, 10 500 Ft/10 alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A 
foglalkozás az energia-egyensúly helyre-
állításával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra (New 
Dance World tánciskola, gerinctorna, 
ringató, zumba, callanetics, baba-mama 
klub, Etka-jóga) jelentkezni és azokról 
további információt kérni az elérhetősé-
geinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig, hétvégén 
a rendezvényekhez igazodva. Az itt 
található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 
az elérhetőségeinken való előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Március 31. és április 1. 10 óra: Ritmi-
kus gimnasztika verseny a Vecsés SE 
szervezésében
Április 6. 20 óra: Demjén Ferenc 
koncertje
Április 8. 10 óra: Akrobatikus rock and 
roll verseny
Április 13. 14 óra: Mozgásvarázs – 
óvodás olimpia

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Március 24. 17 óra: PLER-Budapest–
Százhalombatta férfi NB I/B-s kézilabda-
mérkőzés
Március 25. 10.30: PLER-Budapest II 
–Gyömrő férfi NB II-es kézilabda-mér-
kőzés
Április 9. 14 óra: Játsszunk együtt 
–    4. forduló
Április 14. 8 óra: Játsszunk együtt – 
szuperdöntő

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 23. 17 óra: Önismerettől a jelle-
mig – Cserbik János lelkész, pedagógus 
előadás-sorozata. Téma: szokásaink 
formálása.
Március 28. 16.30: KézműveSzerda – 
húsvét
Március 29. 17 óra: Évszázadok 
harmóniái – Farkas Zoltán gitárművész 
koncertje

Április 9. 14 óra: a Tomory Lajos Múze-
um baráti körének összejövetele
Április 11. 17 óra: Izgő-mozgó klub – 
vadmadarak
A Galéria 18 kiállítóteremben márciusban 
Barcs Krisztina pszichológus, hobbifestő 
Csodálatos tudattalan című kiállítása 
látható. 
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Március 28. 16 óra: Kézműves foglalko-
zás nem csak gyermekeknek – húsvéti 
ajándékok készítése
Április 5. 10 óra: Csevegő csütörtök – 
húsvéti élmények
Április 11. 16 óra: Kézműves foglalkozás 
nem csak gyermekeknek – könyvjelzők 
és egyéb érdekességek készítése
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Mesterek és 
mesterségek Pestszentlőrincen című 
kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
Március 23. 17.30: Gévai Csilla Amíg 
utazunk című könyvsorozatához 
kapcsolódó interaktív foglalkozás. Téma: 
Budapest közlekedése és a Liszt Ferenc 
repülőtér. A részvétel ingyenes, de 
regisztrációhoz kötött.
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütör-
tökön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között várja a látogatókat. Kedden és 
szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 24. 10 óra: Családbarát 
program. Mottó: Ünnepeljük együtt a 
megszületett gyermekeket.
Március 25. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Március 27. 17.30: A máig ható múlt 
– Pais István előadás-sorozata. Téma: 
ógörög humor és szerelem
Március 28. 16 óra: Felkészülés húsvétra 
– a XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi 
Önkormányzat programja
Március 28. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Március 29. 18 óra: Önismereti előadás 
Cserbik János lelkésszel
Április 3. 17 óra: Szamárságok – a 
Szamárfül-program keretében rendezett 
kiállítás megnyitója
Április 4. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Április 5. 18 óra: Önismereti előadás 
Cserbik János lelkésszel
Április 7. 19 óra: Bőgjön a tehén, majd 
mi nevetünk – a Prömier Színtársulat 
kabaré-előadása
Április 13. 17.30: A máig ható múlt – 
Pais István előadás-sorozata. Téma: 
Hogyan próbáljunk meg élni a mai 
világban?
Április 14. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Április 15. 10 óra: Csokikoncert – zenés 
ismeretterjesztő előadás 60 percben
Az Aulagalériában a középiskolások 
képző- és iparművészeti pályázatának 
tárlata látható március végéig.
Kedden és pénteken 16.30-kor gerinc-
torna. Szombatonként 9 órakor kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó. Minden vasárnap 15 
órakor nyugdíjas táncklub.
Az intézményben működő szakkörökről, 
klubokról, tanfolyamokról a 291-6564-
es telefonszámon lehet érdeklődni.

városháZA dísZtErEM

városház utca 16.
Április 9. 14 óra: Szívdesszert – vers- és 
prózamondó verseny. A zsűri elnöke: 
Varró Dániel költő. A rendezvényt a 
Kondor Béla Közösségi Ház szervezi.

toMory lAJos MúZEUM 

központi iroda:
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum leendő 
központjában, a Herrich–Kiss-villában 

(Margó Tivadar u. 116–118.) a látvány-
raktár és a Kondor-emlékszoba az elér-
hetőségeink valamelyikén tett előzetes 
bejelentkezéssel látogatható.
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állomá-
nyával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 pest-
szentlőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: a PLER és 
Pestszentlőrinc kézilabdás történetét be-
mutató kiállítás látható május közepéig. 
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 10-től 
17.30-ig. A kiállítóhely március 30-án és 
április 2-án zárva tart.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a Feri-
hegy 2B terminál mellett): Repüléstörté-
neti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem március 30–31-én zárva 
lesz, egyébként keddtől péntekig 14 és 
18 óra között, szombaton 10 és 14 óra 
között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyezte-
tés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 23. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház Plugor Judittal és az 
Üsztürü zenekarral. Téma: húsvéti szoká-
sok. A részvétel ingyenes, a programot a 
Csoóri Sándor Alap támogatja.
Március 24. 9–13 óra és 14–18 óra kö-
zött: PIK-varróklub. Varró workshopok kis 
csoportokban kezdőknek és haladóknak. 
Részvételi díj: 5000 Ft/alkalom.
Március 24. 14.30: Rajzmeditációs klub. 
A téma a könnyed rajzolás. A foglalko-
zásokat Hrubos Margit rajzmeditációs 
oktató vezeti. Részvételi díj: 3500 Ft/
alkalom. A tanfolyam és a workshop 
minimum 5 fő jelentkezése esetén indul. 
Előzetes jelentkezés Hrubos Margitnál 
(06-30-325-2193) vagy elérhetőségeink 
egyikén.
Március 24. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Március 25. 10 óra: Húsvétváró családi 
nap
Március 28. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Április 3. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Kisa Judit előadása. Téma: a húsvéti 
maradékok mentése. Belépőjegy: 500 
Ft.
Április 4. 17 óra: Kreatív kézműves klub 
felnőtteknek. Egyedi dekorációk és krea-
tív megoldások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes 
jelentkezést kérünk a 06-20-943-6249-

es telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Április 4. 17 óra: Kertbarátklub. Téma: a 
biológiai sokféleség megőrzése kertünk-
ben. Előadó: Gyócsi Zoltán. A belépés 
ingyenes!
Április 6. 15 óra: Nyugdíjas operett- és 
nótadélután. Fellép: Pető Tóth Brigitta és 
Gencsev Gábor. A belépés ingyenes!
Április 7. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépő: 600 Ft.
Április 8. 15 óra: Emberszabás magyar 
módra – húrokra és hangszálakra. Köz-
reműködik: Herczku Ágnes (ének), Lackfi 
János (vers) és Sinha Róbert (gitár). A 
belépés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött.
Április 11. 10 és 11 óra: Hangszersimo-
gató – játékos, interaktív zenei oktatás 
óvodásoknak. A foglalkozásokat a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola pedagógusai 
vezetik. A belépés ingyenes, óvodai cso-
portok előzetes jelentkezését kérjük. A 
programot a XVIII. kerületi önkormányzat 
támogatja.
Április 11. 14.30: Mindennapi zene isko-
lásoknak – interaktív énekóra. A belépés 
ingyenes, iskolai csoportok előzetes 
jelentkezését kérjük. A programot a XVIII. 
kerületi önkormányzat támogatja.
Április 11. 15 óra: Verset hoztam – 
költészetnapi program versfaállítással. 
Moderátor: Börzsönyi Erika költő, író.
Április 12. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges!
Április 13. 9.30: Baba-mama klub. Belé-
pő: 1000 Ft, két testvér esetén 1600 Ft.
Április 13. 17 óra: Egy falat egész-
ség, avagy ételallergián innen és túl. 
Beszélgetés, tapasztalatcsere és kóstoló 
Reiman Katalin vezetésével. Belépő: 
500 Ft.
Április 14. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Manuális készség- és 
kreativitásfejlesztő foglalkozások külön-
leges technikákkal és alapanyagokkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásokra 
előzetes bejelentkezést kérünk a 06-
20-943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén!
Minden kedden 10 órától ingyenes 
beszédcentrikus nyelvtanfolyam 
nyugdíjasoknak német és olasz nyelvből. 
Minden szerdán 10 órakor szeniortánc, 
18 órakor NIA-foglalkozás. A részletekről 
az elérhetőségeinken lehet érdeklődni.

tAvAsZ A börZsöNybEN
Könnyű tavaszi túrára invitálja az érdek-
lődőket március 25-én (vasárnap) a Téry 
Ödön Túraklub. Úti cél: Szendehely-Kata-
linpuszta. Találkozó: 8 órakor az Újpest-
Városkapu autóbusz-állomáson. Indulás: 
8.20-kor. Túratáv: könnyű nehézségi 
fokú, 5 km-es körtúra. Várható költség: 
kb. 1500 Ft. A túrát vezeti: Borsat Éva. 
Mindenkit szeretettel várnak!

Húsvétváró
Húsvétváró családi nap lesz 
Pestszentimrén március utolsó 
vasárnapján. A program során láthatják 
az Ákom-Bákom bábcsoport Csacsi 
és Bari világgá megy világgá megy 
című előadását, emellett egész nap 
arcfestéssel, kézműves foglalkozással, 
a legkisebbeknek pedig babasarokkal 
várják a családokat. A rendezvényt 
táncház is színesíti a Turi családdal és 
Kováts Judittal.
Időpont és helyszín: március 25. (vasár-
nap) 10 óra, PIK Ház. 
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. A családi táncház program a 
Csoóri Sándor Alap támogatásával 
valósul meg.

Jól csAk  
A sZÍvévEl lát AZ EMbEr
Antoine de Saint-Exupéry megrendítően 
szép világhírű meséje évtizedek óta tanít 
generációkat a tisztaság, szépség és 
emberség erejére. A regényből számos 
feldolgozás készült, amelyek mindig nagy 
sikert aratnak a közönség körében.
Kerületünkben ezúttal a Körúti Színház 
előadását láthatják az érdeklődők. 
Időpont és helyszín: március 25. (va-
sárnap) 11 óra, Rózsa Művelődési Ház. 
Belépőjegy: 990 Ft.

micsoda 
szamárságok!
húsvét után, még a választások előtt tartja meg áprili-
si tréfának szánt szokásos kiállítását az 5Kor Képző-
művész Csoport: április 3-án várják az érdeklődőket a 
szamárságok című kiállítás megnyitójára.

A jókedv, az irónia határozza meg azt a kezdeményezést, amelyet 
2010 tavaszán a kerületi illetőségű képzőművészeket tömörítő 5KOr 
csoport indított el: április 1-jére időzítették akkor még egynapos ki-
állításukat, amelynek azóta is az a lényege, hogy minden meghívott 
alkotó az adott évben megadott cím jegyében készít műveket. Az 
ötlet sikeresnek bizonyult. A népszerű kiállításnak kezdettől a Kon-
dor Béla Közösségi Ház ad helyet, de már nem csak egy napon át. 
A sorozat címe, a Szamárfül minden alkalommal kiegészül egy-egy 
alcímmel, idén egyszerűen ezzel: Szamárságok.

– minden alkotó mindig rendkívül komolyan veszi az eseményt 
– mondja Árvay Zolta, aki Huller Ágostonnal közösen kezdettől a 
kiállítások főszervezője, rendezője. – A művek mindig kifejezetten 
az alkalomra készülnek, és mindig azzal a szándékkal, hogy töb-
bek legyenek egyszerű karikatúránál. Talán ezért is jönnek mindig 
olyan örömmel a művészek.

Idén április 3-tól több mint harminc alkotó állít majd ki a Kon-
dorban.

Ê k. gy.

VErsEk 
bűVölEtébEn
1964 óta ünnepeljük hazánkban a magyar költészet napját, józsef 
Attila születésnapja tiszteletére. Ebből az alkalomból rendezvények 
egész sora zajlik szerte az országban. A PIK Házban két verses prog-
ram is lesz. április 8-án (vasárnap) 15 órától Emberszabás magyar 
módra – Húrokra és hangszálakra címmel Herczku ágnes, Lackfi 
jános és Sinha róbert előadását láthatják, amelyre a belépés ingye-
nes, de regisztrációhoz kötött. április 11-én Verset hoztam címmel 
ünnepélyes versfaállítás lesz. A belépő egy józsef Attila-vers. A szer-
vezők szalagozva kérik a verseket, amelyeket a program előtt lami-
nálnak, hogy az időjárás ne tegye tönkre azokat. minden versbará-
tot szeretettel várnak!

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu
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15A kerület védjegyévé vált az Imre–Lőrinc-futóverseny sPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

már akkor érzékelhető volt, hogy a nem 
éppen kellemes idő ellenére hatalmas 
az érdeklődés a nemzeti ünnepünkön, 
március 15-én 13. alkalommal megren-
dezett Imre–Lőrinc-futóverseny iránt, 
amikor lefordult az ember a Nemes 
utcáról. mindenütt ifjak és kevésbé if-
jak készülődtek arra, hogy teljesítsék a 
korosztályuknak kiírt távot. Futamból 
is, nevezőből is volt bőven, amiről Eszes 
János, az önkormányzat sportreferense, 
a verseny főszervezője így beszélt:

– Azt mondhatnám, hogy mindenki 
profi módon tudja már a dolgát ezen a 
versenyen. Ezzel együtt természetesen 
nem rutinból tesszük a dolgunkat, mert 
nagyon is sokrétű szervezést követel meg 
tőlünk, hiszen az idén is ezernél több in-
duló áll rajthoz a különböző korosztály-
okban. A miniktől a veteránokig jöttek 
és jönnek indulók, ami jelzi: a kerület 
sportos embereinek az Imre–Lőrinc- 
verseny jelenti a tavasz első napját. most 
is sokan vannak, s láthatja, mindenki 
győzni akar.

Messziről JÖtt 
Vendégek
Valóban így volt, mert a rajtpisztoly el-
dördüléséig mindenki saját magát érez-
te a leggyorsabbnak, ami aztán némileg 
megváltozott a megtett méterek, kilo-
méterek után… mert győztes csak egy 
van, akár olimpiai döntőre, akár kerüle-
ti versenyre szólítják a sportolókat.

mint minden évben, az idén is ott 
volt a Sportkastélynál az az ember, aki 
nélkül talán nem is rendeznék meg az 
eseményt.

Burián Attiláról, a viadal bemondó-
járól, riporteréről van szó, aki annak is 
kedvet csinál a futáshoz, aki addig gya-
logolni is lusta volt.

– Az idén is sokan futnak, ami már 
nem is meglepetés, mert régen felfedez-
ték maguknak ezt a rendezvényt a ke-
rületi emberek, sőt nem csak ők, mert 
ezúttal is vannak vendégsportolók, el-
sősorban az utcai futóversenyek egyik 
meghatározó országából, Kenyából.

káCser, A HAlMozó
Amint nem sokkal később, a 8000 mé-
teres fő futam után kiderült, annyira 
az afrikai futók játszották a főszerepet, 
hogy a dobogó mindhárom helyére ők 
állhattak fel, s természetesen az abszolút 
legjobb idő is ehhez a futamhoz köthető. 
Mark Rotics 24:53 alatt teljesítette a tá-
vot, így ő vihette haza a győztesnek járó 
hatvanezer forintot.

A nők mezőnyének győzteséről, 
Kácser Zitáról is illik szólni néhány szót. 
Az sem mondható meglepőnek, hogy ő 
nyerte meg a versenyt, hiszen amikor 
rajthoz áll, mindig az ő nyakába kerül 
az arany. Arra azonban már felkaphat-
ja a fejét az ember, hogy két nappal a 
pestszentimrei sikere után, március 17-
én a mezei futók országos bajnokságán 
is első lett, ami jelzi: jól sikerült a debre-

ceni színekben futó hölgy téli felkészü-
lése.  

Természetesen nemcsak kint, a sza-
bad ég alatt volt sportos élet március 15-
én, hanem bent a csarnokban is, amely 
a „főhadiszállása” volt a reggeltől délutá-
nig tartó rendezvénynek.

A kAssások sikere
A programokban, mint minden év-
ben, ezúttal is főszerepet kaptak a 
Pestszentlőrinc-Kassa SE legjobb csel-
gáncsozói, akik a sportág alapelemeivel, 
dobásokkal, esésekkel ismertették meg 
a futáson túl a nehézatlétika iránt is ér-
deklődőket.

A bemutatójukat az a Juhász Jó-
zsef irányította, aki amellett, hogy a 
Pestszentlőrinc-Kassa SE elnöke, a ma-
gyar Speciális Olimpia Szövetség csel-
gáncsszakosztályának vezetője is. A 
nagy érdeklődés és a siker ezúttal sem 
maradt el, a „kassások” ismét bizonyí-
tották, hogy megkerülhetetlenek a kerü-
let sportéletében.

már benne jártunk a délutánban, 
mire a rendezők „lefuttatták” az idei fu-
tóverseny valamennyi futamát. Az ese-
ményről, ha nem is teljes komolysággal, 
csak azt lehet leírni, hogy nem történt 
semmi különös, mert mint az elmúlt bő 
egy évtizedben, most is hibátlanul mű-
ködött a gépezet.

tizenharmadszor tisztelegtek március 15. előtt futással KÉZILABDA-
TÖrTÉNET A 
KOSSUTH TÉrEN
Bizonyára sokan nézték már meg a PlEr legsikeresebb szak-
osztályának, a kézilabdának a múltját és jelenét bemutató, 
nagy érdeklődésre számot tartó kiállítást, amely március 10-
én nyílt meg a tomory lajos Múzeum Pavilongalériájában.

 

A Tomory múzeum és a PLEr által közösen rendezett, május 11-ig látha-
tó kiállítás címéből – A kerületi kézilabda krónikája – egyértelmű, hogy a 
sportág, a klub múltjával és jelenével ismerkedhetnek meg a látogatók.

A több mint három évtizedes sporttörténelemnek több lapja is feltárult 
a megnyitón, amelyen számos vendég vett részt. A PLEr egykori és mai 
ismert és elismert alakjai, edzői, szakemberei, barátai, s olyanok is, akik a 
háttérben tettek meg mindent azért, hogy a szakosztály minél sikeresebb 
legyen.

A megnyitón tartott ünnepi beszédében Lévai István Zoltán, a kerület 
sportjáért felelős alpolgármester elmondta többek között, hogy a PLEr-nek 
a megalakulása óta bejárt útja sikertörténet. Azért is, mert a rendkívül erős 
magyar kézilabdamezőnyben 15 év alatt jutott fel a szakosztály a legjobbak 
közé.

Kovács Milán, a PLEr ügyvezetője arról is beszélt, hogy a felnőtt csapat 
eredményei és eredményessége mellett rendkívül nagy súlyt fektetnek az 
egyesületben az utánpótlás-nevelésre is, amely országos elismertségre tett 
szert.

A pestszentlőrinci kézilabdázás 2014-ben ünnepelte 30. születésnapját, s 
addigi fennállásának a felét a legmagasabb osztályban töltötte, megszakítás 
nélkül több mint 15 évig szerepelt az NB I-ben. Ezen időszak alatt a szak-
osztály több változáson ment keresztül, fuzionált olyan egyesületeket, mint 
az Elektromos, a rév Kc, de megemlíthetjük a Ferencvárossal való kétéves 
együttműködést is.

Természetesen a csapat összetétele is átalakult az elmúlt évtizedek során, 
egy dolog azonban állandó volt: a bázis mindvégig a XVIII. kerület maradt. 
Az önkormányzat hosszú évek óta a sportág támogatása mellett foglal ál-
lást, kezdve az utánpótlástól a felnőttekig.

nAPJAinKBAn
A 2017/2018-as szezonban a PlEr-Budapest fiatal csa-
pata az nB i/B nyugati csoportjában játszik. A célkitűzés 
természetesen a hírnevéhez méltó első osztályú szerep-
lés. A kiállítás megnyitójának az estéjén két fontos baj-
noki pontot szerzett a feljutáshoz a csapat, három góllal, 
28-25-re verve a nEKA, a nemzeti Kézilabda Akadémia 
csapatát.

jóT FOcIZTAK 
ÉS SÜTÖTTEK 
Amikor 1911-ben először ünnepelték meg a nemzetközi nő-
napot – akkor még csak néhány országban –, aligha lehe-
tett volna „lányfociról” írni, hiszen a férfi futballnak is csak 
egy-két évtizedes múltja volt hazánkban. Arról nem beszélve, 
hogy ha akkortájt egy „céda” megmutatta volna a bokáját, 
azonnal fel is jelentették volna…

ma már nincs feljelentés, neki is mernek vetkőzni a hölgyek, így csak egy 
focilabda kell, meg a nemzetközi nőnap, s már pattoghat is a laszti. Az 
ötödször megrendezett nőnapi futballtornán kizárólag diáklányok léptek a 
Lőrinci Sportcsarnok pályájára, hogy megmutassák, melyik általános iskola 
képviselői a legkeményebbek és a legügyesebbek.

A főszervező Kissné Baumann Gizella, a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia szakmai igazgatója örömmel nézett végig a népes mezőnyön, hiszen 
nevezési rekord született, soha ennyien nem pályáztak még a kupára.

– Volt érdeklődés az első és a második alkalommal is, tavaly pedig, ha jól 
emlékszem, már tíz körül járt a benevezett iskolák száma, amire akkor azt 
mondtam, hogy kiváló. Az idei 14 csapatos nevezést pedig nem is akartam 
elhinni… Örülök annak, hogy híre ment a tornának – mondta a főrende-
ző.

A tornát a Városgazda Utánpótlás Akadémia, az önkormányzat és a 
Kastélydombi SE kerületi általános iskolás lányoknak szervezte, de eljött 
egy balatonfüredi csapat is, s a rendezők természetesen engedélyezték az 
indulását. (Akik több mint 250 kilométert utaznak, hogy lasztiba rúghassa-
nak, azok meg is érdemlik…)

A mostani torna rendhagyó és ötletes módon nemcsak a pályán zajlott, 
de a konyhában is, hiszen a csapatok tagjai süteménykészítésben is össze-
mérhették a tudásukat. Érdemes volt bekukkantani a versenyirodába, mert 
ott nemcsak a torna lebonyolításáról esett szó, de arról is, hogy melyik süti 
a legfinomabb. mindenestre a zsűritagok „jól kóstoltak”, mert amikor ki-
hirdették az eredményt, már alig-alig maradt valami a finomságokból.

És tegyük rögtön hozzá: ez is a lányok dicséretére szól…

az óvodásoktól 
a naGypapákiG

�Hagyományosan a Pestszentimrei sportkastélynál volt az 
imre–lőrinc-futóverseny rajtja és célja. A rendező önkor-
mányzat a viadal keretében a legkisebbektől az „öregekig” 

mindenkit mozgásra, futásra biztatott.

A kerület sportos embereinek az imre–lőrinc-
verseny jelenti a tavasz első napját.

A futókkal kegyes volt az időjárás, március 15-re még nem tért vissza a tél 
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Átjelentkezési 
kérelem
Ha a szavazás napján a választópolgár az értesítőben 
megjelölt szavazóhelyiségtől eltérő településen, de ma-
gyarország területén tartózkodik (például más tele-
pülésen üdül, kórházi kezelésre megy, családlátogatás 
miatt az ország más településén tartózkodik), átjelent-
kezésre irányuló kérelmet terjeszthet elő – papírala-
pon vagy elektronikus úton – az Országgyűlési Egyéni 
Választókerületi Választási Irodánál (OEVI). Az átje-
lentkezéssel a választópolgár a kérelemében megadott 
magyarországi településen tudja majd 2018. április 8. 
napján a szavazatát leadni. a kérelemnek legkésőbb a 
szavazást megelőző második napon, azaz 2018. ápri-
lis 6. napján 16 óráig kell megérkeznie az oevi-hez 
(1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. emelet).

amennyiben valaki átjelentkezett más település 
névjegyzékébe, de időközben kiderül, hogy mégsem 
tud elutazni, és itt fog tartózkodni, Budapest Fővá-
ros Xviii. kerületében, akkor 2018. április 6-án 16 
óráig módosíthatja vagy visszavonhatja az átjelent-
kezési kérelmét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az átjelentkezési kére-
lem során a választópolgár a lakóhelye szerint nyilván-
tartásba vett jelöltek egyikére szavazhat.

Az átjelentkezéshez szükséges kérelem elérhető 
az önkormányzat honlapján a http://www.bp18.hu/
valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-kerelem 
cím alatt, és a www.valasztas.hu honlapon keresztül 
elektronikus úton is benyújtható a kérelem.

külképviseleti 
névjegyzékbe 
vételi kérelem 
Ha a választópolgár az országgyűlési képviselők vá-
lasztásának napján, 2018. április 8. napján külföld-
ön tartózkodik, lehetősége van leadni a szavazatát, 
amennyiben külképviseleti névjegyzékbe való felvé-
telre irányuló kérelmet terjeszt elő papíralapon vagy 
elektronikus úton. A külképviseleti névjegyzékbe vé-
tellel a választópolgár a kérelmében megadott külföldi 
településen a nagykövetségen vagy a főkonzulátuson 
szavazhat. a kérelemnek legkésőbb 2018. március 31. 
napján 16 óráig kell megérkeznie a helyi választá-
si irodába (1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. 
emelet).

A választópolgárt a külképviseleti névjegyzékbe vé-
tellel egyidejűleg törlik a magyarországi szavazóköri 
névjegyzékből.

abban az esetben, ha a választópolgár mégsem 
tartózkodik külföldön 2018. április 8. napján, cSak 
abban az esetben tud a lakóhelye szerinti szavazó-
körben szavazni, ha legkésőbb 2018. március 31-én 
16 óráig kéri a törlését a külképviseleti névjegyzék-
ből. 

abban az esetben, ha a választópolgárnak a koráb-
bi kérelméhez képest megváltozott a külföldi úti cél-
ja, akkor ismételt kérelem benyújtásával a külképvi-
seleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 
2018. március 31-én 16:00 óráig módosíthatja az 

a) értesítési címét, ha az OEVI vezetőjének dönté-
séről szóló értesítés kézbesítését nem a nyilvántartott 
értesítési címére vagy a magyarországi lakcímére kéri,

b) annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a 
kérelmező a választójogát gyakorolni kívánja.

A külképviseleti névjegyékbe vétellel kapcso-
latos kérelem elérhető az önkormányzat honlap-
ján a http://www.bp18.hu/valasztasok/orszaggyulesi/
formanyomtatvany-kerelem cím alatt, és a www.
valasztas.hu honlapon keresztül elektronikus úton is 
benyújtható a kérelem.

mozgóurna-
kérelem 
Ha a szavazóköri névjegyzékben szereplő választó-
polgár mozgásában gátolt, egészségi állapota vagy 
fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud 
megjelenni a szavazóhelyiségben, mozgóurna iránti 
kérelmet nyújthat be papíralapon vagy elektronikus 
úton. a kérelmet a szavazást megelőzően az oevi-
hez (1181 Budapest, Batthyány Lajos utca 59. I. eme-
let) nyújthatja be legkésőbb 2018. április 6. napján 
16 óráig. 

Amennyiben váratlan esemény miatt akadályoz-
tatása csak az országgyűlési képviselők választásá-
nak napján derül ki, akkor 2018. április 8. napján a 
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár 
legkésőbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottságtól 
kérhet mozgóurnát.

Amennyiben az OEVI vagy a szavazás napján a la-
kóhelye szerinti szavazatszámláló bizottság helyt ad 
a kérelmének (adatai és aláírása teljeskörűen szere-
pel), akkor az országgyűlési képviselők választásának 
napján a szavazatszámláló bizottság 2 tagja a tartóz-
kodási helyén felkeresi szavazata leadása céljából.

A mozgóurna-igényléssel kapcsolatos kérelem elér-
hető az önkormányzat honlapján a http://www.bp18.
hu/valasztasok/orszaggyulesi/formanyomtatvany-
kerelem cím alatt, és a www.valasztas.hu honlapon 
keresztül elektronikus úton is benyújtható a kére-
lem.

válAsZtás 2018

A szAvAzási kérelmek benyújtásA
Választási tájékoztató

�négy év után lép 
újra a Pestszentimrei 
sportkastély szín-

padára demjén Ferenc. 
A kossuth-díjas dalszer-
ző-előadó szívesen tér 
vissza, hiszen ez az egyik 
olyan koncertpódium, ahol 
fizikailag is közel kerülhet a 
közönségéhez. sok nagy 
sláger csendül majd fel az 
április 6-i koncerten.

kErékgyártó györgy   

Ha van művész, akire nyugodtan mond-
hatjuk, hogy kortalan, az Demjén Fe-
renc. Nemcsak azért, mert ma ugyan-
olyan energiával és hitelességgel adja 
elő a dalait, mint a pályája kezdetén, a 
hatvanas években a Liversingben vagy 
Radics Béla zenekaraiban, hanem azért 
is, mert a művein sem fogott a kor: a 
Szabadság vándorai éppen olyan ked-
velt és hiteles ma is, mint a Bergendy-
korszakban született Sajtból van a hold. 
Így hát nem is csoda, ha a Demjén-
koncerteket különböző korosztályok 
képviselői látogatják ugyanolyan lelke-
sedéssel.

A HAng 
A siker titka abban áll, hogy a jól eltalált 
melódiákat és az ezekhez készült költői 
igényű, szellemes szövegeket egy külön-
leges, félreismerhetetlen énekhang szó-
laltatja meg, amely éppen olyan jól pasz-
szolt valaha a Bergendy jazzes világához, 
mint később a V’Moto Rock rockosabb 
hangzásához, illetve még később a szóló 
korszak populárisabb számaihoz. Rá-

adásul Rózsi töretlenül hisz az élő zene 
hitelességében, ezért mindig a zenekará-
val lép a közönség elé. 

Számos nagy slágert adott a hazai és a 
kárpát-medencei közönségnek, amelyhez 
szeret minél közelebb kerülni. Erről így 
nyilatkozott a Városképnek 2014-ben, a 
Sportkastélyban adott koncert után:

− Nagyon szeretek ide jönni, mert 
egészen csodálatos a sportcsarnok at-
moszférája, a közönség pedig együtt él 
a számaimmal. Legutóbb két éve volt itt 
koncertem, de a rendezőknek már je-
leztem is, hogy szívesen jönnék minden 
évben, mert annyira jó itt a hangulat.

Végül is négy év elteltével találkoz-

hat újra a Sportkastély közönsége a 
kedvencével.

Jó Hely 
A sPortkAstély 
A menedzsment tájékoztatása szerint 
Demjén Ferenc szívesebben lép fel olyan 

helyeken, ahol a közönség áll, és nem 
választja el őket egymástól túl nagy 
tér. A Sportkastély ilyen, emellett egy 
modern, jól felszerelt csarnok. És ter-
mészetesen az sem mellékes a fellé-
pő számára, hogy a publikum mindig 
rendkívül lelkes itt. Ha tehát az előadó 
szívesen jön, félig már megalapozott az 
április 6-i koncert sikere.

Mint megtudtuk, a Demjén-
koncertek műsorát egy évre előre meg-
tervezik. A minden év decemberének 
végén az Arénában rendezett nagy 
show-n mutatják be az újdonságokat, 
ezekből alakulnak ki a következő év 
előadásai (ez minden esztendőben 40–
50 fellépést jelent országosan, illetve 
Erdélyben és a Felvidéken). Aki tehát je-
gyet vált az eseményre, hallhat ismert, 
nagy slágereket, ugyanakkor biztos 
lehet abban, hogy találkozik valami új-
donsággal, meglepetéssel is.

A négy évvel ezelőtti koncertről 
beszámoló cikkben megírtuk, hogy a 
rendszeres koncertlátogató rajongók 
megjegyezték: a Sportkastélyban tartott 
három buli közül az a legutóbbi volt 
a legjobb. Négy év várakozás után mi 
akadálya lehet annak, hogy a mostani 
koncert sikere túltegyen az előzőén?

dEMJén FErEnC
szívesebben lép fel olyan 
helyeken, ahol a közönség 
áll, és nem választja el őket 
egymástól túl nagy tér. A 
sportkastély ilyen, emellett 
egy modern, jól felszerelt 
csarnok. és természetesen 
az sem mellékes a fellépő 
számára, hogy a publikum 
mindig rendkívül lelkes itt.

TALáLKOZó NÉGy ÉV UTáN
Demjén Ferenc április 6-án újra koncertet ad a Sportkastélyban

 


