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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE
A Projekt18 Kft. pályázati felhívást tesz közzé az alábbi – Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata
és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tulajdonát képező – üres helyiségek és telkek bérbevételére.
ÜZLETHELYISÉG, RAKTÁRAK
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159841/0/A/2
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Csontváry utca 21. fszt. 226.
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Széchenyi utca 95. fszt. 8.

2

2
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2

2

TERÜLETHASZNÁLAT
Cím
Küllő utca (Alsó Erdősor utca)

Rendeltetés
2

GARÁZS, PARKOLÓHELY
Cím
Méta utca 2.

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció ára 5000 Ft, mely összeg átutalható
a Projekt18 Kft.-nek a K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-00000002 sz. számlájára, vagy készpénzben befizethető a társaság
pénztárában (1181 Budapest, Baross u. 7.).
A dokumentáció átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Baross u. 7.) személyesen vagy meghatalmazott útján az átutalási/befizetési bizonylat bemutatásával. A pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A pályázati ajánlatot zárt
borítékban szükséges benyújtani.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 22. 16.00 óra
A pályázat elbírálásának várható időpontja: 2021. március 25.
Pályázók értesítése: a következő naptári héten telefonon vagy írásban
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461, +36-70-513-9455 (Kovács Renáta)
A lista tájékoztató jellegű. További tájékoztatásért érdeklődjenek személyesen a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Ügyfélszolgálatán (1181 Baross u. 7.) vagy a fenti telefonos elérhetőségeken.
Internetelérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

a szerk.

Tavasz
Ülsz a buszon. Ritka alkalom, mostanában nem mész sehova. Meredten bambulsz
kifélé az ablakon, hallgatod, ahogy bemondja a selymes női hang, hogy viselj a
szádat és az orrodat is eltakaró maszkot, és próbálj meg kellő távolságot tartani
utastársaidtól. Engedelmeskedsz neki, kedves nő lehet, gondolod. A maszk viselése
nem kérdés – bár úgy érzed, sosem tudod megszokni –, a távolságtartás már nehezebb ügy, elég sok hozzád hasonlóan maszkos és mogorva utastárs zötykölődik
a metrópótlón. Szorosan az ablakhoz húzódsz, nézed a kihalt utcát, nézed a bezárt éttermeket és kávézókat. Ahol máskor turisták andalognak, most csak néhány
céltudatosan siető gyalogost látsz. Rossz minőségű katasztrófafilm szerencsétlen
mellékszereplőjének érzed magad.
Gyorsul a busz, de egy kis utca mélyén egy pillanatra feltűnik a kedvenc cseh
söröződ szomorúan sötét ablaka, kivilágítatlan cégére. Hónapok óta zárva van,
hónapok óta nem néztél ott meccset a cimboráiddal, nem kortyoltál a kellemesen
keserű sünlogós csapolt sörből. Enyhe pánik tör rád: mi van, ha ki sem nyit többé,
ha csődbe megy, és végleg bezár a törzskocsmád? Elegem van ebből az egészből,
mondod magadban, és halkan káromkodsz a maszk jótékony takarásában.
Fotó: Rózsa Erika
A telefonodba mélyedsz inkább, csakúgy, mint az utazóközönség nagy része, de ez sem segít, sőt a
virtuális világ még borzasztóbbnak tűnik, mint a valódi. Görgeted a közösségi oldalt, olvasod a gyalázkodó kommenteket, az önjelölt virológusokat és tudatlan tudósokat, a másoknak parancsolgató tömbbizalmikat, mindig megdöbbensz a politikai elfogultsággal átitatott indulat fröcsögésén. Ha gyíkká változtat,
akkor is beadatom az oltást, csak legyen vége már ennek a rémálomnak, írja egy oltásellenes poszt alá az
egyik ismerősöd.
Döbbenten látod, hogy mit kap a válogatott kapus, mert kinyilvánítja a véleményét egy posztban a
családról és az elfogadásról. Nemrég még nemzeti hős volt, most mocskos hazaáruló, aljas gyerekgyilkos,
pedig csak a meggyőződését vállalta fel egy társadalmi kérdésben, nem törvényt alkotott. Ugyanolyan jól
véd, mint eddig, ugyanúgy a legsikeresebb magyar focista, sőt Európa egyik legjobb kapusa, aki ráadásul
busás fizetésének egy részét rendre jótékony célokra fordítja, de mindegy, már nem szeretjük. Maradt
volna csendben, ennyi. Ne szólj szám, nem fáj fejem, jut eszedbe a szerinted legmérgezőbb és sajnos
legjellemzőbb magyar közmondás. Lehajtott fejjel kussolj, abból nem lehet baj. Aztán látod, hogy mit
kap a kortárs írónő, amikor egy kérdésre válaszolva kifejti álláspontját a kötelező olvasmányokról. Lehet,
hogy nincs igaza, de ő is csak a véleményét mondta el, nem változtatta meg karhatalmilag az iskolai kötelezők listáját, nem is tehetné. Persze mindezt nemigen vette figyelembe a minden bizonnyal állandóan
a Jókai-összest bújó és a kortárs irodalomban is jártas dühös tömeg. Olvasod, hogy az írónő nem úszta
meg a fizikai inzultust sem.
Mi történik ebben az országban? Mi van velünk? Kérdezed dühösen, félhangosan. Többen meghallják,
elfordítják a fejüket. Zavartan kinézel az ablakon, süt a nap, legalább ennyi. Jön a tavasz. Kicsit jobb kedved lesz. Nincs más megoldás: ha gyíkká változtat, akkor is beadatod az oltást, csak legyen vége ennek az
egésznek, gondolod. Végre leszállsz a buszról.

Juhász Mátyás

3

tartalom

BP18 Városkép
A XVIII. kerület havi magazinja
Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423. Felelős vezető: Borbély Sándor vezérigazgató
Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423. (296-0397, varoskep@bp18.hu) Főszerkesztő: Juhász Mátyás Főszerkesztőhelyettes: Gyuricza Péter Szerkesztő: Domján Vivien Layout: Mikes Vivien Olvasószerkesztő: Stecz Mária Grafika: Harkai Gyula
Szerzőink: Bodzay Zoltán, Kerekes András, Puskás Attila Fotó: Kürti János, Patek Gábor, Prusinszki István, Prusinszkiné Perlaki
Zsuzsanna, Ruzsa István, Ványi Ákos, Váradi Levente, Totev Alexander Hirdetés: Rónai-Aross Aranka (ronai.aross.aranka@gmail.com,
+36 20 448 2007) Nyomda: HVG Press Kft. ISSN 2732-1207 Megjelenik 45 000 példányban

2021

BP18

minc év legfesze

A nadrágszíjmeghúzás éve
Az eddigi legfeszesebb költségvetés

A kormányzati
intézkedések
és a válság következtében
Pestszentlőrin
c-Pestszentim
nek is sok minden
réről le kell monda
nia idén. A
járványhelyze
tben a helyi költség
vetés elfogadására jogosu
lt Szaniszló Sándor
polgármester szerint a korább
iaknál minteg
y 6 milliárd
forinttal kevese
bből gazdálkodhat
a kerület.

bp18

6

Az elmúlt har

a nadrágsz
meghúzás íjéve

városháza

sebb gazdálko

dása

Szaniszló Sándor
szerint az ez évi
költségvetés
legfőbb jellemz
ője a nadrágszíj-meg
húzás, mert a
korábbi évekhez
viszonyítva az
önkormányzatn
6 milliárd forintta
ak
l lesz kevesebb
a forrása. Ennek
négy fő oka van.
Ezek közül az első
a gépjárműadó
kormány általi
elvonása, a másodi
k az iparűzési
adó 50 százalékos
csökkentése.
ROSSZABBUL

MEGY

egészség

bölcsődék, az óvodák
Harmadikként
és azok a közszol
említette a polgárm
gáltatások,
amelyek az önkorm
ester, hogy a
kormány kétszer
ányzatok feladatá
esére, csaknem
– Nekem személy
t képezik.
2 milliárd forintra
Megmaradnak
es vállalásom volt,
emelte az önkorm
az önkormányzati
hogy a keányzattól beszede
megtartják a karácso
segélyek, gszik a beteg. Azrületnek lesz saját CT- és MR-ber
tt szolidaritási adót, és van
nyi csomagosztást
endezése, de ez
k, amíg megnyu
még néhány kisebb
most csúszni fog,
jasoknak,
a nyugdíkörülbelül öt
n meg kell várnun
nagyságrendű
mint ahogy az
tétel, amely összess
az általáno
korábba
az átfogó csators iskoláso
és a vakcina beadása
navíz-elvezetés
égében minteg
ztráció
k ebben
professzor is elkapta
adminis
is
az évben
Merkely
megkap
i program is, amely
y
c percig pihen
,
100
orosz
rinttal tovább
millió foják a tavaly nagy
rektora
a magát az
, aztán harmin
évtizedek óta
nehezíti a helyzet
sikertigénybe
n- magára – mondta
vesz
arató technikai igazoló dokumevárat
ellenére beoltattcsomagot, azért is percet
et. Ilyen
a közterületi plakáto
Szaniszló Sándor.
az
a vírust,
és a nyári táboroz
példáulennek
ja
továbbá
megkap
oltás
, majd
k után fizetend
kell
is támogatja az
a páciensást
önkormányzat.
V vakcinával. Az
ő díjSzputny
sokszor
vagy az, hogy a
eltörlésik
vele, hogy mikor
Szaniszló Sándor.
Ellátják az alapvet megbeszéljük
e
kormány döntése
is, mert nagyon
A LEHETŐSÉGE
Végül
Fotó: Ványi Ákos
esetben
ő
az
városüz
oltásra.
tumot.
tetési
alapján egyes
T MEGRAGADVA
emel- emlékeztető
feladato
kormányzati bérlaká
en, van
ajánlott
kat:iskarbantartják
ön-ebben
a fertőzés
a második, az
A polgármester
sok után nem kell
znie
az utakat
az illető átesettdákat, gondoz szint- jelentke
A XVIII. kerület
és a jár- egészet, senki nem
hozzátette: nem
fizetni,
csak minimálisan,
előford
költségvetését tavaly
vagyul, hogy
épülhet most
y az ellenanyagzák a zöldfelületeket,
ki jól viselte az
kerületben emelt
és hogy megtilt
még az önkorgondos
a
mányzat képvise
Eddig minden
de olyan alacson a köztisztaságról
.
ották a helyi
kodnak
szintű idősotth
megemelését.
védetts
lő-testülete fogadta
adóége,
. A polgármester , senkinek nem volt panasza
on sem, és az edA védőoltás viszont
digiekn
őződhet.legszük
el, idén azonhogy él jóval keveseb
ban a járvány miatti
ségeseb tek és lett rosszulszerint tehát
a ta még: úgy fest,
b pénz jut a sportje, hogy újra megfert
Mindezen túlmen
átmeneti helyzetb
elmond
citák, a védősejbekben nem éreznek
szervez
és a civil
k etek, valamin
ően a gazdasá
ja a T-limfokerület
en ezt a polRegős főorvos
majd hiányt a
gármester teszi
oltandó
gi válság
lakosai.
t az egyházak támoga
vetkeztében is
nyomba
meg. A költségv
megérkezett az
kö- n generál
milliárdos
etést majd utólag,
tására.
Ahhoz, hogy a
ul a folyamat,
járványhelyzet
yag termelődését.
a hogy
kötelező önkorm
épületen belül veszteségeket szenved
ellenan
önkorm
az ányzat,
minden- felgyors
az
elmúltával – amikor
az
etesen
ani,
ányzati feladahiszen
termész
tokat elvégezhessék,
kell megold
már a képviselők
– Úgy összeül
újabb listája is.
hetnek bul nal
tva, egya helyi cégeknek is rosszabSzebényi Attila szerint AMI MÉGIS HIÁNY
elválasz
szükség van egy
– a testület is jóváhag
ezért a közterh
ZIK
paraván megy,
assza, milyen vakciviszony
nagyob
legyen,
megvál
t
hogy
lag
yhatja.
eket
b
felarányú,
rá,
oltóhely
kerüle
sem
Ugyana
több
t a
tudják a korábmintegy 800 millió
is tudjon
kkoregy
biaknak
a lényeg:
kinek joga van
egyálta
oltottat
megfele
ilag
levelet küldöt
lán nem lesznekMÁSODIK OLTÁSON
forint értékű
lően teljesíteni.
ingatlan
A önkormányzati
egyikeértékesítésre is.
magát, de szakma
akár öt-hat-hét-nyolc
Közösen aláírt
HATMI polgármes
rendezvények, Mielőbb TÚL
János
jelentkezik,
nával oltatja be
Miközben az önkorm
DAL KEVESorvos
– Aztatás
zló SándorLLIÁRD
kell mondanom,
lakosok közül Jeckel zatok általába
be van adva.amivel mintegyXVIII.
EBBŐL, és ha bármilyen mellékh
kerületi
100 millió
ányén hogy ilyen feszítet
lakosainak Szanis
Mindez nem azt
Zoltán
védőoltás, ami
karítható meg.
forint tan óvakodnak az
elő- A
rülmén
megkapták a koronani. Azoknál, akiket
jelenti, hogyügyelni
t kö- – Az a jó
Idénknem
ingatlanjaik eladásá
yi Attila, a Zsebők
írnak ki pályáza
a képvise
unitást. Ezt kívánju
tól, ez idén
tudjon avatkoz yek között mégm.
, akik február végén

til közbe
nyájimmelismer
lők ne
ter és dr. Szebén
nának asa.költség
A korona
azonna
tud- az önkorm
észlelte nem kellett gazdálkodniuk
ésekre aláírt leve- azoknak tot a helyi
el kell érnünk a
adagját is. Őt közpon elkerülhetetlen lesz Budapesten,
vetés legapró
ányzatoknak az
mellékhatást nem
l a díszpolgári
igazgató főorvo
úrral közösen (példáu
oltás második
enélkül sehogya
bb részlete
hiszen
, semmil
elmúlt harminc
Szakrendelő
nyabb
mert a törvény
címre,
irőlyen
oltottam
n sem teremthető
i a polgármester urbe díjra, a jótevéken
is, hangsúlyozta
a pro Kórházba irányították, ahol
hatékoszerint
ysé- vírus elleni
évbensegíten
–
ky
elleni még
a költségvetési
meg a költségveányzat tanuló, jó
Szaniszló Sándor.
tés
címre),Zsilinsz
tervezetet
vírusjárvány
február biztatj
lag a Bajcsyák Pest
további 80 millió ó munkasportoló
is. A kerületi önkorm
amivel
zták. beterjesztéséhez szükséges pénzüg
15-ig benyújt
ADVA
lünkkel
alkalma
arra
t
VAN
ben
forint
ották,
gyógyít
BE
a
vakciná
el
spórolh
s
yi egyensúly.
azt a A
, AMI
Nehéz on
meg. ioNTech
helyet foglal
JÓ OLTÁS
védekezés érdeké hasonlópolgár
Pfizer/B
helyzetében az
évekhez
snapom
Egyáltalán
ait, hogy
nem lesz mód a etően sta- aató
AZ korábbi
an minden
AMI LEHETSÉGES
gében kiemelt
önkormányzat
képviselő megkap
éppen a 82. születé
köszönhtestvérvárosi kapcsolAz első oltást
stszentimre
ennek
lehetős
minden
tása,
ta.
mert
éget
–
ezze
atok
szentlőrincPe
tően a járvány
Ezt
megrag
támoga
ra,
égnek,
köve- A polgárm
ápolásáde így 60–70
jelentk
ad, ezért részt
folyamatos
millióamikor
örültem a lehetős
tették meg – helyzet szabályait figyelem
ester ugyanakkor
vesz a földutak
forint takaríthatómeg. Nagyon
Ezt is védjük,
megszü
ntetésére kiírt pályáza
ható
– ha még nem
polgármester
elmondta, hogy
gügyi ellátás.
be véve a amire
kaptam meg.
A koronatől.
uniós
Nem
egészsé
i
az
szervez
két
fertőzés
bil
a
mi
európa
körben
magát.
jut
az,
ton, amelyen jó
abból a csekély
r és az
egyeztet a képvise
van 600 millió
nk: oltassa be hetők szakmai utak,
bevallom: féltem
esély
mert forint
mértékű forrásbó
biztatu
nek a magya
személyesengyott
ésnnem
oltásra
őszinté
ják
lőkkel ből az
támogatni a gyerme
tud- zményekkel járt volna,
elnyerésére. Szanisz
l, ami- mindenkit arra
nt jóváha is. Előbb a kerületet
önkormányzat
kek külföldi utazásá
követke
szerintlladáso
ló Sándor
idén gazdálkodhat.
vezető koalíció
a kevésnremény
ságok által egyaráképviselőivel,
vírus komoly
lesz útépítés, és
t. Alig
honlap
ják azokat az
közül az lehet a
Fenntartmajdon.
súlyos tüdőgyu
elmaradnak azok
az ellenzékiekkel
ainfo.gov.hu
alapvető szolgált
legbiztatóbb,
ET
ha az új uniós
ezelőtt nagyon
is.
nagy
évvel
.
a www.vakcin
projekt
amelyeket az
atásokat, amelye KERÜLETI OLTÁSHELYZ
költségvetési ciklusba
n ápoltak
há- akét
ek,
a törvény szerint
49 felnőtt
k
ányzati választá át, a Korányi szanatóriumbanyílik az ggel
n lehetőségük
a kerületönkorm
szükségesek, működn
is
ígértana nyertes
s betegséönkormányzatoknak önállóa
val is, estemsok idején
i fognak a Február utolsó napjaib
ezett
koalíció
vakciná
kínai
, mert nem tud Jeckel Jánost három króniku Európai Unió
n pályázni az
ság, az úgynev
dte az oltást a
rájuk forrást
szintű átoltott
forrásaira. Ebben
oltóziorvosa megkez találni.
e annak,
– A társadalmi
az esetben az önkoraz alkalmazott
rá,
mányza
sorban
van
a
a legfőbb feltétel
t
sok
ötödik
joga
elérése
nek milliárd forintot tud hasznos
is
amely már az
nyájimmunitás
Mindenki
rhessünk normál
igényelni az EU-tól.
nyian visszaté
inával Bodzaycélokra
neca, a
anyagok között.
hogy mindan
mozoghassunk
ioNTech, az AstraZe
Zoltán
sza, milyen vakc
zások nélkül
– Eddig a Pfizer/B
állt renlakó csaéletünkhöz, korláto
ag
hogy megválas
ik V – mikor melyik
hassunk nem velünk
t, de szakmail
Moderna és a Szputny
körös oltáa világban, találkoz
kkal, ismerőseoltatja be magá
s,
y ezer ember első
valamint barátain
k
delkezésre – minteg
ládtagjainkkal,
most minden
7
az a jó védőoltá
kerület lakóina
A Sinopharmból
ti gondolata a
egy a lényeg:
i
hogy
volt elegendő.
sára
azzal,
Szebény
inkkel. Ez a közpon
dr.
kapott
lyozta
el kell érnünk
nt 55 adagot
knek – hangsú
vagyis az
háziorvos fejenké
ó főorküldött levelün
adva. Mielőbb
van
be
kell használni,
st.
fel
Szakrendelő igazgat
ami
nitá
mindet
Zoltán
nő.
március 3-ig
a nyájimmu
Attila, a Zsebők
ól négyezerre
így már nagyjáb
oltottak száma
vosa.
n beoltott egészztek az oltásra,
tegsésokan jelentke
nnek a korábba
a
Korábban már
Ehhez hozzájö
ása, időskori cukorbe
néhányan már
hogy mikor kejó
vérnyom
a
arról,
k
Ákos
eközben
értesíti
k, és
Fotó: Ványi
s.
dr. küzd: magas
ségügyi dolgozó
őket a háziorvosok
Dr. Szebényi Attila.
is, akik még
– tájékoztatott
s ételekre is allergiá
z is hozzájutnak
de vannak olyanok
ge van, és bizonyo
ás jóvoltámásodik oltásho
delő alapelrülhetnek sorra,
a rendszeres gondoz
– Szerencsére
Zsebők Zoltán Szakren
van tartva.
visszajelzést.
tavaly tavaszi
Regős András, a
nem kaptakKülö
18.hu/vakcina
nleges kisfiú
helyettese.
megfelelően karban
a Városkép egyik
a www.bp
orvosigazgatóból mindhárom
átesett
kérik, hogy
látta meg , ha re- Az igazgató főorvos
atással nem jártak.
Őket arra
látásért felelős
17-én
vel már az
hogy ő maga is
a napvilágo
. Kondor ével jelezzék
semmilyen mellékh
közreműködésé
beszámolt arról,
an zentl
t Pests
Béla, akit
nincs
űrlap kitöltés
számáb
, Az oltások
elkészült az iga– Asszisztensem
kapták
akkor neki már
tartunk
mais a
címen elérhető
őrinc kérdés:
tunk. Azt hiszem
szánt fél óra alatt
20. száza
számon, a már meg
90 évvel ezelő
en. Adódik aen
san sordi magy
33 embert beoltot
t- A megfigyelésre
festészet ket, az a fertőzés
az oltásra, és esetleg
hamaro
napon
hogy
tt,
ar
koncen
első
t
létre
gisztráltak
1931
művé
és a grafi
felülete
fokozot
. Emellett
.- február
em is reméli,
szet megh
a védőoltásra?
tten
hiszen a munka
többikus
terüleetén
zolás is. Feleség
atáro is megkap
szükség
kötetnyi et (XVI- ka
nem használ elektron
ez nem kevés,
jár már. Ha mindke
alkotói
egyaránt
azt. Aki ken,
ellenére én zó
verset írt,
amelyekbz mellékelt kérdőív
ennek
a jelentkezési lapot,
kiem
zetesen
ő is hetven fölött
Ki kell tölteni
elked fertőzésen, között
fotóz
– Termés
dultabban
a levélhe ől néhányat
ott, kivál
st,
panasza, ra kerül,
rációt igényel.
visszaküldheti
Budape
, utána felszaba
óanHa valaki átesikőaéletművet hozott
1675saját
kezűleg készí
zéljük, van-e olyan
leszünk az oltáson
esteri Hivatal,
.
mindkét oltást. játszott külö
élvez.őHárom
nböz
mindenkivel megbes
kell végez- túl
II. kerületi Polgárm
ányzatnál, tam tett.
utazhatunk megint
hangszere
elenül védettséget
felvételét, és el
k, egyebek közt
atja azt az önkorm
egy ideig kétségt
Kerekes András
kizárja az oltás
töb- élhetün
ő is védőoltásamely
hogy
izgult,
dába.
,
Pf. 49.), vagy bedobh
aki
gyűjtőlá
ajánlott
Volt,
n
vizsgálatot is.
znál elhelyezett
hónap után azonba
Ilyenkor
védekező mechanünk egy gyors
illetve az Imre-há
ta, hogy a szaka vérnyomása.
Ez a szervezet
ott
elmond
ljön.
is
25
azt
megugr
részesü
jobban
ban
ki, és
Szebényi Attila
beknek hirtelen
s kerületi oltób aktivitását váltja
az egyik hivatalo
nizmusának nagyob
lweis Egyetem
rendelőben van
készen áll a műellen is. A Semme
gügyi szolgálat
véd a mutánsok
pont. Az egészsé
Kondor Béla:
Bombázás
ködtetésére.

szüksége
Mindenkinek
a!
sr
tá
ol
az
van

38

Kult18
„A lőrinci szárnyasfiú”
Kilencven éve született
Kondor Béla

kul t18 egészség

30

Oltásra buzdít a polgármester
és a főorvos is

„A lőrinci

Kilencven

szárnyasfi
ú”
Béla

tt Kondor

kult18

(1964)
A miskolci
Herman Ottó
Múzeum
tulajdona

n

ép testbe

a legrés akkor
A mellrákszű
s kortól
ha negyvenéve
alaposabb,
e ultrahangglan – évent
Gyermekkor
– élethosszi
Kondor Béla
átesünk.
a meghatáro
a szüleivel (1932)
sgálaton is
zó időszakát
Gyula utca
és röntgenviz
a Wlassics
36. szám alatti
és a heretatarajzol
prosz
házban töltöt
a
nek hatalmas
t, nem suta
Férfiaknál Mária és Béla
te, melygyerekrajzo
kertjében
aamihez
nalas „gyor
t, hanem néhán
rengeteget
is fontos, Wlassics Gyula utcai ház
gával, Máriá
sfelvételt”.
játszott húudvarán (1939)
rák szűrése
y voval. Egyed
entes
Kamaszkén
ülálló tehet
festett, verse
fájdalomm
fantáziavil
t csendéletek
sége és gazda
ket írt, és már
váncsi termé
ága már igen
csupán egy
et
g modelleket
szetűvan
alig 11 évese
korán megm
Béla felmá
landóan rajzol
és vérvételre
utatkozott,
készített. Képze
n repülőés onnan
szott házuk
vizsgálatra
t, színezett,
ál- a közel
ormányzat
figyel mintetejére,
letét élénk
gyurmát formá
azonban még
ben épülő
Mikecz Tiborte a bombázásokat.
ítette, hogy
kerületi önk
lt. Akkor
szükség.kegye
Ferihegyi repül
kevesen sejthe
az
tlenséjavas
Bár irtózoA
tja
megindult
a repülés teljes
k gtől,olja
tt a
őtéren 1943művészzse
tték, hogy
az aktív katon
pácienséne
san biztosí
ni növeszti
egy valódi
en
1964ban
den
a
elbűv
ben készü
ai repülés,
ölte. folyamato
rést,
szárnyait a
káztak vadás
lt Bombázás
rosban.
így gyakran
székletszű
lőrinci kertv
zgépek a körny
énti arany
című olajfe
ciévenknyén
lett
rákszűrő
á- után már
ló a komp
ező égbolton.
stmékben jeleni
angot, színe
A Wlassics
ingyenes
fejből sorolt
Egy idő
ultraheztető
Gyula utcai
hasi emlék
ak. Bora
t, vala- k meg a szitakötőre az
tomn
vadás
típusa
álato
elemi iskolá
zgép,
Középiskola tam főazok
felada
nára hama
okat,
vizsg
it.
mi
amely
lat
alatta
ban
i tanulmány
r felfigyelt
rajzta- a végzését tartot
elterülő vidék a tüdő- bombákat hullat
laboratóriu
vizsgá
Kondor Béla
ait ság számához
az
pességeire,
sét” ésPestszentlőrinci
en év fölöttre. A házba
zág a lakos1941-ben kezdt
jén is,
kimagnamek
n – ahova a
negyv
ide
arors
saját pályá
áke
asló
Magy
szalad
koro
s
el
a
mint
Magy
tüdőr
kéány
ar
szűré
–
int
Király
két
ját zajánlo
felsejlik egy
világ
hogy
umba
gyeri Állami Gimn
tározta, hogy
an, valam
tta neki,miat
kopon
A teljes körű
t zasztó, n, de 1944hábor
a vírusjárv
hogy az egés
st úis.borza
benlrákb
ábanáziorú
félbes
szűré
g- és végbé
, ami de ő elha- sodik
vizsgá- yaszerű fej, utalva a
éve már, festőművész
lalva
n vasta
Egy osztá
a.reg
tta Európ
n pedig
A kép
világháború rákfajtábazakíto
szájü
lyok szig
pilóta lesz.más mérte
azokat a máalmair
lytársa al van elfogvagy
jobb szélén
hátizs
bőr és
e
a ákos
.A
feltűnő apró, a védőszabá
része
alak a hábor
mintha Egykori a kertb
-járvánnyés jó barátja,tenn
világelső, hét légitámadá
Mayei,r Pál
ugyanis évent
sok
vírus
zése
ús övezetből
szerinmosa
visszaemlék
a család
dor család
en e- ban is en kialak
t Béla,khaúgy
ította tennivaló, idején
mellett.
is.
atú
menekülő Konlata
indul
sorsát idézi,
Kevesebb
papírnéne
mene
Nagyon sok föld alatti
rossz
akadtk.a kezéb
verem
sokan hajla
első.déket
betartása
hiszen 1944.
ben keresett!
. Míg szülehalnak meg
,
gén, Pestszentlő
e, azonn
g azal az
nem is létez
november
k pedi
romezren i és testvére zer
jára mielő
az új beteg
rinc ZSGÁLAT
szükséges
véinchább
betegségek
kra, enne
harm
száze a szirén
ges kiürítéseko
PI ÖNVIrészle
ák hang- ,
biztonságos
el kelletENNA
ben, és
vizsgálato
a rákos
MIND t hagyniuk szere nem kell
Beutaló nem tot kell
helyre mene
tő lenne
r végleg
enthe
at következté
járnak szűrő
egyre több
még
tett
csökk
külte
n
dagan
hogy
ottho
k,
,
kben
korba
a kípon
énye
ős mérté
Fiatalabb
Dr. Mikecz
ála-nukat.
vizsgálatok
a következm
rszágon.
csupán idő
Ez a szám jelent
en szűrővizsg Szabó
venné a szűrő
dés Magyaro
Zsófia Lilla
elő onkokomolyan
évente mind
an
non, online
megbetege
n Szakrend
ha a lakosság
ni, ez azonb
Tomory Lajos
kérni telefo
Zsebők Zoltá
Múzeum
tot elvégeztet
lető főorvosát
t.
nem
veze
en.
sságá
Tibort, a
hogy
nek
fonto
ailb
i azt,
rendelésé
nem jelent
vagy e-m
lógiai szak
yi probléma.
Kondor Béla.
ég
het egészségüg
Repró: Ványi
kérdeztük.
álatok melÁkos
rákbetegs
– A szűrővizsg
ETT
Ma már a
gálatot
A COVID MELL
atos önvizs
s ítélet,
kifelé
ELLENSÉG
lett a folyam
t, valamint
bbnak –
ltásokkal már
A LEGFŐBB
nem halálo
et
, végbélráko
legfontosa
d
e, hogy a védőo
és
31
tartom a
szervi rákot
de nem szaba
űrve ki leh
– Bízunk benn
A vírust nők
kisz
lógus. – Nyilárványból,
kot, férfi nemi
en
onko
világj
kór
az
a
jéb
is okozhat.
ta
ttebb
ide
mond
jük
miközregi rákot
megyünk ebből
a legrettege
nket mi ismer
belőle!
ajak-szájü
és terjesztik,
a legapróbb
arról, hogy
ván saját testü
ket érint, és
ánt hordozzák
gyógyulni
gyelünk, akkor
akár évekig
megfeledkezni
s egyre többe
férfiak egyar
így ha odafi
zenek. A HPV
a legtöbb, amit
amely sajno
lkoznak –
a legjobban,
k is megbetegs
jük, ez pedig
immunrend
mégis a rák,
ebbet fogla
az
magu
éért
vehet
keves
ben
kben
lőzés
észre
esete
egyre
a főorvos.
bb baj mege
változást is
k is megt, bizonyos
már a rákbe
amellyel mégis
hangsúlyozta
kért és a nagyo
lappangha
addigra máso
emlők és a
lte, hogy ma
ségün
az
an
lógus
bőr,
kieme
rákegész
éve
a
onko
azonb
s
az
,
fonto
kiszűrve,
már több
– Klinikai
Mikecz Tibor
szer le is győzi
különösen
, idejében
t illetően.
etünkben
szak2020
tehetünk. Ez
r betegségei
halálos ítélet
gyógyulni
tnek. A kerül
és nőgyógyász
s lelányokat, és
tegség nem
erve ki lehet
fertőződhe
emésztőrendsze
apróság fonto
a 13–14 éves
mindig a
tban felism
atják
szájüreg, az
bármilyen
orvosként
lőző állapo
nesen oltják
ingyen kaph
ljunk
eltérő
mege
is
l
ingye
fordu
k
fiúk
iaktó
al
álato
Az addig
a hetedikes
lünk, azonn
szűrő vizsg
!
őszétől már
változást észle
síté- belőle
rma…
het, így ha
ltást.
n fontos,
„nép szerű
legyen vaklá
meg a védőo
ban is nagyo
hez. Inkább
ÉSI PROGRAM
s felnőttkor
szakember
MárciENES
rendszeres
us 15-iSZŰR
nincs a szerINGY
A HPV-szűré
ünnepségelmo
ndta, hogy
kiderül, hogy
ideazt is a Wlassics Gyula
gén bárálat során
n
utcaiség
A főorvos
atos beteg
elemi iskolá
SA”
saját költsé
ha a vizsg
azaz a humá
ban, 1927
legtöbb dagan
„A RÁK VÍRU
a vírus, akkor
a HPV-ről,
magát, így
szűréssel a
uralja
erhető.
volna már
vezetünkben Fotók orban beoltathatja
a tévhit is
ne hallott 1848-as honvé
hozjében felism
az
Ki
:
kockáéletk
eljön
talán
i
valak
ki, bármilyenTomory atos megbetegedések
nőkre vevírusról? És dek Szentl
a n,
– Amikor
őrince
ezem,
papilloma
1904
leginkább
a dagan
san kikérd
datot, hogy
csökkentve Lajos
hoz ve„Március
zám, alapo
még a köztu
k kialakulásá
Múzeum
hó 15-én
megvizsgálom
Domján Vivien
a HPV
n méhnyakrá
csütörtökö
zatát is.
hisze
hogy
sadalmi egyes
es,
az,
fonvégigtapintom,
n a közsé
an
szély
lágháború ág azonb
esetében
g tár- lékez
ületei s
előtti boldo
ő igazs
és a méhtalpig. Nők
a község
nagy lelke
éseke
lyes,
g békei
tetőtő
amely
t. l 1898veszé
zet. Az ijeszt
volt
közönség
dőkne
se,
sedéssel készü
olyan
az
ban
szűré
k
egyik
39
március 15-e
e április
e ugyan
legnagyobb
nyakráksem a forradik,
éremtestrá
lnek a nap
nepléséhez
11-e,
és hanem
a méh
szempe.
tos
mindkét nemr
az áprili
. A nap jelen
történ alom,
megünHivatalosan
lyrákot, ünne
elnyek
hüvecsak
törvé
tömegét. Itt,
napja lett giai kenetsivétell
tőségét ez
mellett
mal emel
1927-ben vált
e ének
esítés
Pestszentlő
évent
nyakrák
citolónemzeti ünne ezdésétőlszent
pé, s ekkor
i az az örven
alkalomnemzeti ünnep
rincen is ezrek
p.
tól kezdve
tek.” Az
nem lehetett
detes tény,
után ma
lis élet megk 1848 emlékét azonb
a megemléke
ekkor indíto
ünnepelhogy 80 év
ban az aktuá
már a törvé
a szexuáelfedn
an
i. A szabadságh
zések egyre
tt centenáriu
lis politikai
munkavers
ny erejével
élő résztvevői
jobnemzeti ünne
arc hősei, a
mi országos
enybe a helyi
irányvonala
örök időkr
ünnepi beszé
ajánlott. nagy tiszteletne
még
ppé avatt
t
gyára
követ
e
dekbe
ték. Az
k is bekapcsoló
k örvendtek.
ák a magy
1951-től márci
n 1848 melle
Az 1890-es
nek azt a
ar nemzettak 1920 traum
dtak.
sok lelkesedés
tt rendszerese
években márci
us 15-ét tanítá
nappá tették
Pusztaszen
n utalájára is, majd
ét, amely
us 15. alkalm
s nélküli munk
át a hatalom
, az állami
tlőrincen is
évtizedek
belépés után
a világháború
ából
aellenére is,
ünnepsége
en nokla
rendszeres
a két harc közöt
tabbak lettek
ba való
de mindig
k is visszafogot
– írta a Pests
en hazafias
tokkal megn
. 1967-től a
t vonta
ünnepelt”
szó1945 után
zentlőrinc
yitott banke
Forra
közé rejtet
1895–96-ba
Kossuth, Táncs k párhuzamot.
i Hírlap 1928
tteket rende
ték, összemosv dalmi Ifjúsági Napok
n az első két
előtérbe, s
-ban.
ztek.
ics, Petőfi
a a Tanác
a századik
személy, akirő
(március 21.)
utcát nevez
került
Az 1848-as
sköztársaság
évforduló nagys
l Lőrincen
tek el, Kossu
és a felsza
neplése már
forradalom
badulás (ápril
th Lajos és
zabású ünteljesen más
dulójával.
volt. 1898eseményei
évben hivat
Batthyány
is 4.) évfor1988-tól újra
t az első ötven
tól az Újpét
légkö
badsá
Lajos
alosan nem
rben
geszméhez
folyt. „A szanemzeti ünne
eritelepen
kaszüneti nap.
ként szerepeltek
ünnepelték
méltó módo
detben kifeje
is utcanévadó
p és munmeg, sőt kezPestszentlőrinc
n ünnepelte
. 1904-ben
zetten üldöz
pedig
48-as honvé
lakossága is
A rendszervá
ték a hazafi
meg
Szemere Mikló
dek vendégül
március 15-ét
gódíszbe öltözö
as megemltás óta a
s
látásával tette
. A loboXVIII. kerül
emlékezése
nyesebbé szent
tt város már
k a Kossu
a kora regge
még féhangos volt.
lőrinci céllöv
th térre konce eti megli órákban
Kezdetben
A villamosme
őversenyét
ntrálódnak.
az első világh
. Az első vigállók előtt
várakoztak
áborús hősi
csoportok
a különkocsik
koszorúzta
emlék
k, a Kossuthot
ra, amelyek
lították Budap
ezrével szálés Petőfit megje műnél
kotást a 150.
estre az üzem
lenítő alévfordulón
ek és testül
leplezték le.
etek népes
Pápai Tamá
s László
Tomory Lajos
Múzeum

nk
Vigyázzu kre, járjunk
az életün zsgálatokra!
szűrővi

Ép testben
Vigyázzunk az életünkre!
Dr. Mikecz Tibor
a szűrővizsgálatok
fontosságáról

éve születe

n
e
tb
s
e
t
p
é
helytörténet

24

Egészség
Az a jó oltás, ami be van adva!

helytö

rténet

Egy forra

dalom ün

nepei

38

Helytörténet

42

Egy forradalom ünnepei

Koszorúzás

a hősi emlék

műnél, 1991.

március 15.

Március 15-i

ünnepség a

Múzeumkert

ben
Az 1848–49-es

Március 15-i ünnepségek a kerületben

emlékmű avatás

a, 1998. márci

us 14.

Koszorúzás

a 48-as emlék

műnél, 2002.

március 15.

43

5

2021

a nadrágszíjmeghúzás
éve

A kormányzati intézkedések és a válság következtében Pestszentlőrinc-Pestszentimrének is
sok mindenről le kell mondania idén. A járványhelyzetben a helyi költségvetés elfogadására jogosult Szaniszló Sándor polgármester
szerint a korábbiaknál mintegy 6 milliárd forinttal kevesebből gazdálkodhat a kerület.

Szaniszló Sándor szerint az ez évi költségvetés
legfőbb jellemzője a nadrágszíjmeghúzás, mert a
korábbi évekhez viszonyítva az önkormányzatnak
6 milliárd forinttal lesz kevesebb a forrása. Ennek
négy fő oka van. Ezek közül az első a gépjárműadó
kormány általi elvonása, a második az iparűzési
adó 50 százalékos csökkentése.
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Az elmúlt harminc év legfeszesebb gazdálkodása

Szaniszló Sándor. Fotó: Ványi Ákos

A XVIII. kerület költségvetését tavaly még az önkormányzat képviselő-testülete fogadta el, idén azonban a járvány miatti átmeneti helyzetben ezt a polgármester teszi meg. A költségvetést majd utólag, a
járványhelyzet elmúltával – amikor összeülhetnek
már a képviselők – a testület is jóváhagyhatja.
HATMILLIÁRDDAL KEVESEBBŐL
Mindez nem azt jelenti, hogy a képviselők ne tudnának a költségvetés legapróbb részleteiről is,
mert a törvény szerint a költségvetési tervezetet
február 15-ig benyújtották, s azt a korábbi évekhez
hasonlóan minden képviselő megkapta. Ezt követően a járványhelyzet szabályait figyelembe véve a
polgármester két körben egyeztet a képviselőkkel
személyesen is. Előbb a kerületet vezető koalíció
képviselőivel, majd az ellenzékiekkel is.

ROSSZABBUL MEGY
Harmadikként említette a polgármester, hogy a
kormány kétszeresére, csaknem 2 milliárd forintra
emelte az önkormányzattól beszedett szolidaritási adót, és van még néhány kisebb nagyságrendű
tétel, amely összességében mintegy 100 millió forinttal tovább nehezíti a helyzetet. Ilyen például
a közterületi plakátok után fizetendő díj eltörlése
vagy az, hogy a kormány döntése alapján egyes önkormányzati bérlakások után nem kell fizetni, vagy
csak minimálisan, és hogy megtiltották a helyi adó
megemelését.
Mindezen túlmenően a gazdasági válság következtében is milliárdos veszteségeket szenved az
önkormányzat, hiszen a helyi cégeknek is rosszabbul megy, ezért a közterheket sem tudják a korábbiaknak megfelelően teljesíteni.
– Azt kell mondanom, hogy ilyen feszített körülmények között még nem kellett gazdálkodniuk
az önkormányzatoknak az elmúlt harminc évben –
hangsúlyozta Szaniszló Sándor.
AMI LEHETSÉGES
A polgármester ugyanakkor elmondta, hogy mi az,
amire jut abból a csekély mértékű forrásból, amiből az önkormányzat idén gazdálkodhat. Fenntartják azokat az alapvető szolgáltatásokat, amelyek
a törvény szerint szükségesek, működni fognak a

városháza

bölcsődék, az óvodák és azok a közszolgáltatások,
amelyek az önkormányzatok feladatát képezik.
Megmaradnak az önkormányzati segélyek,
megtartják a karácsonyi csomagosztást a nyugdíjasoknak, az általános iskolások ebben az évben
is megkapják a tavaly nagy sikert arató technikai
csomagot, és a nyári táborozást is támogatja az
önkormányzat. Ellátják az alapvető városüzemeltetési feladatokat: karbantartják az utakat és a járdákat, gondozzák a zöldfelületeket, gondoskodnak
a köztisztaságról. A polgármester szerint tehát a
legszükségesebbekben nem éreznek majd hiányt a
kerület lakosai.
AMI MÉGIS HIÁNYZIK
Ugyanakkor egyáltalán nem lesznek önkormányzati
rendezvények, amivel mintegy 100 millió forint takarítható meg. Idén nem írnak ki pályázatot a helyi
elismerésekre (például a díszpolgári címre, a pro
urbe díjra, a jó tanuló, jó sportoló címre), amivel
további 80 millió forint spórolható meg. Egyáltalán
nem lesz mód a testvérvárosi kapcsolatok ápolására, de így 60–70 millió forint takarítható meg.
Nem szervezhetők szakmai utak, és nem tudják támogatni a gyermekek külföldi utazását. Alig
lesz útépítés, és elmaradnak azok a nagy projektek,
amelyeket az önkormányzati választások idején
ígért a nyertes koalíció, mert nem tud rájuk forrást
találni.

– Nekem személyes vállalásom volt, hogy a kerületnek lesz saját CT- és MR-berendezése, de ez
most csúszni fog, mint ahogy az az átfogó csatornavíz-elvezetési program is, amely évtizedek óta
várat magára – mondta Szaniszló Sándor.
A LEHETŐSÉGET MEGRAGADVA
A polgármester hozzátette: nem épülhet most a
kerületben emelt szintű idősotthon sem, és az eddigieknél jóval kevesebb pénz jut a sport- és a civil
szervezetek, valamint az egyházak támogatására.
Ahhoz, hogy a kötelező önkormányzati feladatokat elvégezhessék, szükség van egy viszonylag
nagyobb arányú, mintegy 800 millió forint értékű
ingatlanértékesítésre is. Miközben az önkormányzatok általában óvakodnak az ingatlanjaik eladásától, ez idén elkerülhetetlen lesz Budapesten, hiszen
enélkül sehogyan sem teremthető meg a költségvetés beterjesztéséhez szükséges pénzügyi egyensúly.
Nehéz helyzetében az önkormányzat minden
lehetőséget megragad, ezért részt vesz a földutak
megszüntetésére kiírt pályázaton, amelyen jó esély
van 600 millió forint elnyerésére. Szaniszló Sándor
szerint a kevés remény közül az lehet a legbiztatóbb,
ha az új uniós költségvetési ciklusban lehetőségük
nyílik az önkormányzatoknak önállóan pályázni az
Európai Unió forrásaira. Ebben az esetben az önkormányzat sok milliárd forintot tud hasznos célokra
igényelni az EU-tól.
Bodzay Zoltán
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Egy toll, egy notesz,
egy ígéret
Az önkormányzatok kompenzációjáról tárgyaltak a főpolgármester vezetésével a fővárosi kerületek polgármesterei
a kormánnyal február 25-én. Az egyeztetés után az ellenzéki kerületeket képviselő Budapesti Önkormányzati Szövetség elnöksége – köztük Szaniszló Sándor – tartott sajtótájékoztatót.

Karácsony Gergely főpolgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy négy követelést
fogalmaztak meg a kormányzatnak a bevételkiesésekkel kapcsolatban.
Az első az, hogy a 25 ezer fősnél kisebb településekhez hasonlóan a nagyobbak is kap-
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ják vissza azt az összeget, ami az iparűzési
adó elvétele miatt kiesett a költségvetésükből.
A Fővárosi Önkormányzatnál 12 milliárd, a
kerületeknél 10 milliárd forint veszett el így.
A második: a kormány szüntesse meg az ingyenes parkolást, mert – miközben az ahhoz
kapcsolódó kiadások megmaradtak – óriási
bevételkiesést jelent, ráadásul kaotikus állapotokhoz vezet. A harmadik: vonja vissza
a kormány a válság idején hozott döntéseit,
amelyekkel korábban megígért forrásokat
vett el az önkormányzatoktól, mert ezekkel
csak az ellenzéki kerületeket sújtják. Az utolsó követelés az, hogy a kormány tegyen eleget
azon európai uniós kötelezettségének, hogy az
uniós helyreállítási alap forrásait széles körű
társadalmi egyeztetés alapján használja fel.
Karácsony Gergely elmondta, hogy ezekre
válaszul mindösszesen egy-egy tollat, egy-egy
jegyzetfüzetet és egy ígéretet kaptak, miszerint a kormány minden kerülettel különkülön ül majd le tárgyalni. Szerinte most
lehetett volna igazságosan és átláthatóan
megállapodni az önkormányzatokkal, de ezt
a történelmi esélyt a kormány elszalasztotta.
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Az intézményeken
elhelyezett molinókról
A XVIII. kerületi városházi ellenzék közösségi oldalakon és több fórumon is kifogásolta, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre
mostani vezetése beviszi a politikát a közintézményekbe azzal, hogy például az óvodák
kerítésén, falán politikai szöveggel ellátott
molinókat helyez el.
Kőrös Péter szerint az önkormányzatiság elmúlt
három évtizede alatt soha nem érte ilyen erősségű
támadás az önkormányzatokat. Az alpolgármester elmondta, hogy nagyon nehéz elmagyarázni
az embereknek, hogy mit finanszíroz az állam a
közösségeknek, és mi az, amit az önkormányzat
hozzáad.
Az óvodai szolgáltatás tipikusan olyan kötelező önkormányzati feladat, amire kapnak bizonyos mértékű normatívát, de ez az ellátás csak
napi nyolc órában kötelező. Ma azonban az óvodák fél hétkor, hétkor kinyitnak, majd ügyeleti
rendszerben hat óra utánig is ott lehet hagyni a
gyerekeket.

Azzal, hogy a kormány
elveszi
az önkormányzatoktól
a pénzt,
az a veszély fenyeget,
hogy az óvodák esetleg
csak nyolc órakor
nyitnak ki,
és már négykor bezárnak,
amit a dolgozó szülők
nehezen tudnának elviselni.

Fotó: Totev Alexander

Az állam ugyanis csak ennyit finanszíroz, vagy ennél is kevesebbet. Attól is tartani lehet, hogy nem
lesz benne logopédus, gyógypedagógus, hanem valójában egy gyermekmegőrzővé válik.
– Ebben a felvilágosító kampányban a hirdetési felületeink lényegesen korlátozottabbak, mint
az államéi, amelynek az óriásplakátoktól kezdve
a médiahirdetésekig végtelen mennyiségű hely és
pénz áll rendelkezésére. Mi a véleményünket csak
az önkormányzati lapban, a viszonylag korlátozott
elérésű tévénken keresztül és a néhány köztéri hirdetési oszlopon tudjuk csak elmondani – emelte ki
Kőrös Péter.
Az alpolgármester hozzátette: az a céljuk ezekkel a felvilágosító üzenetekkel, hogy a lehetőségeiknek megfelelően az információkat oda vigyék,
ahol nagy számban találkoznak velük az emberek.
És szemben a korábbi időszakkal – amikor a most
ellenzékben lévő politikusok az intézményen belül
mindig gyerekekkel fotóztatták magukat –, ők az
óvodába soha nem vitték be a molinót, hanem csak
a kerítésre vagy a külső falra helyezték ki.
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A Kandó téri
játszótér.
Fotó: Váradi
Levente

Játszótéri illemhely
közösségi tervezéssel
A közösségi tervezésnek ugyan még nincs kialakult hagyománya, de első lépésként egy játszótéri illemhely helyének kiválasztásában kéri a kerületiek véleményét az önkormányzat.
Hamarosan négy-öt játszótér közül választhatnak
a helyi lakosok, hogy hol legyen elsőként pelenkázóval is ellátott mosdó, hogy adott esetben ne
kelljen hazaszaladni a gyerekekkel, miközben a
legjobban érzik magukat a szabadban.
Kőrös Péter alpolgármester elmondta, hogy
amikor a közösségi tervezésről döntött a kerület
vezetése, az első számú célja a helyiek bevonása
volt a döntésekbe. Emlékeztetett arra, hogy a választási kampányukban is szerepelt: ahol az műszakilag lehetséges, ott igyekeznek a játszóterek
környékére kulturált mosdókat telepíteni.
Azért lehet négy-öt játszótér közül választani,
mert nem mindegyik helyszín alkalmas erre. Vannak
ugyanis olyan játszóhelyek, ahol csak nagyon nagy

költséggel lehetne mosdót kialakítani, mert például
nincs a közelben olyan közmű, amelyre csatlakozni
lehetne. A szakemberek jelenleg a lehetséges helyszínek felmérését végzik. Ennek befejeztével szavazhatnak majd a kerületiek, s amelyik helyet a többség
választja, ott épül meg még az idén a létesítmény.
Az első alkalommal nem a lakóházakkal sűrűn
beépített lakótelepi területek közül lehet választani, mert az ilyen játszóterekről hamarabb haza
lehet ugrani a gyerekekkel, hanem olyan játszóhelyek kerülhetnek szóba, amelyekre messzebbről
mennek a családok, mint például a Brenner-parkba, a Teleki utcai KRESZ-parkba vagy akár a Kandó
téri játszótérre.
A közösségi tervezés lebonyolításával és a kivitelezéssel az önkormányzat feladata nem ér véget,
hiszen a játszótéri illemhely üzemeltetéséről is
gondoskodnia kell, ami folyamatos költséget jelent
számára.

Tavasszal már futhatnak a Havannán
Befejezéséhez közeledik a Havanna-lakótelepen a rekortánborítású futókör
építése.
A futófelület gumirétegét kell még letenni, amint
tartósan megfelelő lesz az időjárás, így várhatóan
kora tavasszal már birtokba is vehetik a sportolni
vágyók a lakótelepi pályát.
Az 1000 méter hosszú és 1,2 méter széles pálya építési költségeinek felét Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata vállalta, a
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másik felét pedig az Aktív Magyarország Program
pályázatán nyerte el a kerület, ahol egyre nagyobb a sportolást, illetve az aktív és egészséges
életmódot választók tábora.
Az új pályán kívül a Brenner János-parkban
és a Bókay-kertben 500-500, a Vilmos Endre
Sportcentrumban és a Gerely utcai sportpályán
400-400 méteres futókör áll a lakosság rendelkezésére, változatos borítással, így igény szerint
akár salakon, akár erdei (mulcsos) borításon vagy
gumiborítású körön is lehet futni.

aktuális

Új dimenzióban
az ifjúságpolitika
Az elmúlt években a fiatalok egyre kevésbé vettek részt a kerület életében, és egyre
kevésbé ismerik lakóhelyük értékeit. Ezen
kíván változtatni az az új ifjúságpolitikai
javaslatcsomag, amit Nagy Károly képviselő ötletei alapján dolgozott ki az önkormányzat.
– A generációs különbségek, miként a társadalmunkban, úgy a politikában is jelen vannak. Ezért
különösen fontos, hogy megtaláljuk a módját
annak, hogy a fiatalok véleményét, meglátásait
és szemléletmódját is be tudjuk emelni a döntéshozatalba – magyarázta Nagy Károly. – A magam
huszonhárom évével közel állok a megszólítani
kívánt korosztályhoz, ezért szívügyem ez a téma.
A fiatalok nem találkoznak a kerülettel, nem ismerik azokat az értékeket, amelyeket Pestszentlőrinc-Pestszentimre képvisel.
A képviselő elmondta: az átfogó javaslatcsomag lényege az, hogy szakítsanak a beidegződésekkel, és új dimenzióba emeljék az egész ifjúságpolitikai kérdéskört. Szerinte az egyik legjobb
példa erre az, hogy az önkormányzat TikTok-felületet indít, amely a fiatalok körében különösen
népszerű közösségi platform.
– Ezen a felületen fogjuk bemutatni a
kerület működését, a testvérvárosainkat, a pályázati lehetőségeket.

Értékes és informatív tartalmakat fogunk gyártani, fiatalokkal fiataloknak.
A pandémia miatt sok esemény elmaradt, de így időt kaptunk arra, hogy
előkészítsünk nagyobb volumenű projekteket, változtatásokat. Két jó példát mondok, amire különösen büszke
vagyok. Az egyik: a Tomory Lajos Múzeum podcast-sorozatot indított helytörténeti témákban, ami kiváló ötlet.
A másik: a Kondor Művelődési Ház a
http://kult18.hu/ címen felhasználóbarát integrált felületet hozott létre,
amin az érdeklődők könnyen elérhetik
a kerület közművelődési intézményeinek programjait. Aprónak tűnő, de fontos fejlesztés ez.
Nagy Károly arra is kitért, hogy az
Nagy Károly. Fotó: Ványi Ákos
önkormányzatnak más módon kell gondoskodnia a fiatalok szabadidejének eltöltéséről.
– Egyrészt olyan befektetéseket és beruházásokat szükséges a kerületbe hozni, amelyeket később
használni tudnak a fiatalok, másrészt támogatni
kell őket abban, hogy saját maguknak szervezzék meg a különféle programokat. Például a helyi
rendezvényeken legyen egy diákszínpad a kerületi
tanulók számára. Fontos, hogy magukénak
érezzék az eseményt, a kerületet.
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A választók döntenek
a képviselőjelöltekről
A kormányváltásra készülő hat ellenzéki párt elnöke februári tanácskozásán hitet tett amellett, hogy a tárgyalóasztal helyett a választók kezébe adják a döntést, kik legyenek a Fidesz kihívói a választókerületekben, és ki legyen
Orbán Viktor kihívója miniszterelnök-jelöltként 2022-ben.
Eszerint immár végérvényesen kĳelenthető: mind a 106 választókörzetben előválasztáson dől el, kik lesznek az ellenzék képviselőjelöltjei.
Az előválasztáson nemcsak a pártok jelöltjei, de
civilek is elindulhatnak, akiknek a hatékony közös
kormányzás érdekében előre jelezniük kell, hogy a
hat szervező párt leendő frakciói közül melyikhez
kívánnak csatlakozni a parlamenti munka során.
Az előválasztás többhetes folyamata – figyelemmel a koronavírus-járványra – augusztus közepén indul. Ennek során az egyéni képviselőjelölteket egy fordulóban, a miniszterelnök-jelölt
személyét két fordulóban választhatják ki azok a
szavazók, akik 2022 áprilisáig betöltik a 18. életévüket. A jelöltség feltétele képviselőjelöltként
400, miniszterelnök-jelöltként 20 ezer támogatói
ajánlás összegyűjtése is. Az előválasztás lebonyolítására a szervező hat párt a napokban felállítja az
Országos Előválasztási Bizottságot.
Az előválasztáson mindenki elindulhat, aki
megfelel az OEB által támasztott jelölti feltételek12

A kerület országgyűlési képviselője, Kunhalmi Ágnes
is kaphat kihívókat az előválasztáson
Fotó: Ványi Ákos

nek. Magyarország történetében először lesz országos előválasztás. Az ellenzéki összefogás pártjainak vezetői a tanácskozás után hangsúlyozták:
szerintük a választók bölcsessége a garancia arra,
hogy 2022-től ne csak kormányt váltsanak, de korszakot is, megteremtve egy demokratikus, szociálisan igazságos, egyben környezet- és klímatudatos,
összetartó Magyarországot. Az ehhez vezető közös
ellenzéki programtervet a pártelnökök májusban
társadalmi vitára bocsátják.
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Don-kanyar 78
Ez a címe annak a szabadtéri vándorkiállításnak, amely február 24-én nyílt meg az
Üllői út és a Haladás utca találkozásánál, a
piac szomszédságában, a buszmegálló mögötti parkolóban. A kiállítás a Jobbik támogatásával jött létre, Újpest után a XVIII.
kerület a második állomása, és négy héten
át látható. Az ünnepélyes megnyitón jelen
volt Szaniszló Sándor polgármester is.
Amint azt Makai Tibor, a Jobbik önkormányzati
képviselője mondta rövid megnyitójában, a második világháborús 2. magyar hadsereg megsemmisülése a Don-kanyarban történelmünk egyik legszörnyűbb tragédiája, amely 78 évvel a történtek után
is sok munkát ad a történészeknek, hiszen különféle meggondolások miatt máig sem sikerült minden körülményt teljes mértékben felderíteni.
– Nem vállalkozhattunk arra, hogy teljességében idézzük fel ezt a történelmi eseményt, csak jelezni kívántuk egy-egy részletét. A célunk az, hogy
minden erre járó emlékezzen erre a tragédiára,
hiszen az egykori harcok résztvevői közül ma már
csak néhányan lehetnek életben, ha egyáltalán
akad még ilyen, de sok olyan család van, amely a
gyermekek, unokák, dédunokák révén ma is érintett, és évtizedekkel később is fájdalommal gondol
háborús múltunknak erre az időszakára.
A képviselő hozzátette, szeretné, ha az erre járók közül minél többen állnának meg néhány perc-

re a tablók előtt, és emlékeznének az áldozatokra,
hiszen azt mondják, az ember csak akkor hal meg
igazán, ha már elfelejtik.
Már a megnyitó előtti órában legalább százan
nézegették a képeket, olvasták a szövegeket. Egy
idős hölgy elmenőben megjegyezte:
– Az én apukám is ott esett el, a Don-kanyarban. Négyéves voltam akkor. Apukám – ismételte
meg, majd hozzátette: – Sose mondhattam ki ezt a
szót, mert nem volt kinek.

Makai Tibor
a megnyitón
Fotó: Ványi
Ákos
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PestszentlőrincPestszentimre
díszpolgára kitüntetést
kapott:

DR. MESTER
LÁSZLÓ
Tizenhat éven át volt
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
polgármestere, és nyolc évig
dolgozott az Országgyűlésben
a kerületi ügyek
előmozdításáért.

Pro Urbe
PestszentlőrincPestszentimre díjban
részesült:

KUBA GÁBOR
Az Eötvös Loránd Általános
Iskola igazgatója több mint
negyven éve végez magas
színvonalú és sokrétű
pedagógiai munkát
a XVIII. kerületben.
Fotók: Ruzsa István

Életének 75. évében elhunyt
DR. MOLICH ENDRE,
a rendszerváltás utáni időszak első
XVIII. kerületi polgármestere,
aki 1990–1994 között vezette
Pestszentlőrinc-Pestszentimrét.
Politikusként konszenzusra
törekedett, a polgármesteri ciklusa után
nem vállalt további politikai szerepeket.
Nyugodjon békében!
Fotó: Ványi Ákos
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A vírushelyzet miatt rendhagyó körülmények között, szűk körű ünnepségen
adták a 2020. évi helyi kitüntetéseket Pestszentlőrinc-Pestszentimre vezetői.
Helyhiány miatt sajnos csak néhány díjazottat tudunk bemutatni, de gratulálunk minden kitüntetettnek.

KÉKESI SZILVIA,
a BP18 Egyesített Óvoda vezetője
Művelődésért díjat vehetett át
Ferencz István alpolgármestertől.

BULYÁKI GYULÁNÉ,
az Iciri-Piciri Bölcsőde vezetője
Gondoskodás az emberért díjat vehetett át
Somody László alpolgármestertől.

MARTIN PÉTER,
a Karinthy Frigyes Gimnázium
igazgatóhelyettese Művelődésért díjban
részesült.
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Az üveg művésze
Csodálatos színek, csillogó tárgyak, szokatlan formák: az
üveg sokoldalú művészi felhasználásának szebbnél szebb
bizonyítékai láthatók az Üllői úton egy kis boltban, amelynek műhelyében Farkasné Selmeczki Ilona gyermekkora
óta megőrzött kiapadhatatlan fantáziával és lelkes elhivatottsággal alkot.
Egy észak-magyarország parányi
településen, Nyírtasson született 1952-ben.
– Vidéki lányként
olyan nevelést kaptam,
ami szorgos munkára
tanított. Megbecsülni,
amink van, gyarapítani
és értéket teremteni, erre
okítottak a szüleim.
Megfogadta a szülői tanítást, és felnőttként felsőruházat-

készítőként számos alkalmazottat foglalkoztató
varrodát üzemeltetett, amelynek termékeivel eljutott több nyugat-európai piacra is.
– Egy párizsi út alkalmával láttam meg egy
üvegdíszítésű locsolókannát. Annyira megtetszett,
hogy itthon, már a nyugdíjaskor felé haladva, úgy
döntöttem, hogy az üveggel fogok foglalkozni.
Ennek már tizenöt éve. Selmeczki Ilona még
ma is napi tizenkét-tizennégy órát tölt a műhelyben, ahol életre kelnek az ötletei.
– Már gyerekkoromban is szerettem alkotni.
Aratáskor, amikor édesapámék vitték be a kévéket
szekéren, kihúzgáltam a szalmaszálakat, és különböző fonott motívumokat készítettem. De ugyanilyen örömöt szerzett az, amikor a kertben ásva
régi cserepeket találtam. Régen a törött edényeket
vidéken a kertben elásták, és ezek a díszes, mázas
cserépdarabok később előkerültek, nagy örömöt
okozva nekem, hiszen nagyszerű mintákat lehetett
Fotók: Ványi Ákos
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belőlük kirakni. A fantázia, a kézügyesség és a szabolcsi temperamentum egész életemen át elkísért.
Alkotásaiban visszaköszönnek ezek a tulajdonságok. Az egyedi üveg Tiffany-lámpák aprólékos,
türelmes munkát igényelnek.
– A Tiffany-lámpák szerelmeseként saját kreációt alkottam: egy különleges módszerrel öszszefolyatok különböző színű üvegeket. A színek
egymásba tekerednek, ami által páratlan mintákat
képesek önmagukból létrehozni. Ezeket a csodaüvegköveket fóliázom, forrasztom, Tiffany-lámpákat alkotva belőlük.
Az üvegfolyatással készült tárgyak nemcsak a
művész, hanem a szemlélő fantáziáját is megmozgatják. Az olvasztás folyamán nem lesz két egyforma minta. A formák és a színek véletlensége adja
az egyediséget és a szépséget is.
A galériában komplett tárlatvezetést kaphat a
betérő – nemcsak a kész termékekről tudhat meg

mindent, de Selmeczki Ilona a készítésükről is szívesen beszél. Művészi, egyben életfilozófiája is az,
hogy semmi sem lehetetlen. Ha van egy új ötlet,
akkor addig kísérletezik, amíg az üveg visszaadja
azt, amit elképzelt. Így készített például kaviccsal
díszített akváriumot, lámpát vagy üvegasztalt is.
– Nagyon kevesen foglalkoznak már
üvegművészettel Magyarországon, mert erős elhatározást és
befektetést igényel. Szerencsés vagyok, mert mindig
egyszerűen éltem, és a
pénzt, amit kerestem,
visszaforgattam az adott
vállalkozásomba.
Így
tudtam mindig előrehaladni, és így tudok most azzal foglalkozni, amit szeretek,
ami örömöt okoz.
-puskás17

egykor volt

Horthy Miklós különvonata
A tizenkét kocsiból álló Turán a kormányzó
utazásait szolgálta. A vagon kilencedik elemét, a konyhát és „nappalit-étkezőt” magában foglaló étkezőkocsit a napokban hozták
vissza Magyarországra. A második világháború után Csehszlovákiába kerülő kocsit a
Szenci-tó partján beépítették egy nyaraló emeleti részeként,
és az utóbbi években csak romlott az állapota. Néhány telet
hajléktalanok húztak ki benne, a padló egy részét tűzifának használták fel. Mára megpecsételődött a sorsa: vagy
a tó partján szétbontják, és végleg az enyészeté lesz, vagy
restaurálják, és magyar múzeumba kerül. A Turán kilences
számú kocsĳának történetéről Zsigmond Gábor, a Közlekedési Múzeum főigazgató-helyettese mesélt.

Néhány telet
hajléktalanok
húztak ki benne,
s a padló egy
részét tűzifának
használták fel
Fotó: Ványi Ákos
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A Turánt Horthy Miklós használta a két világháború között. Nem készítettek a kormányzónak önálló vasúti szerelvényt, hanem meglévő járműveket
alakítottak át – az étkezőkocsit 1937-ben. A kocsit
egyébként 1913-ban a Ganz gyártotta. A Turán sosem volt egységes stílusú szerelvény, az idők során
folyamatosan bővült, míg elnyerte azt a formáját,
amikor 12 kocsiból állt. A szerelvényt 1944-ben a
nyilas hatalom nyugatra hurcolta. A kormányzó
szerette a vonatot, olykor ezzel utazott vadászatra, Gödöllőre vagy Kenderesre. Fotók bizonyítják,
hogy 1938-ban a Turánnal látogatott Varsóba és
Bécsbe. Azt is tudjuk, hogy 1942-ben a kormányzóhelyettes, ifj. Horthy Miklós holttestét a különvonattal szállították Kenderesre. Horthy 1944-ben
Hitler hívására a Turánnal utazott Berlinbe is, mialatt a németek megszállták Magyarországot.
RÁKOSI IS SZEMET VETETT RÁ
Tudjuk, hogy a szerelvény 1944 novemberében
hagyta el az országhatárt, de azt nem, hogy kik
utaztak a vonaton, és mit vittek magukkal. Az úti
cél Németország volt, de oda soha nem érkezett
meg, Csehszlovákiában maradt. A nyilasok rengeteg kincsekkel, értékekkel megpakolt vasúti szerelvényt vittek nyugatra.
1949 júliusában született meg a Csorba-tói
egyezmény, melynek értelmében a két ország
kölcsönösen lemondott az egymással szemben
támasztott pénzügyi, vagyoni követelésekről.
A Turán így maradt Csehszlovákiában. Bebrits Lajos akkori közlekedésügyi miniszter már az ötvenes
években kísérletet tett a vonat visszaszerzésére,
mondván, Rákosi szívesen használná, de a csehek az egyezményre hivatkozva nem adták. Így a
Turánt ők használták reprezentatív célokra. Idővel
kiselejtezték, végül 1986-ban a csehszlovák vasút
visszaadta a MÁV-nak a szerelvény 12-es számú
tagját, amely a vonat utolsó eleme volt, egy kocsiszállító, ami ki van állítva a Magyar Vasúttörténeti
Parkban. Két másik kocsiról pedig ismert, hogy kiégett és megsemmisült.

egykor volt
HARGITA — EZÜST NYÍL — TURÁN
2020 tavaszán kaptunk hírt arról, hogy ez a kocsi
megvan. Az egykori étkezőkocsit magyar és szlovák vasúti szakemberek és muzeológusok azonosították. A lakásként használt ipari matuzsálemen
még láthatók korabeli magyar feliratok, és megmaradtak a faburkolatok is az étkezőben, ahol egykor
14 fotel vette körül az asztalt. Az utolsó pillanatban léptünk, a Turánra ugyanis bontási engedélye
volt a tulajdonosnak. A Nemzeti Kulturális Alaptól
kaptunk támogatást, hogy a kocsit hazaszállítsuk.
Jelenleg a restaurátori kutatómunka zajlik, reményeim szerint egy-két év, és a közönség is megismerheti Horthy étkezőkocsĳát. Nekünk, muzeológusoknak, az aktuális politikai vélemények
tiszteletben tartása mellett az a dolgunk, hogy
ha egy műtárgy előkerül, amin keresztül el lehet
elmesélni a történelmünket, akkor azt megszerezzük. Németországban egymás mellett láttam Hitler és Honecker kocsĳát kiállítva. A Vasúttörténeti
Parkban látható Rákosi különvonata, a Hargita,
akárcsak a Kádárt szállító Ezüst nyíl. Őrzünk „nagy
fekete autót” is, amit az ÁVH használt. A gyűjtemény most a harmincas évek egyik szimbolikus
járművével, Horthy különvonatának étkezőkocsijával bővülhet. De ismétlem, nekünk az a dolgunk,
hogy ezeket a tárgyakat megmentsük, megőrizzük
és bemutassuk, ahogy ezt Amerikától Németországon át mindenfelé teszik a világban.
Gyuricza Péter

A Turán étkezőkocsĳa a Szenci-tó partján egy nyaraló részeként
Fotó: Schvéd Norbert

A vonat kiszabadítása a nyaraló fogságából

Már itthon a luxusvonat megkopott étkezőkocsĳa

Fotó: Schvéd Norbert

Fotó: Ványi Ákos
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Szerencsések-e
a szerencsét hozó
kéményseprők?

budapest

Május elsejétől az állami katasztrófavédelmi szervezethez kerül a budapesti kéményseprési tevékenység, de maguk a kéményseprők nem. Kérdés, hogy az új seprő
mennyire seper jól.
A kormány 2015-ben döntött úgy, hogy 2016-tól a
kéményseprés állami feladat lesz. Az önkormányzatok 2024-ig kaptak haladékot a szolgáltatás átadására. A Fővárosi Önkormányzat és közszolgáltató cége, a Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit
Kft. (Főkétüsz) vezetői február elején jelentették
be, hogy nem várják meg ezt a határidőt, hanem
2021. május elsejétől átadják a szolgáltatást a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának.
ÚJ SEPRŐ
Miután a katasztrófavédelem nem kívánja átvenni
a szolgáltató céget, a Főkétüsz 283 munkavállalójától kénytelen megválni. Ugyanakkor nyilvánvaló,
hogy kéményseprők nélkül nem lehet a munkát
elvégezni. Kovács Balázs, a Főkétüsz ügyvezető
igazgatója a bejelentéskor elmondta, hogy az elbocsátott szakemberek egyénileg csatlakozhatnak
a katasztrófavédelmi szervezethez.
Az Országgyűlés 2017 októberében fogadta el
azt a törvénymódosító csomagot, ami alapján eltörölték a kötelező kéményellenőrzést, annak ellenére, hogy a törvénymódosító javaslatot Áder János
visszaküldte a parlamentnek. A köztársasági elnök
a javaslattal szembeni formai kifogása mellett
azért is kérte a törvény átgondolását, mert úgy vélte, veszélyes lehet a kötelező ellenőrzés eltörlése.
Nemzetközi tapasztalatok alapján ugyanis a
balesetek száma többszörös azokban az országokban, amelyekben önkéntességen alapuló rendszer

Bizonyára kell majd
egy-két év ahhoz,
hogy kiderüljön,
jó-e az a budapesti
kéményeknek,
hogy egy tradicionális
cég szakmailag
felkészült dolgozói
helyett ezután az állam
felel a tisztaságukért,
a balesetmentes
működésükért.

budapest
működik. A kormányt és a parlamenti többséget
az sem tántorította el, hogy a kéményseprők véleményük kinyilvánítása céljából az utcára mentek,
és az sem hatotta meg, amikor imádságra kérték a
pápát.
ÁTADJÁK AZ ÁLLAMNAK
Tüttő Katától megtudtuk, hogy a Fővárosi Önkormányzat bevételében mintegy 2 milliárdos kiesést
okozott az, hogy az állam ingyenessé tette a lakossági kéményseprést. A főpolgármester-helyettes
szerint mindehhez hozzájöttek az elmúlt időszakban a járvány okozta terhek, a gazdasági visszaesés, az iparűzési adó csökkenése, a kormányzati
elvonások. A Fővárosi Önkormányzat mindezek
következtében ott tart, hogy a kötelező feladatokra
sem jut elegendő forrás. Ezért döntöttek úgy, hogy
nem 2023 végén, hanem 2021 májusától adják át a
kéményseprő szolgáltatást az államnak.

A kéményseprő szakma változásai
Magyarországon a kéményseprők első írásos említése II. Ulászló egyik
1514-ben kelt királyi rendeletében olvasható. Számuk akkoriban
elenyésző, többségük olasz származású volt, de akadtak közöttük
németek és osztrákok is. Az első kéményseprők a 17–18. században
telepedtek le a városainkban, s ugyanekkor alakultak az első hazai
kéményseprő céhek. A kéményseprő mesterség presztízse az elmúlt
évszázadok során változott. Napjainkban a szakmai követelmények
a kéménykarbantartástól a tüzeléstechnika irányába mozdultak
el. A cél az, hogy az elsődleges megelőző tűzvédelmi feladaton túl
a kéményseprő a tüzeléstechnikában és a levegőtisztaság-védelemben
is jártas ellenőrző, vizsgáló és szaktanácsadó mester legyen.
A XVIII. kerületben összesen 44 469 égéstermék-elvezető található,
amelyeket 2021. május elsejéig a Főkétüsz XVIII–XIX. kerületi
kirendeltségén dolgozó kéményseprők gondoznak.
A jövőben ez a feladat a katasztrófavédelemre hárul.

NEM JÖTT LÉTRE
A katasztrófavédelemmel folytatott egyeztetések
során a Fővárosi Önkormányzat célja az volt, hogy
a szolgáltatóváltásból a budapestiek ne érezzenek
semmit, az ellátás biztonsága megmaradjon. A feladattal a munkavállalókat és az eszközöket is át
kívánták adni, vagyis felajánlották az államnak a
Főkétüsz ingyenes átadását.
– Elsősorban a munkavállalók biztonsága
érdekében szerettük volna, ha az állam a céget

is átveszi, de ez sajnos nem jött létre – mondta
Tüttő Kata.
A főpolgármester-helyettes hozzátette: a munkavállalók egy része egyénileg átmegy az állami
szervhez, a másik részüknek egyfelől a többi közműcégnél történő elhelyezkedéshez nyújtanak segítséget, másfelől – különösen a védett korban levő
munkavállalók esetében – a Budapest Esély Nonprofit Kft.-n keresztül segítenek elhelyezkedni.
NEM SZŰNIK MEG
Kérdésünkre válaszolva Tüttő Kata azt is elmondta, hogy a Főkétüsz nem szűnik meg. Tovább működik majd a létrejövő budapesti közszolgáltató
társaság keretében a másik négy nonprofit társaság – a Főtáv Zrt., a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt., a Főkert Zrt. és a Budapesti Temetkezési Intézet Zrt. – mellett. A Főkétüsz ezután nem a lakosságnak nyújt szolgáltatást, hanem a Fővárosi
Önkormányzat intézményeinek kéményseprését
végzi, valamint külső gazdasági társaságoktól is
igyekszik megbízásokat szerezni.
Bodzay Zoltán

Dolgoznak a kéményseprők a Barcsay utcában

Fotó: Ványi Ákos
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FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosok!
Kerületünk a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete a 31/2017. (II.23.) számú határozata alapján 2018 évben
megkezdte a kerület teljes területére készülő új Kerületi
Építési szabályzat (KÉSZ) elkészítését. A jelenleg hatályban
lévő, 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott
és többszörösen módosított Pestszentlőrinc—Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának (továbbiakban:
PPVSZ) felülvizsgálatát az eltelt több mint 10 évben a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokon túl, a
fejlesztési szándékok megváltozása, illetve újabb szakmai
szempontok előtérbe kerülése teszi szükségessé.
A PPVSZ a Fővárosi Szabályozási Keretterve és a Budapesti Városrendezési Keretszabályzata alapján készült 2006-ban.
A teljes kerület területére az új KÉSZ és a mellékletét képező
szabályozási terv már az új fővárosi terveknek úgy, mint Budapest településszerkezeti tervének és a Főváros Rendezési
Szabályzatának (TSZT és FRSZ) megfelelően készül.
A tervezettel kapcsolatos lakossági vélemény-nyilvánításra a terv készítésének véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében kerül sor. A településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a

településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelt), 38. §-ban
foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a
KÉSZ tervezetésnek véleményezési dokumentációja elkészült.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési,
településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő
alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján, a településrendezési eszköz módosításának munkaközi
lakossági fórumát elektronikus úton folytatjuk le. A véleményezhető részletes szakmai tájékoztató dokumentum a www.
bp18.hu honlapon a polgármesteri hivatal főépítészi osztályának oldalán, a http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport címen a „Folyamatban lévő projektek”
cím alatt érhető el. A honlapon közzétett részletes szakmai
tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat az elektronikus lakossági fórum és partnerségi
egyeztetés keretében e-mailen útján tehetik meg.
Kérjük, hogy a KÉSZ tervezetével kapcsolatos véleményüket és észrevételüket elektronikus formában a jankovits.
vera@bp18.hu vagy a valanszki.sara@bp18.hu e-mail címre juttassák el március 20-ig.
Jankovits Vera főépítész

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesterének döntése alapján a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: PPVSZ) módosításra kerül, melynek véleményezési dokumentációja elkészült.
A PPVSZ 2021. december 31. napjáig a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI.8.) Korm. rendelet 32. § (6) és (6a) bekezdése és 46. § (3)
bekezdése alapján módosítható.
Jelen módosítás célja a családi házas kerületrészek kertvárosi jellegének megőrzése, az összefüggő zöldfelületek
védelme, a csapadékvíz elvezetés és hasznosítás érdekében
a klímatudatosabb területgazdálkodásra és építési technikákra ösztönző építési szabályok megalkotása. Az épített
környezet alakítására vonatkozó módosuló építési szabályok a településkép optimális fejlődését is szolgálnák,
azok összhangban lesznek a településkép védelméről szóló
22/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelettel is.
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A beépítési előírások módosítását bemutató anyaggal
kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a partnerségi
egyeztetés keretében van lehetőség. A veszélyhelyzet ideje
alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló
546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján, a településrendezési eszköz módosításának, partnerségi egyeztetését, tájékoztató lakossági fórumát elektronikus úton folytatjuk le.
A véleményezhető részletes szakmai tájékoztató dokumentum a www.bp18.hu honlapon a polgármesteri hivatal főépítészi osztályának oldalán, a http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport címen a „Folyamatban
lévő projektek” cím alatt érhető el. A honlapon közzétett
részletes szakmai tájékoztatóval kapcsolatos kérdéseiket,
észrevételeiket, javaslataikat az elektronikus lakossági fórum és partnerségi egyeztetés keretében e-mailen útján
tehetik meg.
Kérjük, hogy a PPVSZ módosítással kapcsolatos véleményüket és észrevételüket elektronikus formában a jankovits.
vera@bp18.hu vagy a valanszki.sara@bp18.hu e-mail címre juttassák el március 20-ig.
Jankovits Vera főépítész

hirdetés

ÁLLATPATIKA

PESTIMRÉN

vényköteles és szabad forgalmú
állatgyógyszerek
élősködők elleni készítmények,
féreghajtók

fiziológiás és diétás tápok
gyógyszerek haszonállatoknak,
galamboknak

házhoz szállítás - akár ingyen
ingyenes állatorvosi
szaktanácsadás

komplex állatorvosi háttér
és diagnosztika
1188 Budapest, Kisfaludy u. 55/A
Tel.: (06) 1 295-3085
www.galambpatika.hu
www.szentbernat.hu
www.petcare.hu
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Mindenkinek szüksége
van az oltásra!

egészség

Közösen aláírt levelet küldött a kerület
lakosainak Szaniszló Sándor polgármester és dr. Szebényi Attila, a Zsebők Zoltán
Szakrendelő igazgató főorvosa. A koronavírus-járvány elleni még hatékonyabb
védekezés érdekében arra biztatják Pestszentlőrinc-Pestszentimre
polgárait,
hogy – ha még nem tették meg – jelentkezzenek oltásra a www.vakcinainfo.gov.
hu honlapon.
– A társadalmi szintű átoltottság, az úgynevezett
nyájimmunitás elérése a legfőbb feltétele annak,
hogy mindannyian visszatérhessünk normális
életünkhöz, korlátozások nélkül mozoghassunk
a világban, találkozhassunk nem velünk lakó családtagjainkkal, valamint barátainkkal, ismerőseinkkel. Ez a központi gondolata a kerület lakóinak
küldött levelünknek – hangsúlyozta dr. Szebényi
Attila, a Zsebők Zoltán Szakrendelő igazgató főorvosa.
Korábban már sokan jelentkeztek az oltásra,
őket a háziorvosok értesítik arról, hogy mikor kerülhetnek sorra, de vannak olyanok is, akik még
nem kaptak visszajelzést.
Őket arra kérik, hogy a www.bp18.hu/vakcina
címen elérhető űrlap kitöltésével jelezzék, ha regisztráltak az oltásra, és esetleg már meg is kapták azt. Aki nem használ elektronikus felületeket,
az visszaküldheti a levélhez mellékelt kérdőívet
(XVIII. kerületi Polgármesteri Hivatal, 1675 Budapest, Pf. 49.), vagy bedobhatja azt az önkormányzatnál, illetve az Imre-háznál elhelyezett gyűjtőládába.
Szebényi Attila azt is elmondta, hogy a szakrendelőben van az egyik hivatalos kerületi oltópont. Az egészségügyi szolgálat készen áll a működtetésére.

– Úgy kell megoldani, hogy az épületen belül
több oltóhely legyen, paravánnal elválasztva, egy
orvos akár öt-hat-hét-nyolc oltottat is tudjon felügyelni, és ha bármilyen mellékhatás jelentkezik,
azonnal közbe tudjon avatkozni. Azoknál, akiket én
oltottam, semmilyen mellékhatást nem észleltem.
AZ A JÓ OLTÁS, AMI BE VAN ADVA

Dr. Szebényi Attila. Fotó: Ványi Ákos

Az igazgató főorvos a Városkép egyik tavaly tavaszi
számában beszámolt arról, hogy ő maga is átesett
a fertőzésen. Adódik a kérdés: akkor neki már nincs
szüksége a védőoltásra?
– Természetesen ennek ellenére én is megkaptam mindkét oltást. Ha valaki átesik a fertőzésen,
egy ideig kétségtelenül védettséget élvez. Három
hónap után azonban ajánlott, hogy ő is védőoltásban részesüljön. Ez a szervezet védekező mechanizmusának nagyobb aktivitását váltja ki, és jobban
véd a mutánsok ellen is. A Semmelweis Egyetem

egészség
rektora, Merkely professzor is elkapta korábban
a vírust, ennek ellenére beoltatta magát az orosz
Szputnyik V vakcinával. Az oltás továbbá azért is
ajánlott ebben az esetben is, mert nagyon sokszor
előfordul, hogy az illető átesett a fertőzésen, van is
védettsége, de olyan alacsony az ellenanyag szintje, hogy újra megfertőződhet. A védőoltás viszont
nyomban generálja a T-limfociták, a védősejtek és
az ellenanyag termelődését.
Szebényi Attila szerint természetesen mindenkinek joga van rá, hogy megválassza, milyen vakcinával oltatja be magát, de szakmailag egy a lényeg:
– Az a jó védőoltás, ami be van adva. Mielőbb
el kell érnünk a nyájimmunitást. Ezt kívánjuk elősegíteni a polgármester úrral közösen aláírt levelünkkel is. A kerületi önkormányzat tevékenységében kiemelt helyet foglal el a gyógyító munka
folyamatos támogatása, ennek köszönhetően stabil az egészségügyi ellátás. Ezt is védjük, amikor
mindenkit arra biztatunk: oltassa be magát.
A KERÜLETI OLTÁSHELYZET
Február utolsó napjaiban a kerület 49 felnőtt háziorvosa megkezdte az oltást a kínai vakcinával is,
amely már az ötödik a sorban az alkalmazott oltóanyagok között.
– Eddig a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca, a
Moderna és a Szputnyik V – mikor melyik állt rendelkezésre – mintegy ezer ember első körös oltására volt elegendő. A Sinopharmból most minden
háziorvos fejenként 55 adagot kapott azzal, hogy
március 3-ig mindet fel kell használni, vagyis az
oltottak száma így már nagyjából négyezerre nő.
Ehhez hozzájönnek a korábban beoltott egészségügyi dolgozók, és eközben jó néhányan már a
második oltáshoz is hozzájutnak – tájékoztatott
dr. Regős András, a Zsebők Zoltán Szakrendelő
alapellátásért felelős orvosigazgató-helyettese.
– Asszisztensem közreműködésével már az
első napon 33 embert beoltottunk. Azt hiszem,
ez nem kevés, hiszen a munka fokozott koncentrációt igényel. Ki kell tölteni a jelentkezési lapot,
mindenkivel megbeszéljük, van-e olyan panasza,
amely kizárja az oltás felvételét, és el kell végeznünk egy gyors vizsgálatot is. Volt, aki izgult, többeknek hirtelen megugrott a vérnyomása. Ilyenkor

meg kell várnunk, amíg megnyugszik a beteg. Az
adminisztráció és a vakcina beadása körülbelül öt
percet vesz igénybe, aztán harminc percig pihen
a páciens, majd megkapja az igazoló dokumentumot. Végül megbeszéljük vele, hogy mikor kell
jelentkeznie a második, az emlékeztető oltásra.
Eddig mindenki jól viselte az egészet, senki nem
lett rosszul, senkinek nem volt panasza.
Regős főorvos elmondta még: úgy fest, hogy
felgyorsul a folyamat, megérkezett az oltandók
újabb listája is.
TÚL A MÁSODIK OLTÁSON
A XVIII. kerületi lakosok közül Jeckel János egyike
azoknak, akik február végén megkapták a koronavírus elleni oltás második adagját is. Őt központilag a Bajcsy-Zsilinszky Kórházba irányították, ahol
a Pfizer/BioNTech vakcinát alkalmazták.
– Az első oltást éppen a 82. születésnapomon
kaptam meg. Nagyon örültem a lehetőségnek, mert
őszintén bevallom: féltem a fertőzéstől. A koronavírus komoly következményekkel járt volna, mert
két évvel ezelőtt nagyon súlyos tüdőgyulladáson
estem át, a Korányi szanatóriumban ápoltak.
Jeckel Jánost három krónikus betegséggel is

Mindenkinek joga van rá,
hogy megválassza, milyen vakcinával
oltatja be magát, de szakmailag
egy a lényeg: az a jó védőoltás,
ami be van adva. Mielőbb el kell érnünk
a nyájimmunitást.
küzd: magas a vérnyomása, időskori cukorbetegsége van, és bizonyos ételekre is allergiás.
– Szerencsére a rendszeres gondozás jóvoltából mindhárom megfelelően karban van tartva.
Az oltások semmilyen mellékhatással nem jártak.
A megfigyelésre szánt fél óra alatt elkészült az igazolás is. Feleségem is reméli, hogy hamarosan sorra kerül, ő is hetven fölött jár már. Ha mindketten
túl leszünk az oltáson, utána felszabadultabban
élhetünk, egyebek közt utazhatunk megint.
Kerekes András
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A kerület segítséget
kínál a kormánynak
„Adják ide azt a másfél millió vakcinát, és mi beoltjuk
Budapestet – a főpolgármester ezzel a javaslattal fordult a
kormányhoz, miután kiderült, hogy nem hívták le a teljes
uniós keretet a Moderna-vakcinából, mivel, mint állítják,
az drága. Karácsony Gergely az oltási folyamat felgyorsítása érdekében vetette fel, hogy a lebonyolításba vonják be a
kerületi önkormányzatokat. Pestszentlőrinc-Pestszentimre
nyitott a kezdeményezésre, erről tájékoztatta magazinunkat Ferencz István alpolgármester.
Ferencz István elmondta, hogy amennyiben a
kormány elfogadja a főpolgármester javaslatát,
és Budapest megkapja ezt a vakcinamennyiséget, azt elosztanák a kerületek között. Ily módon
Pestszentlőrinc-Pestszentimre harmincezer oltóanyaghoz juthatna. Az oltást az önkormányzat
saját hatáskörében szervezné meg. A tervek szerint minden egészségügyi dolgozónak fizetnének,
elismerve, hogy ez a feladat többletmunkával jár.
Az önkormányzat azt szeretné elérni, hogy az
oltásnál elsőbbséget kapjanak az oktatási és a szociális ágazatban dolgozók. Az állam ma ezeket a
területeket támogatja legkevésbé az oltási sorrend
megállapításakor. Például az otthonokban élők
megkapták az oltást, de azok, akik idősek
klubjába járnak, még nem.
A bölcsődei dolgozók
szintén kimarad-
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tak. Ferencz István úgy fogalmazott: „Szeretnénk
segíteni, hogy ezeken a területeken is minél előbb
megszerezhessék a lehető legnagyobb védettséget. Szeretnénk lehetővé tenni, hogy az érintettek
adott esetben regisztráció nélkül is megkaphassák
az oltást.”
Az alpolgármester a szakmai javaslathoz hozzátette: „Politikusként kevés esélyt látok arra, hogy
a kormánynál meghallgatásra talál ez a felvetés, és
valóban átengedik a kért vakcinamennyiséget. De
ha a kormány azt szeretné, hogy az országos védettség minél nagyobb legyen, és mielőbb nyitás
lehessen az országban, ahhoz az szükséges, hogy
biztosítsa számunkra ezt az oltóanyag-mennyiséget. A kormánynak be kell látnia, hogy az emberek
egészségének védelme szakmai, emberi és nem
politikai kérdés. Számunkra az a fontos, hogy a kerületben dolgozó és élő emberek mielőbb védettek
legyenek a koronavírussal szemben.”

KELL AZ OLTÁS!

Hogy újra
együtt lehessünk.

ERŐS VÁROS. ERŐS KÖZÖSSÉG. BUDAPEST.

koronavirus.budapest.hu/oltas

Érettségire készülve

tanterem

Már az online oktatásról készült tavaly őszi
cikkünkből kiderült, hogy a kerületi oktatási intézmények sikeresen alkalmazkodnak
a koronavírus okozta nem mindennapi körülményekhez, és igyekeznek minden segítséget megadni a tanulóknak. Bő két hónappal az érettségi vizsgák előtt elmondható,
hogy a kerületi intézményvezetők rendben
megszervezték azt is, hogy az érettségire készülő tanulók a szigorú korlátozások
idején is közvetlenül konzultálhassanak a
tanáraikkal. Ez persze körültekintő egyeztetést, olykor logisztikai bravúrt követelt.
Három középiskolában érdeklődtünk.
SZTEHLO: JOBBAN SIKERÜLT,
MINT TAVASSZAL
A Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium vezetője,
Vicziánné Salla Ildikó elmondta, a tavaly tavaszi
korlátozások tapasztalatai alapján már szeptemberben felkészültek arra, hogy a járvány második
hulláma esetén azonnal digitális órarenddel folytathassák a tanítást.
– Gondoltunk rá, hogy az esetleges módosítások nyomán figyelemmel kell majd lennünk az
érettségi előtt állók, illetve a kilencedikesek eltérő igényeire, és hogy a különféle tagozati óraszá-

mokról sem feledkezhetünk meg. Úgy érzem, az
összehangolás most a pedagógusok és a diákok
szempontjából egyaránt jobban sikerült, hatékonyabb, mint a tavaszi hirtelen átállás idején volt.
Természetesen a jelenléti oktatás az igazi, de most
mindannyiunknak alkalmazkodnunk kell.
Két tizenkettedikes diák, Fehér Viola és Kordás Levente megerősítette az igazgatónő szavait.
Mindketten biológia tagozatosok, de különböző
csoportban vannak, így nem sok közös órájuk van.
Viola nem titkolta, hogy számára elég nehéz otthon egyedül tanulni, ezért nagy segítség, ha néha
bemehet az iskolába, és felelhet az érettségi témakörökből. Családi hagyományt folytatva logopédus
szeretne lenni.
– Magyarból és angolból készülök emelt szintű érettségire, az angol nyelvvizsgán már túl vagyok, szerintem sikerült, de az eredményről még
nem kaptam értesítést.
Leventének, aki a gödöllői Szent István Egyetemre készül – természetvédelmi vagy élelmiszer-ipari mérnök szeretne lenni –, kifejezetten
tetszik az online oktatás.
– Jó, hogy a legtöbb tárgyból eléggé rugalmas
az iskola, ahol szükség van rá, több óránk lehet.
Talán csak a reáltárgyaknál nehezebb valamivel ez
az időszak.
A Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázium

tanterem
KARINTHY: MOST IS GÖRDÜLÉKENY VOLT
A Karinthy Frigyes Gimnázium vezetője, Hutai
László az év végén elmondta lapunknak, hogy a
digitális átállás náluk tavasszal és ősszel egyaránt
gördülékenyen sikerült, így a mostani konzultációs
órák megszervezése sem okozott különösebb nehézséget.

Vincze Alíz

Az érettségire készülő Vincze Alíz szerint náluk olyan szerencsésen állították össze a programot, hogy például a beszélgetésünket követő
héten azokból a tantárgyakból tartanak jelenléti
oktatást, amelyek amúgy is abban az időpontban
szerepelnek az órarendben, nincs tehát szükség elmaradó órák pótlására.
– Az érettségire való felkészülés a jelenlegi
helyzetben természetesen tőlünk is nagyobb önállóságot követel, de ez természetes, végtére is a felnőttkor küszöbén vagyunk – tette hozzá. Ő az ELTE
Gazdálkodástudományi Intézetébe szeretne bejutni, a második helyen a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetemet jelölte meg. Mivel a Karinthyban
két tannyelvű oktatás folyik, ha angolból legalább
négyes lesz az emelt szintű vizsgája, és két tárgyból – konkrétan történelemből és matematikából
– angol nyelven érettségizik, akkor automatikusan
meglesz a C1-es típusú nyelvvizsgája. De előbb
még a márciusi német nyelvvizsgájára készül…

WESLEY: HASZNOSÍTOTTÁK
A TAPASZTALATOKAT
– Mi is sokat hasznosítottunk a digitális oktatás korábbi tapasztalataiból, és miután jelenleg csak egy
érettségire készülő osztályunk van, nem okozott
gondot a közvetlen konzultáció megszervezése sem
– közölte a Wesley Kincsei Gimnázium igazgatója.

Molnár Zsolt Zsombor

Gazdig Róbert hónapokkal korábban figyelmünkbe ajánlotta egyik diákjukat, a több tárgyban
is kitűnő Molnár Zsolt Zsombort, dicsérve egyebek
közt a képzőművészetben és a nyelvekben megnyilvánuló tehetségét. Zsombor bevallotta, hogy
neki az online órák okoznak némi nehézséget, de
cserébe élvezi, hogy több információt lehet begyűjteni az internetről, ami például dolgozatíráskor
igencsak jól jön.
– Tolmács szeretnék lenni, angolból és németből fogok emelt szintű érettségi vizsgát tenni.
Mindkét nyelvet nagyon szeretem, és folyamatosan
igyekszem minél jobban elsajátítani őket, gyakran
nézek ilyen videókat is. Az ELTE sinológia szakára
jelentkeztem, ha felvesznek, jön majd egy új nyelv,
a kínai, később pedig a japán. Nyolcadikos korom
óta különösen érdekel az ázsiai történelem és építészet.
Kerekes András
Fotók: Totev Alexander
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„A lőrinci szárnyasfiú”
Kilencven éve született Kondor Béla

kult18

Különleges kisfiú látta meg a napvilágot Pestszentlőrincen 90 évvel ezelőtt, 1931. február
17-én. Kondor Béla, akit ma a 20. századi magyar művészet meghatározó alkotói között
tartunk számon, a festészet és a grafika területén egyaránt kiemelkedő életművet hozott
létre. Emellett több kötetnyi verset írt, fotózott, kiválóan játszott különböző hangszereken, amelyekből néhányat saját kezűleg készített.

Gyermekkora meghatározó időszakát a Wlassics
Gyula utca 36. szám alatti házban töltötte, melynek hatalmas kertjében rengeteget játszott húgával, Máriával. Egyedülálló tehetsége és gazdag
fantáziavilága már igen korán megmutatkozott, állandóan rajzolt, színezett, gyurmát formált. Akkor
azonban még kevesen sejthették, hogy egy valódi
művészzseni növeszti szárnyait a lőrinci kertvárosban.
A Wlassics Gyula utcai elemi iskolában rajztanára hamar felfigyelt Kondor Béla kimagasló képességeire, saját pályáját ajánlotta neki, de ő elhatározta, hogy festőművész vagy pilóta lesz. Egykori
osztálytársa és jó barátja, Mayer Pál visszaemlékezése szerint Béla, ha papír akadt a kezébe, azonnal

Kondor Béla a szüleivel (1932)

rajzolt, nem suta gyerekrajzot, hanem néhány vonalas „gyorsfelvételt”. Kamaszként csendéleteket
festett, verseket írt, és már alig 11 évesen repülőmodelleket készített. Képzeletét élénkítette, hogy
a közelben épülő Ferihegyi repülőtéren 1943-ban
megindult az aktív katonai repülés, így gyakran cikáztak vadászgépek a környező égbolton. Egy idő
után már fejből sorolta azok típusait.
Középiskolai tanulmányait 1941-ben kezdte el
a Pestszentlőrinci Magyar Királyi Állami Gimnáziumban, de 1944-ben félbeszakította azokat a második világháború. A légitámadások idején a család
a kertben kialakított föld alatti veremben keresett
menedéket. Míg szülei és testvére a szirénák hangjára mielőbb biztonságos helyre menekültek, a kí-
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Kondor Béla:
Bombázás
(1964)
A miskolci
Herman Ottó
Múzeum
tulajdona

Mária és Béla a Wlassics utcai ház udvarán (1940 körül)

váncsi természetű Béla felmászott házuk tetejére,
és onnan figyelte a bombázásokat. Bár irtózott a
kegyetlenségtől, a repülés teljesen elbűvölte.
1964-ben készült Bombázás című olajfestményén aranyló színekben jelenik meg a szitakötőre
emlékeztető vadászgép, amely bombákat hullat az
alatta elterülő vidékre. A házban – ahova a két gyermek szalad – felsejlik egy koponyaszerű fej, utalva a
háború borzalmaira. A kép jobb szélén feltűnő apró,
hátizsákos alak a háborús övezetből menekülő Kondor család sorsát idézi, hiszen 1944. november végén, Pestszentlőrinc részleges kiürítésekor végleg
el kellett hagyniuk szeretett otthonukat.
Szabó Zsóﬁa Lilla
Tomory Lajos Múzeum
Kondor Béla. Repró: Ványi Ákos
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Működésben
a könyvtári cserepontok
vissza a korábban kikölcsönzött könyveket, akinek
pedig sikerült az előjegyzés, már vihette is magával
az újabbakat. Telefonon és e-mailben lehet leadni
az igényt, de akár egy cédulán is elfogadjuk, nem
a forma a fontos. Néhány nap alatt több mint ezer
előjegyzés érkezett, érezhető, hogy az olvasók ki
vannak éhezve. Jó, hogy a cserepont révén megint
beindulhatott a kölcsönzés, és hogy újra van kapcsolatunk az olvasókkal – méltatta a szolgáltatást
Juglné Vilhelm Tünde, a Lőrinci Nagykönyvtár vezetője.

Fotó: Ruzsa István

Az ajtó még nem, de az ablak már nyitva,
igaz, csak résnyire, ám a könyveknek ennyi
is elég ahhoz, hogy több hónapos szünet
után megint eljuthassanak az olvasókhoz.
Február 10-e óta a Fővárosi Szabó Ervin
Könyvtár három kerületi fiókja közül kettőben, a Thököly útiban és a Havanna-lakótelepiben is elindult a cserepont-szolgáltatás,
a harmadikban csak azért nem, mert a fióknak otthont adó Pestszentimrei Közösségi
Ház továbbra is zárva tart.
– Már az első órákban nagy volt az érdeklődés a
cserepont kínálta lehetőség iránt: sok telefont
kaptunk, és folyamatosan jöttek az olvasók, hozták
32

MESÉK ÉS REJTVÉNYEK
Mint elmondta, az egészségügyi szabályok betartását, a hatékony védekezést továbbra is a legfontosabb kötelességüknek tartják, aminek jegyében
a visszahozott könyvek három napra karanténba
kerülnek.
A Thököly úti fiókban, ahogy másutt is, november 13-án már a második kényszerű szünet kezdődött, de a munka természetesen a zárvatartás
idején sem állt le. Csak ízelítőül: a gyermekkönyvtáros, Kovácsné Lezancsek Olga meséket olvasott
föl videóra, szerdánként mindig egy újabbat, irodalmi kvízeket, egyéb rejtvényeket, helytörténeti
érdekességeket töltöttek föl az internetre, és közben hetente újabb könyvekkel bővült az állomány.
– Az állománygyarapítás az olvasók számától
és a forgalomtól függ. A Lőrinci Nagykönyvtárnak
több mint négyezer beiratkozott olvasója van, és
a budapesti közkönyvtárhálózatban kiemelt forgalmat bonyolít le. Az új könyvek közül is több
megtalálható azokban a témák szerint összeválogatott csomagokban, amelyeket a bejárati ajtó és
a cserepontablak melletti tárlókban helyezünk el,
hogy azok se távozzanak üres kézzel a korábban
kikölcsönzött könyvek visszaadása után, akiknek
nincs előjegyzésük vagy magukkal hozott listájuk,
de megpillantva egy-egy új címet mégiscsak élnének a lehetőséggel.
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A február 10-e óta kikölcsönzött
könyvek esetében ismét figyelni kell
a lejáratra, mert a moratórium csak
addig volt érvényes, amíg nem volt
lehetőség a visszavitelre.
NEM MARADTAK EL A PÁLYÁZATOK
Éppen az „ablakos szolgáltatás” napjaiban járt le a
könyvtár két hagyományos pályázatának beküldési
határideje, s megkezdődött az értékelés. Az óvodások
és az általános iskolások számára kiírt rajzpályázat
résztvevői idén Várnai Zseni Hull a hó című verséből
és Móra Ferenc Télapó című meséjéből meríthettek
ihletet. Juglné Vilhelm Tünde maga is meglepődött,
milyen sokan küldték be a munkájukat.
– Kétszázharminc rajz érkezett, nemcsak Pestszentlőrincről és Pestszentimréről, hanem több

más kerületből, sőt vidékről, például Tiszakécskéről és Csókakőről is. A zsűri elnöke Rózsavölgyiné
Tomonyák Gitta művésztanár. A legsikerültebb rajzokat ezúttal is kiállítjuk a Galéria 18-ban.
A középiskolásoknak kiírt novellapályázatra tizenkét mű érkezett.
– Ezt a korosztályt valamivel nehezebb megszólítani, most talán a korábbiaknál is nehezebb,
hiszen a járvány elleni védekezés szigorú szabályai miatt bonyolultabb a tananyag elsajátítása.
Nekik a jelenlegi nem mindennapi helyzetről
kellett írniuk. Bízom benne, hogy akinek volt
mondanivalója, nem tartotta magában, és színvonalas munkákat olvashatunk majd. Az értékelés Kiss-Berta Beátának, a Karinthy gimnázium
magyartanárának elnökletével folyik – mondta a
Lőrinci Nagykönyvtár vezetője, aki – visszatérve a
cserepont-szolgáltatásra – egyre élénkebb olvasói
érdeklődésre számít.
Kerekes András

Bepor z ók hete
a Tomory Lajos múzeum
Facebook oLdaLán

március 8-12.

A múzeumban már nagyon várjuk a tavaszt!
A napsütés, a virágok és az ártalmatlan
zümmögő rovarok
is hiányoznak az egyre szépülő
múzeumkertünkből.
Kik azok a beporzók?
Miért fontos, hogy vigyázzunk rájuk?
Online előadással, játékokkal, kreatív
ötletekkel készülünk és azt is megmutatjuk,
hogyan hoztunk létre egy 5 csillagos
rovarhotelt a múzeumkertben.
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Évadnyitó
az online térben
A hagyomány nem szakadt meg: ha a koronavírus elleni védekezés jegyében elrendelt
intézkedések miatt másképp is, mint hosszú éveken át, a Dohnányi Ernő Zeneiskola idén
is megtartotta évadnyitó hangversenyét. Ezúttal persze nem a Rózsa Művelődési Ház adott
otthont a művésztanárok előadásának.
Bán Réka. Fotó: Váradi Levente
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– Ez a virtuális hangverseny most valamelyest
kárpótol minket azért a veszteségért, amelyet az
év végén szenvedtünk azzal, hogy a szilveszterre szánt és nagy gonddal megtervezett műsorunk
nem valósulhatott meg, mert a korlátozások miatt
nem volt lehetőségünk nagy létszámú együttes
próbákra. Most is hiányzott persze az az izgalommal teli időszak, amely a korábbi években a felkészülési szakaszban a decemberi és különösen a januári zenekari próbákat jellemezte. Ezen át kellett
lendülnünk – mondta Bán Réka, a Dohnányi Ernő
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója.
Az online térbe szoruló művészek a világ minden táján kénytelenek nélkülözni az inspiráló közönséget, sokaknak hiányzik az a drukk, amely a
színpadra lépést előzi meg. A kamera másfajta
gátlásokat old fel vagy vált ki. Nincs ez másképp
a dohnányisoknál sem, de bíznak benne, hogy ez
nem látszik meg a produkciójukon.
A tizenkilenc számból álló, különös igényességgel összeállított hangverseny videói február utolsó
péntekén, lapzártánk idején kerültek föl a zeneiskola YouTube-csatornájára és honlapjára. Huszonegy művésztanár és két vendég látható-hallható
a műsorban. Az előadásból az intézményvezető
– Bachtól Beethovenen át 20. századi zeneszerzőkig – megannyi népszerű műből válogatott a netre,
általában persze csak egy-egy tételt. Hallhatunk
népzenét, harsonaverseny-tételt, Bachot harmonikán, fuvola-zongora duettet Schubert-témára és
Brahmstól két magyar táncot is. A színes műsort
Farkas Ferenc Régi magyar táncok című művének
első két tétele nyitja, és ötödik tétele zárja.
K. A.
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A dzsúdó
testileg és lelkileg is
erősebbé tesz

sport

Az utánpótlás-neveléstől a nemzetközi szintű versenyzésig. Tényszerűen ebben a rövid
mondatban összefoglalható a cselgáncsot
magas színvonalon oktató PestszentlőrincKassa Sportegyesület tevékenysége. A klub
azonban – ennél sokkal nyitottabb értékrenddel dolgozva – felvállalta a fogyatékkal
élő fiatalok integrációját, sportalapú rehabilitációját is.
A Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2001-ben
alakult, újjáélesztve a XVIII. kerületi dzsúdóhagyományokat. Korábban az 1970-es években megszűnt Kistext SE, majd a Havanna-lakótelepen és a
Kassa Utcai Általános Iskolában működő sportkör
biztosította az utánpótlást a nagyobb egyesületek
(például a Bp. Honvéd) számára. Mindkét helyről
sok tehetség jutott el a sportág élvonalába.
– Az egyesület megalakulása óta foglalkozunk fogyatékossággal élő
fiatalokkal. Szinte azt
lehet mondani, hogy
Európában mi kezdtük
ezt el, és még a sportág
őshazájából, Japánból is jöttek
tanulmányozni a módszerünket
– mondta el az egyesület alapítója,
Juhász József.

Ez már csak azért is elismerésre méltó, mert a
dzsúdó Japánban az iskolai tananyag része.
A klub egy egyedülálló program keretében
a XVIII. kerületi SOFI-ban kezdte el a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását. Rövid idő alatt
bebizonyosodott, hogy ez a sportág az egyik legjobb általános fejlesztő hatású sport.
– A mozgáskorlátozott, illetve a fogyatékkal
élő gyermekek számára sajnos kevés sportolási
lehetőség adatik. A dzsúdó bizonyítottan javítja a
mozgáskoordinációs képességet, növeli az egyensúlyérzéket és az erőnlétet. A sportban elért siker
meghatározó élmény lehet egy fogyatékkal élő

Országos
cselgáncsverseny
a koronavírusjárvány előtt
a Kassa Utcai
Általános Iskolában

sport
gyermek életében. Az oktatás egy része az ép gyermekekkel együtt, integrált formában történik.
Az egyesület az önkormányzattól kap támogatást, de azon felül önfenntartó.
– Nincs saját edzőtermünk, és a tankerület jelenlegi vezetősége jelentős, 5500 forintos óradíjat
kér az iskolai tornateremben történő foglalkozásért. Ezzel ellehetetlenítik a működésünket – vázolta fel a jelenlegi helyzetet Juhász József.
A kerület szinte összes iskolájából járnak gyerekek dzsúdózni, az egyesület stabilan 80 fős létszámmal működik. A koronavírus miatt egyelőre
nincsenek edzések, de az újraindulás
is csak csökkentett edzésszámmal lehetséges.

Az egyesület megalakulása óta
foglalkozunk fogyatékossággal
élő fiatalokkal. Szinte azt lehet
mondani, hogy Európában mi kezdtük
ezt el, és még a sportág őshazájából,
Japánból is jöttek tanulmányozni
a módszerünket.
– Ez viszont a minőségi utánpótlás-nevelés
rovására megy. Emellett az is gondot okoz, hogy
a Kassa utcai iskolában lévő fix szőnyegünket, az
iskola és a mi határozott kérésünk ellenére, tornaterem-felújítás címén felszedték. A tankerület
vezetőjétől, aki gyógypedagógus létére teljesen
figyelmen kívül hagyta, hogy az egyesületünk fogyatékos gyermekekkel is kiemelten foglalkozik,
azt a választ kaptuk, hogy az egyesület vegyen új
szőnyeget. Ez viszont milliós tétel. Végül megvette
a tankerület, és arra hivatkozva, hogy azt nekünk
vették – bár mi nem kértük –, nem hajlandók a bérleti díjat csökkenteni. A szőnyeg árát pedig biztos,
hogy nem tudjuk kifizetni.
Ami a kilátásokat illeti, Juhász Dániel, a klub elnöke reméli, hogy megfelelő óvintézkedések mellett
rövid időn belül elkezdődhetnek az edzések.
– Biztosan újra kell gyerekeket toboroznunk, hiszen a szülők most érthető okokból szívesebben választanak
szabadtéri sportágat, de a régi bázisra
építve bízunk a mielőbbi újraindulásban.
A Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület céljai változatlanok. Hisznek a befektetett
munkában, a fiatalokban és a sport egészségmegőrző, gyógyító hatásában. Mindehhez azonban
anyagi háttérre is szükség van, legyen szó a terembérleti díjról, a sportfelszerelés áráról vagy a versenyek, edzőtáborok költségeiről. Az egyesület
elérhető a judosport.hu internetes oldalon és a
Facebookon is.
-puskásFotók: Ványi Ákos
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Vigyázzunk
az életünkre, járjunk
szűrővizsgálatokra!

ép testben

Egy éve már, hogy az egész világ a koronavírus-járvánnyal van elfoglalva, ami miatt
sokan hajlamosak úgy tenni, mintha más
betegségek nem is léteznének. Kevesebben
járnak szűrővizsgálatokra, ennek pedig az
a következménye, hogy egyre több a rákos
megbetegedés Magyarországon. Dr. Mikecz
Tibort, a Zsebők Zoltán Szakrendelő onkológiai szakrendelésének vezető főorvosát
kérdeztük.
A LEGFŐBB ELLENSÉG A COVID MELLETT
– Bízunk benne, hogy a védőoltásokkal már kifelé
megyünk ebből a világjárványból, de nem szabad
megfeledkezni arról, hogy a legrettegettebb kór
mégis a rák, amely sajnos egyre többeket érint, és
amellyel mégis egyre kevesebbet foglalkoznak –
hangsúlyozta a főorvos.
– Klinikai onkológus
és nőgyógyász szakorvosként mindig a
szűrővizsgálatok
„népszerűsíté-

sét” és végzését tartottam fő feladatomnak. Borzasztó, hogy Magyarország a lakosság számához
mérten vastag- és végbélrákban, valamint tüdőrákban is világelső, hét rákfajtában pedig Európában
az első. Nagyon sok a tennivaló, ugyanis évente
harmincháromezren halnak meg rosszindulatú
daganat következtében, és százezer az új beteg!
Ez a szám jelentős mértékben csökkenthető lenne,
ha a lakosság komolyan venné a szűrővizsgálatok
fontosságát.

Ma már a rákbetegség
nem halálos ítélet,
idejében kiszűrve ki lehet
gyógyulni belőle!
Mikecz Tibor kiemelte, hogy ma már a rákbetegség nem halálos ítélet, idejében kiszűrve, rákmegelőző állapotban felismerve ki lehet gyógyulni
belőle!
INGYENES SZŰRÉSI PROGRAM
A főorvos azt is elmondta, hogy rendszeres
szűréssel a legtöbb daganatos betegség idejében felismerhető.
– Amikor valaki eljön hozzám, alaposan kikérdezem,
végigtapintom,
megvizsgálom
tetőtől talpig. Nők esetében fontos a méhnyakrák szűrése, amely
citológiai kenetvétellel történik, és
a szexuális élet megkezdésétől évente
ajánlott.
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ép testben
A mellrákszűrés akkor a legalaposabb, ha negyvenéves kortól
– élethossziglan – évente ultrahangés röntgenvizsgálaton is átesünk.
Férfiaknál a prosztata- és a hererák szűrése is fontos, amihez
csupán egy fájdalommentes
vizsgálatra és vérvételre van
szükség. Mikecz Tibor minden páciensének javasolja az
évenkénti székletszűrést, a
hasi ultrahangot, a komplett
laboratóriumi vizsgálatot, valamint negyven év fölött a tüdőszűrést is. A teljes körű szűrés
része a bőr és a szájüreg vizsgálata is.
MINDENNAPI ÖNVIZSGÁLAT
Fiatalabb korban még nem kell
évente minden szűrővizsgálatot elvégeztetni, ez azonban
nem jelenti azt, hogy nem lehet egészségügyi probléma.
– A szűrővizsgálatok mellett a folyamatos önvizsgálatot
tartom a legfontosabbnak –
mondta az onkológus. – Nyilván saját testünket mi ismerjük
a legjobban, így ha odafigyelünk, akkor a legapróbb
változást is észrevehetjük, ez pedig a legtöbb, amit
az egészségünkért és a nagyobb baj megelőzéséért
tehetünk. Ez különösen fontos a bőr, az emlők és a
szájüreg, az emésztőrendszer betegségeit illetően.
Az addigiaktól eltérő bármilyen apróság fontos lehet, így ha változást észlelünk, azonnal forduljunk
szakemberhez. Inkább legyen vaklárma…
„A RÁK VÍRUSA”
Ki ne hallott volna már a HPV-ről, azaz a humán
papilloma vírusról? És talán az a tévhit is uralja
még a köztudatot, hogy leginkább a nőkre veszélyes, hiszen méhnyakrák kialakulásához vezet. Az ĳesztő igazság azonban az, hogy a HPV
mindkét nemre ugyanolyan veszélyes, és a méhnyakrák mellett hüvelyrákot, szeméremtestrá-

A kerületi önkormányzat
folyamatosan biztosítja
az ingyenes rákszűrő
vizsgálatokat,
a vírusjárvány idején is,
a védőszabályok szigorú
betartása mellett.
Beutaló nem szükséges,
csupán időpontot kell
kérni telefonon, online
vagy e-mailben.

kot, férfi nemi szervi rákot, végbélrákot, valamint
ajak-szájüregi rákot is okozhat. A vírust nők és
férfiak egyaránt hordozzák és terjesztik, miközben maguk is megbetegszenek. A HPV akár évekig
lappanghat, bizonyos esetekben az immunrendszer le is győzi, azonban addigra mások is megfertőződhetnek. A kerületünkben már több éve
ingyenesen oltják a 13–14 éves lányokat, és 2020
őszétől már a hetedikes fiúk is ingyen kaphatják
meg a védőoltást.
A HPV-szűrés felnőttkorban is nagyon fontos,
ha a vizsgálat során kiderül, hogy nincs a szervezetünkben a vírus, akkor saját költségén bárki, bármilyen életkorban beoltathatja magát, így
csökkentve a daganatos megbetegedések kockázatát is.
Domján Vivien
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Online ige
Bizakodó hangulatban várta a tavaszt
Háromszéki Botond, a Kossuth téri Református Egyházközség vezető lelkésze. Hangsúlyozza, hogy az elmúlt hónapok mindenkit
próbára tettek, híveket és lelkészeket egyaránt, de cserébe értékes tapasztalatokat
szereztek, és ezek biztosan hasznukra lesznek a jövőbeni hitéleti tevénységükben is.

ép lélek

A XVIII. kerületben öt önálló református gyülekezet
van, Pestszentlőrincen a Kossuth térin kívül még
Erzsébettelepen, Szemeretelepen és a Ganzkertvárosban, továbbá Pestszentimrén a Rákóczi utcában.
AMIT LEHET, ONLINE
– A múlt század harmincas éveiben, ahogy gyarapodott a hívek száma, kezdődtek a kiválások,
de a miénk maradt a központi gyülekezet – idézi
fel a Kossuth téri egyházközség vezető lelkésze.
– Az együttműködés ma minden korábbinál fontosabb, és ez mostanában új formákat is öltött. Hogy
csak egyet említsek: a mi kórusunk és a szemeretelepi egyházközség kórusa közösen működik közre az
online istentiszteleteken, amelyekre Krisán Eszter
és Kiss Veronika kántor előre felénekli a megbeszélt
énekeket. Technikai munkatársaink, Szalay-Bekő
Máté és Kovács Gábor segítségével oldjuk meg, hogy
az énekeket menet közben be tudjuk illeszteni a liturgia szerinti helyükre. Vasárnaponként én tartom
az online istentiszteleteket, amelyeket nagyjából
negyvenöt család követ rendszeresen élőben, később pedig többen is megnézik azokat, felvételenként körülbelül százharmincan. Jelenleg Máté evangéliumát olvasom, lépésről lépésre haladunk.
Egy sajátos sorozatról van szó, és a vezető lelkész szerint ez az igehirdetőnek is állandó kihívás.
– Isten igéje mindig élő és ható, ugyanakkor mindig más és más témát kell a gyülekezet elé hoznom.
Vagyis nem a saját gondolataimat kell közreadnom: a
gyülekezetnek mindenről az ige alapján kell hallania.
Az állandó online alkalmak közé tartozik a
konfirmációs oktatás is: tavaly a hit megerősítésé-

A vezető lelkész
azt tartja
a legfontosabbnak,
hogy az új körülmények
között is átélhették:
Isten igéjének
nincs határa,
nem lehet
elhallgattatni,
bármilyen vírus
jöjjön is.
nek, az egyházhoz tartozásnak ezt a protestáns formáját ebben a gyülekezetben is kényszerűségből el
kellett halasztani.
– Jelenleg tizenöt konfirmandusunk van, akik
rendszeresen követik a közvetítéseket. Reméljük,
hogy idén már nem kell halasztanunk, és megtarthatjuk a nyári táborokat, valamint a többi
tervbe vett programunkat is – bizakodik Háromszéki Botond.
KERESZTELŐK KÉSŐBB
Ugyanez a helyzet a keresztelőkkel is. Amikor meg
lehetett szervezni őket, gyorsan pótolták az elmaradtakat, de az őszi templomzárás óta megint többen várnak a sorukra. A vezető lelkész úgy véli, hogy
a temetések esetében a hozzátartozók most különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen nem
tudnak úgy elbúcsúzni a halottaiktól, ahogy azt

ép lélek

Háromszéki Botond. Fotó: Váradi Levente

szeretnék. Ezért minden erejével törekszik rá, hogy
megadja a lelki segítséget a gyászolóknak.
Online módon tartják a népszerű női bibliaórákat is – ezeket Czinke-Szabó Ágnes lelkipásztor aszszony vezeti –, és folytatják a csütörtöki bibliaórát,
valamint havonta a családosok bibliaóráját is, amelyeket Háromszéki Botond vezet.
EGYÜTT VANNAK
– Nagyon sokan igyekeznek részt venni ezeken. Azt
tapasztaljuk, hogy a bibliaórák intenzívebbek lettek.
Különlegessége van annak, amikor a hívek otthonról
bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe, mindenki hozzáteheti a saját hitbéli élményeit és meggyőződését,
ami által egymás hite által is épülünk. Pozitív előjelű elmozdulást érzek itt: azt élhetjük meg közösen,
hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére is együtt
vagyunk. Ez ma roppant fontos, hiszen a mindenna-

pokban nagyon sokan érezhetik úgy, hogy egyedül
maradtak, és emiatt mindinkább eluralkodik rajtuk
a félelem. Vallom, hogy ezt csak a hit tudja legyőzni,
az imádságos lelkület, más nem. Ennek hiányában
az embert tönkreteszi a félelem.
Háromszéki Botond megemlítette még, hogy
lelkigondozói beszélgetéseket is tartanak a gyülekezetben.
– Most különösen szükség van arra, hogy az ember visszataláljon Istenhez, a kapcsolata vele egyre
jobb legyen. Mert tudjuk, Isten ma is gyógyít, áldott
orvosunk. Ezt a szolgálatot Szabóné Ercse Imola lelkipásztor asszonnyal együtt végezzük. Baba-mama
kör is működik nálunk, ez egy különleges alkalom,
amikor az édesanyák megoszthatják hitbéli élményeiket. Amint lehet találkozni, folytatjuk ezeket
az alkalmakat, amelyek házigazdája Szászfai Anita
lelkipásztor asszony.
Kerekes András
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helytörténet

Március 15-i ünnepség a Wlassics Gyula utcai elemi iskolában, 1927

Egy forradalom ünnepei

Az 1848-as forradalom eseményeit az első ötven
évben hivatalosan nem ünnepelték meg, sőt kezdetben kifejezetten üldözték a hazafias megem-

lékezéseket. 1898-ban sem a forradalom, hanem
április 11-e, az áprilisi törvények szentesítésének
napja lett nemzeti ünnep. 1848 emlékét azonban
nem lehetett elfedni. A szabadságharc hősei, a még
élő résztvevői nagy tiszteletnek örvendtek.
Az 1890-es években március 15. alkalmából
Pusztaszentlőrincen is rendszeresen hazafias szónoklatokkal megnyitott banketteket rendeztek.
1895–96-ban az első két személy, akiről Lőrincen
utcát neveztek el, Kossuth Lajos és Batthyány Lajos
volt. 1898-tól az Újpéteritelepen is utcanévadóként szerepeltek. 1904-ben pedig Szemere Miklós
48-as honvédek vendégül látásával tette még fényesebbé szentlőrinci céllövőversenyét. Az első vi-

Koszorúzás a hősi emlékműnél, 1991. március 15.

Március 15-i ünnepség a Múzeumkertben

„Március hó 15-én csütörtökön a község társadalmi egyesületei s a község közönsége
nagy lelkesedéssel készülnek a nap megünnepléséhez. A nap jelentőségét ez alkalommal emeli az az örvendetes tény, hogy 80 év
után ma már a törvény erejével örök időkre
nemzeti ünneppé avatták a magyar nemzetnek azt a sok lelkesedését, amely évtizedeken
át a hatalom ellenére is, de mindig ünnepelt”
– írta a Pestszentlőrinci Hírlap 1928-ban.

helytörténet

1848-as honvédek Szentlőrincen, 1904

lágháború előtti boldog békeidőknek március 15-e
volt az egyik legnagyobb ünnepe.
Hivatalosan csak 1927-ben vált nemzeti ünneppé, s ekkortól kezdve a megemlékezések egyre jobban az aktuális politikai irányvonalat követték. Az
ünnepi beszédekben 1848 mellett rendszeresen utaltak 1920 traumájára is, majd a világháborúba való
belépés után a két harc között vontak párhuzamot.
1945 után Kossuth, Táncsics, Petőfi került
előtérbe, s a századik évforduló nagyszabású ünneplése már teljesen más légkörben folyt. „A szabadságeszméhez méltó módon ünnepelte meg
Pestszentlőrinc lakossága is március 15-ét. A lobogódíszbe öltözött város már a kora reggeli órákban
hangos volt. A villamosmegállók előtt csoportok
várakoztak a különkocsikra, amelyek ezrével szállították Budapestre az üzemek és testületek népes

Az 1848–49-es emlékmű avatása, 1998. március 14.

Fotók:
Tomory
Lajos
Múzeum

tömegét. Itt, Pestszentlőrincen is ezrek ünnepeltek.” Az ekkor indított centenáriumi országos
munkaversenybe a helyi gyárak is bekapcsolódtak.
1951-től március 15-ét tanítás nélküli munkanappá tették, az állami ünnepségek is visszafogottabbak lettek. 1967-től a Forradalmi Ifjúsági Napok
közé rejtették, összemosva a Tanácsköztársaság
(március 21.) és a felszabadulás (április 4.) évfordulójával. 1988-tól újra nemzeti ünnep és munkaszüneti nap.
A rendszerváltás óta a XVIII. kerületi megemlékezések a Kossuth térre koncentrálódnak.
Kezdetben az első világháborús hősi emlékműnél
koszorúztak, a Kossuthot és Petőfit megjelenítő alkotást a 150. évfordulón leplezték le.
Pápai Tamás László
Tomory Lajos Múzeum

Koszorúzás, 2002. március 15.
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Piszke papa meséi

Bucek, a muzikális hangya

Bucek, a hangyalány imádott énekelni. Minden
reggel az ő vidám dalolására ébredt a környék,
olyan volt, mint egy kedves ébresztőóra. A közeli,
de még a távolabbi hangyabolyok tagjai is hallották
őt, és Buceknek olyan szép hangja volt, hogy soha
senki nem neheztelt a hajnali koncertek miatt. Sőt
mindennap megköszönték neki, hogy hallhatják a
csodás dallamokat. Még azok is hálásan fogadták
az ébresztőt, akik ráértek volna később felkelni.
Bucek nemcsak otthon énekelt szívesen, hanem
a barátainak is. Néha végigkérdezte őket, éppen mi
a kedvenc daluk, és ha ismerte, azon nyomban elő
is adta azokat. Mindegy volt, milyen stílusról van
szó, népdalokat ugyanolyan tökéletesen énekelt,
mint népszerű együttesek híres számait. Született
tehetségnek tartották, az pedig igazi különlegességnek számított, hogy hangya létére volt ennyire
zseniális – mert hát a hangyák ritkán énekelnek
szépen.
Február volt. A tél búcsúzkodni kezdett, a napsugarak egyre bátrabban törtek át a felhőkön, a
ködön, a fák ágain. Az erdő lakói a tavaszt várták.
Bucek egy kellemes hétvégi napon azzal az elhatározással indult találkozni a
többiekkel, hogy ráveszi őket a
közös dalolásra. Valamennyire mindenki tudott énekelni,
de a legtöbben féltek kiereszteni a hangjukat, nem
akarták, hogy összehasonlítsák őket Bucekkel.
Amikor előállt az ötletével,
el is mondták neki, hogy
tartanak ettől.
– Emiatt ne aggódjatok – válaszolta a hangyalány –, én sem szomorkodom amiatt, hogy
vannak, akik sokkal
szebben énekelnek nálam.

– Nálad szebben? – kerekedett el Biti, a lajhár
szeme. – Ki énekelne nálad szebben?
– Például a csalogányok! – felelte Bucek. – Vagy
bármelyik másik énekesmadár. Figyeljétek meg,
heteken belül micsoda gyönyörű kórusok szólalnak
meg körülöttünk! Csak úgy zeng majd az erdő! Több
szólamban énekelnek majd a pintyek, a fülemülék,
a füsti fecskék, a vörösbegyek, az ökörszemek.
– Az ökrök szemei fognak énekelni? – kérdezte
Biti.
– Nem. Az ökörszem egy madárnak a neve, Biti
– magyarázta Bucek. – Így van ez minden évben,
csodás hangversenyek szólalnak meg az erdőben,
csak nem figyelünk oda.
– Igaz – szólalt meg Zoli pók –, úgy hozzá lehet
szokni a csicsergéshez, hogy fel sem tűnik.
Matyi, a kengurufiú bánatosan sóhajtott.
– Lehet, hogy a csalogányok szebben énekelnek
nálad, de te így is ezerszer jobb vagy, mint mi. Főleg, mint én.
Bucek Matyihoz lépett.
– Te leszel az első, akit megtanítok szépen énekelni.
– Fölösleges próbálkozás – legyintett Matyi,
és beleharapott egy csokis kekszbe. – Anyukám is
azt mondta, hogy reménytelen eset vagyok. Sőt
még Banyesz néni is, aki kengurukórust szervezett
egyszer. Azt mondta, ne próbálkozzak, nincs hallásom. Apukámnak se volt, nekem sincs. Elég, ha
állok a kórusban, és tátogok.
Csend telepedett a tisztásra, csak Rozi halk
szepegése hallatszott. A flamingólány nagyon
megsajnálta Matyit. Gondolkodott, hogyan tudná
megvigasztalni, de semmi jó ötlet nem jutott eszébe. Artúr, a kullancs kortyolt egyet a kulacsából, és
a távolba nézett. Vivien, a szöcske figyelmét lekötötte egy hajladozó margaréta. Krisztina dromedár
és Zoli pók összenézett, de egyikük sem szólalt
meg. Biti lajhár becsukta a szemét, már majdnem
elaludt, amikor Pepi kecske kíváncsiskodni kezdett.

Gyerekszoba

– Most akkor mi lesz? – kérdezte.
A választ Zoli póktól várta, hiszen
ő szokta megoldani a nehéz helyzeteket, de ezúttal Bucek szólalt meg.
– Csinálunk egy olyan kórust, amelyikben
senkinek nem kell tátogni. Nem
versenyzünk, hogy kinek szebb a hangja, mindenki úgy énekel, ahogy tud. És együtt gyönyörűen fog szólni, ígérem nektek.
Azzal elővette a hangvilláját, megadta a kezdőhangot, és megkezdődött a közös éneklés. Olyan jól
sikerült, hogy beesteledett, mire
abbahagyták. Mindenkinek iszkolnia kellett, nehogy lekésse a
vacsorát. És ettől kezdve minden
vasárnap együtt énekeltek a barátok.
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Díszes tojások

Tudtad, hogy ha egy ceruza segítségével követed az ehhez
hasonló vonalakat, akkor sokkal szebben fogod írni
a betűket? Folytasd hát a megkezdett rajzokat, majd színezd
ki őket. Akár ki is vághatod őket, és egy szalag segítségével
máris színes díszei lehetnek a szobádnak.
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Oko jás
Egy kis számolás… Rajzolj
a kosarakba annyi tojást, ahány
pöttyöt mutat a kosár alatt lévő
kártya. Te magad is elkészítheted
a kosarakat és a kártyákat, ha pedig
már iskolás vagy, akkor könnyen
gyakorolhatod a kártyák segítségével
az összeadást, a kivonást és a szorzást.
Eredményes játékot kívánunk!
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Ha szeretnél a hideg téli napok után egy kis színt a
szobádba, dobd fel egy kis zölddel. Szüleid segítségével
vásárolj zsázsamagot, majd óvatosan törj fel egy tojást,
vízzel öblítsd ki a héját, szórjál bele egy kevés virágföldet, és szórd bele a magocskákat. Kevés vízzel locsold
meg, majd óvatosan takargasd be a magocskákat egy
kis földdel, hogy meg ne fázzanak. Tedd őket olyan
helyre, ahol bekukucskál a nap, és ha megszomjaznak,
egy pici vízzel itasd meg őket. Várj türelemmel, és meglásd, hamarosan nagy meglepetésben lesz részed!

Mivel a lap következő száma csak húsvét
után jelenik meg, kicsit előrehoztuk az
ünnepi készülődést. Színes, szép ünnepet
kívánunk nektek!
A feladatoka
t
és a rajzok
at készítette
:

Pestszentim
rei
Gyöngyszem
Óvoda
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Szaniszló Sándor

Petrovai László
alpolgármester
Párbeszéd Magyarországért
Tel.: 296-1350
Mobil: +36-30-252-93-68
E-mail: petrovai.laszlo@bp18.hu
Facebook: https://www.
facebook.com/petrovailaszlo/
Előzetes egyeztetés alapján minden
hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra
között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1350 telefonszámon.

Somody László
alpolgármester
Momentum
Tel.: 296-1315

Demokratikus Koalíció

Mobil: +36-30-248-76-50

Tel.: 296-1320, 296-1330

E-mail: somody.laszlo@bp18.hu

E-mail: polgarmester@bp18.hu

Facebook: https://www.

Facebook:

facebook.com/somodylaszlo18ker/

kisokos

polgármester

https://www.facebook.com/SzaniszloSandorOfficial/
Minden hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.).
Bejelentkezés a 296-1320 vagy a 296-1330 telefonszámon.

Előzetes egyeztetés alapján
minden hónap utolsó hétfőjén
16 és 18 óra között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői
út 400.). Bejelentkezés a 296-1315 számon. Képviselői
fogadóóra minden hónap első keddjén 17 és 17.45 között a Kerekerdő Óvodában (Attila u. 9.).

Ferencz István
alpolgármester
Demokratikus Koalíció

kunhalmi ágnes

Tel.: 296-1313
E-mail: ferencz.istvan@bp18.hu
Facebook: https://www.
facebook.com/FerenczIstvan18.ker/
Előzetes egyeztetés alapján minden
hónap utolsó hétfőjén 14 és 18 óra
között a Polgármesteri Hivatalban

(Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1313 telefonszámon. Minden hónap második keddjén 15–18 óra között a Demokratikus
Koalíció képviselői irodájában (Üllői út 493.).

Kőrös Péter
alpolgármester
MSZP
Tel.: 296-1318
Mobil: +36-30-249-50-72
E-mail: koros.peter@bp18.hu

a kerület országgyűlési képviselője

Facebook: https://www.

MSZP

facebook.com/Koros.Peter.18.

Fogadóóra: minden hónap utolsó csütörtökén 17–19 óra kö-

kerulet/

zött az MSZP-székházban (Üllői u. 337.). Minden hónap máso-

Előzetes egyeztetés alapján minden

dik csütörtökén 16–18 óra között az Ady Endre u. 83/B alatti

hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri Hi-

képviselői irodában. Bejelentkezés a 205-3045 telefonszámon

vatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1318 telefonszá-

hétköznapokon 14–18 óra között.

mon. Képviselői fogadóóra: minden hónap utolsó szombatján
10 és 12 óra között a Kondor Béla Közösségi Házban (Kondor
Béla sétány 8.).

kisokos
Banga Zoltán
LMP
Mobil: +36-30-779-67-86
E-mail: banga.zoltan1@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 és 19 óra között a Kandó Téri Általános Iskolában. Előzetes egyeztetés szükséges a 06-30-779-6786 telefonszámon.
Bauer Ferenc
Fidesz–KDNP
Mobil: 06-30-159-95-92
E-mail: bauerferi@t-onlinehu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Dabasi Ottóné
Demokratikus Koalíció
Mobil: +36-20-592-48-00
E-mail: evadabasi04@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén 17 és 18
óra között a Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola
ebédlőjében (Kondor Béla sétány 10.). Előzetes egyeztetés szükséges a 06-20-592-4800 telefonszámon.
Dámsa József Lajos
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-412-28-50
E-mail: jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 18–19 óra között a
Kandó téri iskolában.
Fehér Gábor
MSZP
Mobil: +36-20-335-17-08
E-mail: feherg4@gmail.com
Minden kedden 16–18 óra között a Darus utcai iskolában, minden pénteken 16–18 óra között a Gloriett
sportiskolában. További napokon előzetes egyeztetés
alapján.
Galgóczy Zoltán
Fidesz–KDNP
Mobil: 06-30-927-37-40
E-mail: gz777@freemail.hu
Előzetes egyeztetés alapján.
Kassai Dániel
független
Mobil: +36-30-407-45-61
E-mail: kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri Hivatalban
(Üllői út 400.). Bejelentkezés a 06-30-407-4561 telefonszámon.
Kádár Tibor
Fidesz–KDNP
E-mail: kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–18.30 között a Vörösmarty iskolában, minden hónap második péntekjén
17–18.30 között a Piros Iskolában.
Kiss Róbert
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-572-66-81
E-mail: kisrob@freemail.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

Láng István
Demokratikus Koalíció
Mobil: +36-30-951-72-27
E-mail: lang.istvan01@gmail.com
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 18 és 19
óra között az Eötvös Loránd Általános Iskolában (Lakatos út 30.). Előzetes egyeztetés szükséges a 06-30-9517227 telefonszámon.

Közérdekű információk
és címek
Ingyenes jogi tanácsadás a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés és időpontkérés a 296-1438-as telefonszámon.

Dr. Lévai István Zoltán
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-30-942-73-79
E-mail: levaiz79@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Makai Tibor
Jobbik
Mobil: +36-70-409-71-80
E-mail: makai.tibor@jobbik.hu
Fogadóóra: minden hónap első péntekjén 17–19 óra
között a Jobbik Üllői út 489. alatt lévő irodájában vagy
sürgős esetben telefonon.

Üllői út 400. Tel.: 296-1300

Nagy Balázs
Momentum
Mobil: +36-20-206-73-55
E-mail: nagy.balazs.istvan@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Kormányablak

Nagy Károly
Momentum
E-mail: nagy.karoly@momentum.hu
Előzetes egyeztetés alapján.
Pál Norbert
MSZP
Mobil: +36-20-458-25-51
Fogadóra: minden második csütörtökön 16 és 18 óra
között, Ady Endre utca 83/B. Előzetes egyeztetés szükséges a 06-20-458-2551 telefonszámon.
Szarvas Attila Sándor
Fidesz–KDNP
Mobil: +36 30 455 7479
Előzetes egyeztetés alapján.
Tóth Kálmán
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-974-23-78
E-mail: bokay.kepviselo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. elérhetőségei
Ügyfélszolgálat
1181 Baross utca 7.
Telefonon: hétfőn 8–18, kedden, szerdán és csütörtökön
8–16, pénteken 8–13 óra között a +36-30-549-6922-es
mobil- és a 297-0799-es vezetékes telefonszámon. E-mail:
ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu. Személyes ügyfélfogadás: hétfőn 10–18, szerdán 8–16, pénteken 8–12 óra
között.

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400. Tel.: 296-1300
Hatósági Főosztály:
A személyes ügyfélfogadás szünetel!
XVIII. Kerületi Kormányhivatal
Városház u. 16. Tel.: 896-4319. Hivatalvezető:
Hodruszky Csaba. Ügyfélfogadási idő: H.: 13–
17, Sz.: 8–12 és 13–16, P.: 8–12

Üllői út 445. Tel.: 896-4098. Nyitvatartás:
H.: 7–17 óráig, K.: 8–16 óráig, Sz.: 12–20 óráig, Cs.: 8–16 óráig, P.: 8–14 óráig. Soron kívüli
ügyintézéshez időpontfoglalásra a www.magyarorszag.hu és a www.1818.hu internetes
oldalon, valamint a 1818-as telefonszámon van
lehetőség.
Pestszentimrei Ügyfélszolgálati Iroda
Nemes u. 14. Tel.: 290-8493, 297-5619
A személyes ügyfélfogadás szünetel!
Pestszentimrei referensi iroda
Tel.: 294-1685. Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat (www.bp18.hu)
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
www.18euszolg.hu
Pintér Kálmán Szakrendelő
Nemes u. 18. Tel.: 297-1210
www.18euszolg.hu
Rendőrkapitányság
Üllői út 438. Tel.: 292-9212
Tűzoltó-parancsnokság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319
Közbiztonsági Centrum
Kondor Béla. sétány 1. Tel.: 294-1011
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hirdetés
Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával.
Védőoltást megkaptam. Hívjon bizalommal!Telefon: 06-20-980-3957

Víz-gáz, villanyszerelő, burkoló, kőműves, ács, parkettás munkát
vállalunk. Tel: 06-20-324-6186

Házhoz járó fodrász. Női, férfi hajvágás, festés, dauer. T: 290-4382

Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs kazánok telepítését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752

Színházak részére mindennemű régiségek felvásárlása készpénzért.
Bútorok, festmények, dísztárgyak, órák, szőnyegek, csillárok, papírrégiségek, ruhaneműk, játékok, keleti tárgyak, hagyatékok, stb.
Kiszállás, szakbecslés ingyenes! 06-30/419-2713. antiklakberendezes@gmail.com
STUDIO ANTIKVÁRIUM díjmentes kiszállással és azonnali elszállítással, készpénzért vásárol régi és új könyveket, teljes könyvtárakat,
térképeket, metszeteket, kéziratokat, képes levelezőlapokat, festményeket, porcelánokat, egyéb régiségeket, teljes hagyatékot. Tel:
06(1)312-62-94; 06-30-941-2484.
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPITTISZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvizes mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás, függöny, takaró. Kárpittisztítás otthonában. Telefon: 06-1-280-75-74, mobil: 06-30-9494-360, www.szonyegexpressz.hu
Redőny, szúnyogháló, napellenző, szalagfüggöny, reluxa, roletta,
készítés-szerelés különböző kivitelben garanciával. Redőny gurtnicsere, átalakítás, javítás, napellenző ponyvacsere, egyéb árnyékoló
javítás. Nemeskéri Árnyékolás: 06-20-971-9201, 257-1875
XVIII. ker. forgalmas helyen lévő új, modern, jól felszerelt , barátságos fodrászüzletben szék kiadó fodrászok részére. Érdeklődni: 06203284978
Graller Róbert klímaszerelő. Díjmentes felmérés! Modern, megbízható, energiahatékony készülékek telepítése, karbantartása hűtésre,
fűtésre, páramentesítése. Telefon: 06-30-560-2931
Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás.
Aradi Zoltán Tel: 06-70-519-2470, Email: szerviz@szerviz.info
LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-1211
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
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Kertépítés, térkövezés, favágás, bozótirtás, metszés, gyepesítés, kerítésépítés, tereprendezés. Ingyenes felmérés árajánlat! Tel: 0620259-6319, web:www.telekrendezes.hu
Valóságos felelős műszaki vezetést, vagy műszaki ellenőrzést vállalunk az építési törvény és a kapcsolódó jogszabályok szerint,
névleges felkérésekkel ellentétben. VA Kft. voros.a@digikabel.hu
20/9-720-951
Banki adósságrendezés, hitelkiváltás, államilag támogatott kedvezményes konstrukciók (NHP, Széchenyi+, MFB), legolcsóbb hitelezési
megoldások vállalkozásoknak és magánszemélyeknek. Gyors ügyintézéssel, pénzintézeti tapasztalattal rendelkező szakembertől. Cserfalvi Péter, 06-30/638-6861.

Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel,
kertépítéssel kapcsolatos munkák elvégzése. Tel: 06-70/61779-40

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület családokat, házaspárokat keres nevelőszülői feladatra Budapesten
és maximum 40 km-es körzetében. További információ: 06-30520-50-87 vagy 123beal@gmail.com

INGATLAN
Eladó – kiadó ingatlanokat keresek, a siker díja 2-3% jutalék. Teljes
körű ügyintézés, értékbecslés. Húsz éves szakmai tapasztalat. Hívjon
bizalommal! T:20/39-74-055
Jól kereső, nagy gyakorlattal és felsőfokú végzettséggel rendelkező
fiatal pár életjáradéki szerződést kötne egyedülálló, idős személlyel.
Méltó, megbecsült, nyugodt életet biztosítunk. Telefon: 06-20/4430015

hirdetés

HIRDESSEN NÁLUNK!
Hívja a következő számot:

+36-20-448-2007
n XXIX.
augusztus
2020. július–

2020. június

szám
évfolyam 8–9.

am 7. szám
n XXIX. évfoly

n XXIX. évfolyam
2020. október

teljes gőzzel
n Táborok
Segítség a szülőknek
stjéért
jövő Budape
n Aktívan a
Tüttő Kata
fekete pötty
n Fehér alapon
Hajós András
ért
n Hála az igenek
Attila
Kökény

ért?
Hol? Mennyi
n Mi? Mikor?
Nyári táborok
ttak
ben is kitarto
n Vírushelyzet
Hétköznapi hősök
n Ma is a pályán
Azurák Csaba
színész
n Teljes szívvel
Bálint
Adorjáni

–január ■
2020. december

XXIX. évfolyam

11. szám

iskola
a kerületi
n Nagy bajban
Kincseinek
Gyorssegély a Wesley
a Katonáig
vészetitől
n A színmű
Kocsis Gergely
jegyében
n Az olimpia
Marosi Ádám
ótér
célok, új kiállít
n Közösségi
z
Nemcsics-emlékhá

13–14. szám

■ XXX. évfolyam
2021. február

1. szám

m 12. szám

er n XXIX. évfolya

2020. novemb

ni
ra számíta
n Lehet egymás
év
Mérlegen az első
unokája
n Nagy Imre
Jánosi Katalin
a Lőrincen
n Valami Amerik
Kerületi baseball
apja
etegség világn
n A cukorb
A csendes gyilkos

mint a foci
özés olyan,
■ A bűnüld
kapitányságvezető
Jánosik István
karácsonyfái
■ Pest első
története
Nyáry Krisztián

néről
bluesról, rockze
■ Versekről, László Hobóval
Beszélgetés Földes
év világhírben jártunk
■ Harmincöt
ekar próbáján
A 100 Tagú Cigányzen

újratöltve
■ Balatonakali
A cél a tábor felújítása válság
és
■ Megszorítások
Gergellyel
Interjú Karácsony
■ Oltáskörkép
Dr. Regős Andrással
Fogadom?es fogyáshoz
■ Fogadom!
az eredmény
Alapszabályok

#szeretemakerületem

Fotó: Ruzsa István

