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n Egészségügyi fejlesztések
Kétmilliárd forint a megújulásra
n Mindenki regisztráljon az oltásra!
A háziorvos tapasztalatai
n Beni, az abakusz bajnoka
Leiskolázta a világot
n Boldog vagyok itt
Interjú Kökényessy Ágival

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE
A Projekt18 Kft. pályázati felhívást tesz közzé az alábbi – Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, valamint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. tulajdonát képező – üres helyiségek és telkek bérbevételére.
ÜZLETHELYISÉG, RAKTÁRAK
Cím

Helyrajzi szám

Méret

Rendeltetés

149832/0/A/4

2

63 m

üzlet

Havanna utca 13. fszt. 451.

151126/4/A/451

24 m2

üzlet

Havanna utca 44. fszt. 13.

151159/7/A/13

9 m2

üzlet

Üllői út 313. fszt.8.

151921

17 m2

raktározás

Üllői út 425. fszt. 4. és fszt. 5.

150839

73 m2 + 58 m2

üzlet + kiegészítő helyiség

Üllői út 451. pince 14.

150812/A/14

25 m2

pince

Üllői út 495. fszt. 2.

149946/A/2

98 m2

üzlet

Üllői út 686. szuterén 1.

159841/0/A/1

30 m2

tároló

Üllői út 686. szuterén 2.

159841/0/A/2

29 m2

tároló

Helyrajzi szám

Méret

152638/2

5.025 m

Helyrajzi szám

Méret

Rendeltetés

150228/102

18 m2

parkolóhely (56 db)

Garay utca 11/b fszt.4.

TERÜLETHASZNÁLAT
Cím
Küllő utca (Alsó Erdősor utca)

Rendeltetés
2

területhasználat

GARÁZS, PARKOLÓHELY
Cím
Méta utca 2.

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg teljesíthető
átutalással, a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társaság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-00030751-00000002 sz. számlára vagy készpénzben befizethető a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába.
A dokumentáció átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, 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. április 19. 16.00 óra
Pályázat elbírálásának várható időpontja: 2021. április 22.
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 kérem, érdeklődjön személyesen
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Budapest, Baross u. 7.),
vagy a fenti telefonos elérhetőségeinken.
Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

a szerk.

Átlagos történet
Egy negyvenes éveiben járó, viszonylag magas, kissé hízásra hajlamos, átlagos életet élő és átlagos képességekkel bíró, tisztességesnek mondható, olykor határozatlan magyar családapa egy átlagosnak számító napon, március 31-én több hónapnyi
felindulás után kellően összezavarodott, és egy virágzó fa mellett álldogálva elhatározta, hogy nem csinál semmit. Nem dühöng, nem bosszankodik, nem örül, és
nem is reménykedik, de leginkább nem aggódik folyton.
Évek óta egy külvárosi, hatvanas években épült, háromemeletes tömbház harmadik emeleti, szobasarkában enyhén penészes, 54 négyzetméteres bérleményben
él gyermekével és várandós feleségével, a körülményekhez képest meglehetősen
boldogan. Szellemi foglalkozású egyéni vállalkozóként otthonról dolgozva próbálja megkeresni a kenyérrevalót, és nem panaszkodhat, mert bár luxusra nem
telik, tulajdonképpen nem szenvednek hiányt semmiben. Szülési szabadságának
megkezdése előtt a neje egy multinál dolgozott, ahonnan több mint egy éve két
hétre home office-ba küldték az irodaépület felújítása miatt, aztán az a két hét a
vírushelyzetben jelentősen meghosszabbodott. Így hát egy éve együtt dolgoznak
otthon, viszonylag jól viselve az állandó be- és összezártságot, de azért gyakrabban
Fotó: Rózsa Erika
nagyobb a feszültség köztük, mint járványmentes időszakban, és a „milyen volt a napod, drágám, mi volt
ma a munkahelyeden” könnyed esti csevegéseket elkezdő kérdések is értelmüket vesztették.
Átlagos kis magyar történet az övék. Költözni készülnek, és – vagyonuk nem lévén – jelentős hitellel
terhelik meg az elkövetkező, ennek ellenére remélhetőleg boldog huszonöt évüket annak érdekében,
hogy szebb és nagyobb lakásban éljenek, jobb körülmények között vészeljék át a remélhetőleg soha el
nem jövő sokadik hullámot. Mindez örömmel töltené el, de az örömöt gyomorgörccsé változtatja a gondolat, hogy az új lakást rekordidő alatt kellene felújítani gyermekük érkezéséig.
A koronavírusban elhunytak száma március 31-én háromszázkettő, ami elkeserítő, sajnos ebben élen
járunk Európában. De legalább nagy erőkkel folyik az oltakozás, a vakcináció – mindkét kifejezés boszszantaná, de ugye ő már nem bosszankodik –, előző nap elérte a kétmilliót a beoltottak száma, ami kétségtelenül szép eredmény, ebben is élen járunk. Csak sajnos a kétmillióban nincsenek benne a hatvanas
éveik második felében járó szülei, állapotos felesége és ő maga sem. Szülei éppen aznap kapnak időpontot az első oltásukra, viszont a felesége egyre kétségbeesettebben, a sírás határán telefonál órák óta,
hogy megtudja, mi a módja a terhes nők beoltásának. A háziorvosa a nőgyógyászhoz irányítja, a nőgyógyász vissza a háziorvoshoz, mindketten a megadott telefonszámok kitartó hívogatását javasolják, amit
a feleség becsülettel meg is tesz, de hasztalan, mert egyiket sem veszik fel soha, miközben az illetékesek
is egymásnak ellentmondó információkkal látják el a közt, és valójában nagyon úgy fest, hogy egyelőre
senki nem tud semmit. Éktelen dühbe gurulna emiatt, ha nem akkor határozta volna el, hogy nem dühöng többé.
A virágzó fát nézve egy pillanatra mégis reménykedni kezd, hogy hátha majd a bolondos április mindent rendbe tesz, beoltják a feleségét, talán őt magát is, meg még sok-sok embert, és a kisfia májusban
egy felújított lakásba és egy boldogabb világba születik majd. Aztán eszébe jut az elhatározása és egy idézet is, talán Esterházytól – nem tudja pontosan, hiszen csak átlagosan olvasott –, miszerint: „A Trabant
útfekvése kitűnő, gyorsulása kifogástalan. Ez azonban nem szabad, hogy könnyelműségre csábítson.”
Ehhez tartja magát.

Juhász Mátyás
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FELHÍVÁS

a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§
(1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermek
köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,
tankötelezettségét teljesíteni.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele,
hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.

4. Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési
igényű gyermeket a szakértői véleményben kĳelölt iskola hivatalból felveszi.
5. A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a
nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.
6. Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi nevelésioktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló
tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni az
Oktatási Hivatalnak.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt.
Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen,
annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

A nem magyar állampolgár kiskorú akkor tanköteles Magyarországon, ha
• menekült, oltalmazott, menedékes, valamint a menedékjogról szóló törvény alapján befogadott jogállású,
• a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogát Magyarországon gyakorolja,
• a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és
bevándorolt vagy letelepedett jogállású, vagy Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történő beíratásról?
A 2021/2022-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások
megszervezésére – figyelemmel az országos járványügyi
helyzetre – az alábbiak szerint kerül sor:
1. Az általános iskolai beiratkozás időpontja 2021. április
15. és 16. napja.
2. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg: https://kir.
hu/korzet
3. Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes
képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani. Az iskolával
való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik. A KRÉTA-rendszer
működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha a rendkívüli helyzetben az
elektronikus adategyeztetésre semmilyen formában nem
nyílik lehetőség, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok bemutatására, a 2021/2022-es tanév kezdetekor
személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában. Fontos,
hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő
aláírásával ellátva kell benyújtani.
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A feltételek meglétét a tanuló nevelési-oktatási intézménybe történő felvételénél igazolni kell. A Magyarországon tartózkodó nem magyar állampolgár, ha megfelel a fenti feltételeknek, az iskolai nevelést-oktatást a tankötelezettség
fennállása, továbbá a 18. életéve betöltése előtt megkezdett
tanulmányok befejezéséig a magyar állampolgárokkal azonos feltételekkel veheti igénybe.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A körzethatárok az oktatási-nevelési intézmények, valamint
a Külső-Pesti Tankerületi Központ honlapján (https://kk.gov.
hu/kulsopest) egyaránt elérhető és megtekinthető. Ezeken a
honlapokon a tankötelessé váló gyermekek beiratkozásáról
szóló részletes tájékoztató is rövidesen elérhető lesz.
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A Fővárosi Önkormányzat Egészséges Budapest Programja keretében nagyszabású intézményfejlesztésbe kezd a XVIII. kerület önkormányzata. Az elkövetkező néhány évben
mintegy kétmilliárd forintot fordíthat egészségügyi intézményeknek és azok berendezéseinek a megújítására.

A felújított Zsebők Zoltán Szakrendelő látványterve

Készen állnak a fejlesztésekre
A kerület hivatalban levő vezetése még
a kampányában vállalta, hogy felújítja a két
szakrendelőt, és további fejlesztéseket hajt
végre a betegellátásban. Első lépésként 2019
novemberétől felmérték az intézmények állapotát,
majd az Egészséges Budapest Program első
elemeként 2020 végére megújult a Kondor Béla
sétányon a háziorvosi rendelő. Az azonnali felmérés
hasznát mutatja, hogy a források fokozatos
megteremtésekor már előzetes költségvetés áll
rendelkezésre hat intézmény fejlesztésére.

Az utóbbi harminc év legnagyobb XVIII. kerületi
egészségügyi fejlesztését jelentette be Szaniszló
Sándor. A polgármester elmondta, hogy a következő két évben mintegy kétmilliárd forint forrás
áll rendelkezésre a Thököly úti Zsebők Zoltán
Szakrendelő átalakítására és további egészségügyi
beruházásokra, s az összegből már 2021-ben 800
millió forint felhasználható.
ÉRVÉNYESÍTŐ KÉPESSÉG
A Fővárosi Önkormányzat Egészséges Budapest
Programja jóvoltából áll rendelkezésre ez a jelentős
forrás, amelyet a főváros a 2023-ban megrendezendő atlétikai világbajnokság támogatásáért kapott
cserébe. Az 50 milliárd forint állami támogatást a
főváros az alap- és járóbeteg-ellátás fejlesztésére
kérte, és kerületi beruházásokra osztja szét.

városháza
– Az elosztási folyamatban PestszentlőrincPestszentimrének nagy kerületként sikerült érvényesítenie azt az elvet, hogy lakosságarányosan részesüljön a fejlesztésre szánt összegből. Több mint
egyévnyi lobbitevékenység kellett ahhoz, hogy a
XVIII. kerületiek megkapják azt a kétmilliárd forintot, ami nekik jár – mondta Szaniszló Sándor.
A polgármester szerint a leglátványosabban
a pestszentlőrinci Zsebők Zoltán Szakrendelő
újul meg. A bővülő épületben kap helyet a CT- és
MR-központ, és egy teljesen új bejárati, betegfogadó
szárnyat alakítanak ki. A teljes épületet hőszigetelik, és kicserélik a régi nyílászárókat. Az új tetőszigetelés mellett pedig a homlokzaton látványos zöldfalat létesítenek, amelyet növényzettel futtatnak be.
OSZTÁLYOK ÚJULNAK MEG
Az Egészséges Budapest Programnak ugyancsak célja, hogy maga a betegellátás is tovább javuljon. A fővárostól származó összegben szerepel egy 270 millió
forintos tétel, amelyből a Thököly úti szakrendelő
mellett a Nemes utcai Pintér Kálmán Szakrendelőben is lehetőség nyílik egyes osztályok fejlesztésére.
Utóbbiban például megújul a kardiológia, a gasztroenterológia, az egynapos sebészet, és új sterilizáló
berendezés is lesz. Ezeken az osztályokon olyan elavult gépek vannak, amelyek cseréjével látványosan
javulhat a betegellátás. Ezekkel az új berendezésekkel olyan vizsgálatokat és beavatkozásokat is el lehet végezni, amilyenekre eddig nem volt mód.
HÁROM ÜTEMBEN
A Zsebők Zoltán Szakrendelő fejlesztésének ütemezéséről Szaniszló Sándor elmondta, hogy a
vázlatszintű tervezést követően az engedélyezési
és kiviteli tervek készülnek, amelyek várhatóan
a nyár elejére állnak rendelkezésre. A kivitelezési munkához ősszel láthatnak hozzá, s az három
ütemben történik. Először az épület bővítését kezdik el, majd a hőszigetelési munkához látnak hozzá, harmadikként pedig az intézmény egyes osztályainak felújítása következik.
Mindezzel párhuzamosan beszerzik a szükséges berendezéseket is. A szakrendelő felújításának
kivitelezési munkálatai mintegy másfél évet vesznek igénybe.
Bodzay Zoltán

Az Egészséges Budapest Program keretében a Zsebők Zoltán Szakrendelőbe
érkező gasztroenterológiai endoszkópos tornyot dr. Szebényi Attila, Kunhalmi
Ágnes és Szaniszló Sándor vette át március 26-án. Fotó: Váradi Levente

Szakrendelő vészhelyzet idején
A kormány március 23-án úgy rendelkezett, hogy az önkormányzati
szakrendelők a veszélyhelyzet idejére a kórházak irányítása alá
kerülnek. Dr. Szebényi Attilát, a Zsebők Zoltán Szakrendelő igazgató
főorvosát arról kérdeztük, hogy a döntés miképpen érinti a kerület
egészségügyi ellátását.
– A kormányrendelettel átmenetileg a Dél-pesti
Centrumkórház szakmai irányítása alá kerültünk. A cél egyrészt
az, hogy minél hatékonyabb legyen a járvány elleni védekezés,
másrészt, hogy továbbra is biztosítsuk a nem covidos betegek
ellátását, és ha a kórház illetékességi területén egy másik szakellátó
hely le van terhelve, hozzánk is át lehessen irányítani betegeket.
Amíg a kapacitásunk engedi, ezt természetesen meg is tesszük –
mondta dr. Szebényi Attila.
Az intézkedés arra is irányul, hogy ha van egy szakrendelőben olyan
szakvizsgával rendelkező orvos, aki átirányítható máshova, akkor azt
is zökkenőmentesen lehessen megtenni.
– Mindez annak érdekében történik, hogy minél előbb
legyűrjük a járványt, és közben folyamatosan rendben működjön
az egyéb alapellátás is. Emberéletek megmentéséről van szó, és minél
nagyobb területre van rálátása egy intézménynek, annál világosabban
látja, hol van leginkább szükség valamire, és hol van szabad kapacitás.
K. A.
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A XVIII. kerületben 1317 bérlakás van. Fotó: Ruzsa István

Aki kap, boldog,
aki kimarad, csalódott
Bérlakások Pestszentlőrincen
Schüszler Antal szakács. A munkahelyén csökkentették az
alkalmazottak számát és a munkaidőt, így az ő családjának
is kevesebb a bevétele. Feleségéről és kislányáról kell gondoskodnia. Eddig a szülőkkel laktak egy fedél alatt heten.
Érthető módon önálló életre vágytak. A napokban ez az álmuk vált valóra, amikor a Havanna-lakótelep egy második
emeleti felújított bérlakásába költözhettek. A lakáskulcsot
Ferencz István alpolgármester adta át a családnak. Az alpolgármester elmondta, hogy ez a család szerencsés, mert
nagyon sokan várnak bérlakásra, az önkormányzat lehetőségei pedig szűkösek.

Az eddigi mintegy ezer bérlakásigénylés a pandémia miatt mára 1500-ra
ugrott. Fotó: Kürti János
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A XVIII. kerületben 1317 bérlakás van, s 1993 óta
az állomány 80 százalékát adta el az önkormányzat.
– A bérlők elsősorban a jobb műszaki állapotú,
rendezett tulajdoni hátterű lakótelepi lakásokat
vásárolták meg – mondta Ferencz István a rendszerváltozás óta lezajlott folyamatról.
Ma ráadásul a vírushelyzet miatt jóval nagyobb
az igény bérlakásra, nem is tudják azt kielégíteni.
Az önkormányzat akkor tud új bérlakást kiutalni,
ha valamelyik megüresedik. Ekkor az ingatlant felújítják, utána költözhet be az új bérlő.
HOME OFFICE-BAN NEM LEHET ÉPÍTENI
Az elmúlt évben tíz család lakhatási gondját sikerült megoldani, idén ennél több lakást szeretnének átadni. A Fáy utca és környéke integrált
szociális rehabilitációja projekt hozhat majd változást, amelynek keretében 50-60 új lakást építenek. Előtte azonban el kell helyezni az ott lakókat,
utána kezdődhet az építkezés. Az alpolgármester
elmondta, hogy a pandémiás helyzet az építőipart
sem kíméli, kevesebb a munkás, ráadásul ezt a
munkát nem lehet home office-ban végezni. A ko-

aktuális
ronavírus-helyzet sajátos módon érinti a bérlakásokkal való gazdálkodást, mert egyre több ember
válik szociálisan rászorulóvá. Ferencz István példát is mondott:
– Vegyünk alapul egy olyan családot, amelyik
eddig rendes körülmények között élt. Mára azonban
a férj és a feleség is elveszítette az állását, és már
nem tudják fizetni a lakbért, a rezsit. Úgy tudnának
talpra állni, ha az önkormányzat képes volna segíteni. Csakhogy az eddigi mintegy ezer bérlakás-igénylés a pandémia miatt mára 1500-ra ugrott.
A KORMÁNYNAK NINCSEN SZOCIÁLIS
BÉRLAKÁS PROGRAMJA
A lakásmobilitást segíthetné az úgynevezett
fecskeprogram, ami azt jelenti, hogy az önkormányzat szerződést köt olyan fiatalokkal, akik
vállalják, hogy előtakarékoskodnak, és három éven
belül összegyűjtenek annyi pénzt, hogy el tudja-

nak költözni a számukra biztosított bérlakásból.
Nyugaton ezt a középosztályra találták ki. Magyarországon nem ez a jellemző, ugyanis itt a vírus következményei éppen a középosztályt sújtják,
amelynek alsó rétegei inkább lecsúsznak, semmint
erősödnének.
– Az önkormányzatnak ráadásul elsősorban a
szociális ellátásokra kell fókuszálnia. Idén százmillió forintot tud otthonteremtésre fordítani, de
ismerve a mai árakat, belátható, hogy ez csak néhány lakás felújítására elegendő, ami csepp a tengerben. A helyzetet súlyosbítja, hogy a kormánynak nincsen szociális bérlakás programja, ráadásul
a kabinet a középosztályt, illetve a tehetősebbeket
támogatja, a leszakadó és valóban segítségre szoruló rétegeket nem. A forintokat elveszik tőlünk,
miközben a gondokat nekünk kell megoldanunk,
hiszen az emberek itt élnek.
Gyuricza Péter

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az önkormányzat képviselő-testülete felülvizsgálja a kerület Településképi Arculati Kézikönyvét (TAK) és
a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.12.)
önkormányzati rendeletet (TKR), tekintettel arra,
hogy a hatálybalépésük óta a magasabb szintű jogszabályi előírások többször módosultak. A kidolgozásuk óta eltelt évek gyakorlati tapasztalatai szintén indokolttá teszik a módosítást, kiegészítést,
aktualizálást.
A TAK elsősorban a lakosság és a döntéshozók
tájékoztatását segítő, szemléletformáló eszköz.
Célja az, hogy lényegre törően, közérthető módon
mutassa be a kerület építészeti arculatát meghatározó jellemzőket, az épített és a természeti értékeket, valamint a közös lakókörnyezet minőségi
alakításával kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat.
Összegyűjti a település helyi építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, amelyeket
egy építkezésnél figyelembe kell venni. Jó példák
bemutatásával segítséget nyújt az építtetők és az

építészek számára is annak érdekében, hogy esztétikus otthonok és épületek szülessenek. A TKR
a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelmét, valamint az ezekre vonatkozó sajátos településképi követelményeket, normatív előírásokat
tartalmazza.
A TAK és a TKR módosítását bemutató anyaggal kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a
partnerségi egyeztetés keretében lesz lehetőség.
A veszélyhelyzetben az egyes településfejlesztési,
településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII.2.)
Korm.rendelet alapján a partnerségi egyeztetést,
a tájékoztató lakossági fórumot elektronikus úton
folytatjuk le. A véleményezhető részletes szakmai
tájékoztató dokumentum a www.bp18.hu honlapon, a polgármesteri hivatal főépítészi osztályának
oldalán lesz elérhető.
Kérdéseiket, észrevételeiket, javaslataikat
e-mailben juttathatják majd el a jankovits.vera@
bp18.hu vagy a valanszki.sara@bp18.hu e-mail
címre.
Jankovits Vera főépítész
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Oltáskampány
a kerületben.
Fotó: Kürti
János

Nem a kerület küldte vissza
a vakcinákat
Heves vita támadt a kínai oltóanyag elszállításáról a városházi ellenzék és a polgármester között.
Vita alakult ki Pestszentlőrinc-Pestszentimrén a
városházi ellenzék és a kerületet irányító koalíció
között a vakcinák ügyében. Előbbiek szerint a baloldal célja az oltási folyamat lassítása többek között
azzal, hogy az elmúlt hetekben egyértelműen nemet
mondtak a keletről érkező oltóanyagra, pedig annak
köszönhetően csaknem félmillió magyar ember élvez már védettséget a koronavírussal szemben.
Lévai István Zoltán a közösségi oldalán bírálta a
polgármestert a szerinte megalapozatlan és ellenőrizetlen kĳelentéséért, hozzátéve: nem igaz Szaniszló
Sándor polgármester azon állítása, miszerint több
száz kínai vakcinát elszállítanának, amelyekre nem
volt jelentkező a XVIII. kerületben.
Minderre Szaniszló Sándor videoüzenetben válaszolva elmondta, hogy különböző propagandatermékek azt próbálták sugallni, hogy az önkormányzat
visszaküld oltóanyagokat a háziorvosoktól. A polgármester szerint ezzel szemben a tény az, hogy Sára
10

Botond kormánymegbízott elektronikus levélben értesítette a kerület összes háziorvosát arról, hogy a be
nem oltott kínai eredetű vakcinákat elszállítják.
A vádakkal szemben tehát nem a kerület küldte
vissza a vakcinákat. Erről más nem is dönthet, csak
a fővárosi oltási munkacsoport vezetőjeként működő
kormánymegbízott, Sára Botond. Az oltásellenességről szólva a polgármester kĳelentette az önkormányzat ezután is kampányt folytat az oltás mellett,
egyben arra biztatott mindenkit, hogy regisztráljon
és oltassa be magát.
Információink szerint Sára Botond kormánymegbízott március 16-i levelében így tájékoztatta a
XVIII. kerületi háziorvosokat:
„Tájékoztatom, hogy a háziorvosi praxisok részére kiosztott Sinopharm vakcina felhasználására
2021. március 18. napjáig (csütörtök) van lehetősége. Az Ön korábbi tájékoztatása alapján a háziorvosi praxisában még van fel nem használt Sinopharm
vakcina. Amennyiben a korábban kiszállított menynyiség a fenti időpontig nem kerül eloltásra, a megmaradt vakcinát Budapest Főváros Kormányhivatala
soron kívül elszállítja az Ön praxisából.”
B. Z.

aktuális

Működik az összefogás
Az ellenzéki pártok másfél éve a civilek
támogatásával nyerték meg az önkormányzati választásokat a kerületben, és
az együttműködés azóta is töretlen. Kassai Dániel frakcióigazgató elmondta, hogy
mindez egy kellően előkészített folyamat
eredménye.
– Fontos volt, hogy kialakítsunk egy együttműködési konstrukciót, ami alapjául szolgált a jövőbeni
munkának. Már a választások előtt közösen alkottuk meg a programunkat, amely minden kerületi
lakos postaládájába eljutott. A választóktól pedig
megkaptuk a felhatalmazást, hogy megmutassuk,
együtt mire vagyunk képesek.
Arról, hogy a gyakorlatban hogyan működik
Pestszentlőrinc-Pestszentimre vezetése, és jár-e
kompromisszumal, hogy a döntések előtt ütköztetik a különböző álláspontokat, Kassai Dániel
azt mondta: a véleménycsere a képviselői munka része, de a legfontosabb teendőkkel mindenki
ugyanúgy tisztában van.
– Jelen esetben a járvány elleni küzdelem élvez prioritást. A pandémiával kapcsolatos teendők
és a kormány megvonásai miatt számos területről
át kellett csoportosítanunk anyagi forrásokat, ami
már a kezdetekkor igencsak próbára tette a frissen összekovácsolódott képviselőcsapatot, hisz
mindenkinek megvoltak a konkrét elképzelései a
fejleszteni kívánt területekről. Ezeket teljes egé-

szében újra kellett gondolni, amihez rugalmasságra és megértésre volt szükség.
– Az önkormányzat a kormányzati
elvonások ellenére erőn felül teljesít,
megszüntettük az orvoshiányt, új labor,
új gyermekorvosi rendelő létesül, a Pintér Kálmán Szakrendelő kardiológiai és
fizikoterápiás fejlesztésére és a Zsebők
Zoltán Szakrendelő felújítására 2 milliárd forintot ad a főváros, megálljt paKassai Dániel
rancsolunk a kertvárosok túlzott beépíFotó: Ravasz Balázs
tésének, újraélesztettük a zajtanácsot és
az iskolákban az intézményi tanácsokat, csomag
helyett utalványt küldtünk a 65 év fölöttieknek, és
még nagyon hosszan lehetne sorolni az intézkedéseket.
Kassai Dániel azt is kiemelte, hogy a koalíciós
partnerek mind megértették, hogy most meg kell
húzni a nadrágszíjat.
– A kerület vezetői és a képviselők is mindent
megtesznek az eredményességért. A polgármester úr folyamatosan küzd, tárgyal, lobbizik a kormánynál, hogy kompenzáljanak minket az elvonások miatt, figyeljük az állami pályázatokat, és
új beruházókat szeretnénk a kerületbe hozni. Az
önkormányzati cégek most kevesebb pénzből gazdálkodhatnak, racionalizáltuk a polgármesteri hivatal működését, elvontuk a képviselők BKV-bérletét, frakciókeretét. Nincs olyan terület, amelyre
ne lenne hatással a forráselvonás.
P. A.
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Már a sportolóké
a Havanna-futókör
Elkészült a Havanna-lakótelepen a rekortánborítású futókör. Az 1004 méter hosszú
pálya a leghosszabb ilyen sportlétesítmény
a kerületben. A futópályát március 25-én
adták át, így az időjárás jobbra fordulásával már birtokba is vehették a futni vágyók.

és az ökölvívó Káté Gyulától. Külön megköszönöm,
hogy a lakók partnerek voltak, és amikor elkészült a
gumiborítás, vigyáztak arra, hogy két-három napig
ne lépjenek rá, megkímélve a friss felületet.
Az alpolgármester kiemelte, hogy az önkormányzat a megválasztása óta eltelt szűk másfél

Fotó: Ruzsa István

– A pálya 53 millió forintos építési költségének felét Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata
biztosította, a másik felét az Aktív Magyarországért
program pályázatán nyerte el a kerület – informált
Kőrös Péter alpolgármester. – Fontos megemlíteni,
hogy a nyomvonalat úgy alakították ki, hogy az építés során egyetlen fát sem kellett kivágni. A pálya
mellett egy szabadtéri kondipark is a sportolók rendelkezésére áll. A pálya vonalán néhány motivációs
idézet is olvasható a XVIII. kerülethez kötődő sportolóktól, többek között a futballista Détári Lajostól
12

évben a futópálya megépítésével – a piac átadása,
az orvosi rendelő és a Kondor Béla sétány felújítása
után – immár négy nagyberuházást hajtott végre a
Havanna-lakótelepen.
Ezen az új pályán kívül a Brenner-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 salakon, erdei
(mulcsos) borításon vagy gumiborítású körön is
lehet futni.
P. A.

aktuális

A teljes kerületet átszelő
bicikliút épül
A jelenlegi tervek szerint a XVIII. kerület soroksári határától Szemeretelep vasúti megállóig vezet majd
az új kerékpárút, de az is szóba került már, hogy a XVII. kerületet is eléri.
– Jelenleg az előkészítés zajlik, ezt követően egy várhatóan
egyéves tervezési folyamat kezdődik. A beruházás léptéke
olyan nagy, hogy minden eleme közbeszerzési eljárás lefolytatását igényli, így józan számítás szerint a projekt teljes
megvalósítása optimális esetben is csak 2023 második felére
várható – tájékoztatott Petrovai László alpolgármester. – A
rendelkezésre álló információk szerint a projekt uniós finanszírozású. Tekintettel arra, hogy még csak a finanszírozási igény benyújtásának időszaka van, önkormányzati vagy
állami önrész igényéről egyelőre nincs információ.
Petrovai László azt is elmondta, hogy összbudapesti
igény volt a város külső kerületein át húzódó zöld gyűrű
kiépítése. Ez a gyűrű irányú összekötés nagyon hiányzik a
fővárosi kerékpáros és zöldinfrastruktúrából.
Annak idején, a projekt előkészítésének korai szakaszában, erre csatlakozott rá a XVIII. kerület és a most is együttműködő érintett kerületek: Soroksár és Csepel.
– Három különleges szempontra is tekintettel kellett
lenni akkor, amikor a képviselő-testület támogatását kértük
a projekthez. Ezek közül az egyik az az évtizedes veszély,
hogy a magasabb szintű településrendezési tervekben a mai
napig szereplő helybiztosításra hivatkozva egyszer valamelyik kormány úgy gondolja, mégiscsak jó ötlet volna megépíteni a Külső Kerületi Körutat (KKK), amely nálunk átszelné
a Péterhalmi-erdőt, valamint több jelentős kertes-családi
házas övezetet. Ha a most tervbe vett kerékpáros- és zöldinfrastruktúra-fejlesztés megvalósul – és itt nemcsak kerékpárútról, hanem parkokról, játszóterekről, sétányokról is
szó van – azzal gyakorlatilag beépül a KKK helye, azaz végre
mindenki megnyugodhat, hogy az érintett nyomvonalon
csendes, békés, környezetbarát fejlesztés valósul meg egy
2 x 2 sávos autóút helyett.
Az alpolgármester szerint a második szempont legalább
ennyire fontos.
– Kerületünkben jellemzően a sugár irányú biztonságos
kerékpáros kapcsolatok kiépítésére mutatkozik igény: a la-

kosok szívesen járnának munkába, hivatalba, ügyeket intézni, a gyermekeik iskolába kerékpárral, ha azt biztonságosan
tehetnék. Ezek a sugár irányú kapcsolatok azonban nagyon
keveset érnek, ha közöttük nincs hasonlóan biztonságos haránt irányú összekötés. Végül a harmadik szempont a Péterhalmi-erdő rekreációs szerepének az erősítése.
-domján-

HIRDETÉS
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Színesebb, virágosabb
közterek

Fotó: Totev Alexander

Ezerszámra kerülnek ki a kerület közterületeire az egynyári virágok és az évelő növények a Városgazda Zrt. kertészetéből.
Miközben az utcák, a terek még a szürkébb arcukat
mutatták, és nem is rügyeztek a fák, a Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Haladás utcai kertészetében már nyíltak a kiültetésre váró egynyári
virágok.
Mint azt Haigl Béla, a Városgazda Zrt. műszaki
és városüzemeltetési igazgatója elmondta, a Haladás utcai kertészet az elmúlt években lényegesen

nagyobb lett azáltal, hogy a Helix kertészet üzemeltetője visszaadta a területét az önkormányzatnak. A kerületnek csak a felépítményt kellett megvásárolnia, mert a földterület az övé volt.
A megnövekedett területen a Városgazda kertészei jelenleg csak saját kiültetéseikhez termesztenek virágokat és egyéb növényeket, olyanokat,
amelyeket a kerület virágágyásaiba helyeznek
ilyenkor tavasszal. Külső érdeklődőknek még nem
árulnak, de a tervek között szerepel az is, hogy ha
annyit termelnek, akkor a jövőben más kerületeknek, szomszédos önkormányzatoknak is értékesítik a növényeket.
Haigl Bélától megtudtuk: most az árvácska időszaka van, amelyet azonban április végén, május
elején kiszednek a közterületi ágyásokból, s olyan
egynyári növényeket telepítenek a helyükre, mint
a begónia, a nebáncsvirág (Impatiens), a meténg
(Vinca), a kokárdavirág (Gaillardia) és a zsálya
(Salvia). Ezek magról történő vetését, termesztését
már januárban elkezdték a kertészek. A megszokott menetrend szerint az üvegházból a fóliasátorba, azt követően pedig a kinti ágyásokba kerülnek a
virágok és az évelő növények, amelyeket az utóbbi
időben egyre nagyobb mennyiségben nevelnek.
A kertészek idén tavasszal mintegy 37 ezer
egynyári és 10 ezer évelő növényt termesztenek.
Ugyanezen a telepen szokták kivárni a beültetési
idejüket azok a fák, amelyek az önkormányzat „Ültess fát kerületünknek” pályázatán nyerik el végső
helyüket a kerületben.
B. Z.

Véradási felhívás
A Magyar Vöröskereszt április 28-án, szerdán 14 órától 18 óráig véradást tart a Kondor Béla Közösségi Házban (1181 Kondor Béla sétány 8.).
A véradáshoz személyi igazolvány, lakcím- és TAJ-kártya szükséges, s előtte fontos az étkezés és a bőséges folyadékfogyasztás.
A véradás különleges feltételeit a koronavírus-járvány ideje alatt lásd itt: https://www.ovsz.hu/hu/
ovsz/veradoknak-szolo-tajekoztatas.
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Kitekintő
A koronavírus-járvány kezdete óta a BP18
Városkép két alkalommal is beszámolt
arról, hogyan érintette a pandémia Pestszentlőrinc-Pestszentimre testvértelepüléseit. Krisztov-Papp Krisztina, a kerületi
önkormányzat testvérvárosi szervezési és
koordinációs ügyintézője a jelenlegi helyzetről érdeklődött az ottani önkormányzatoknál. Lapzártánkig három városból kapott választ.
RODING
A németországi Rodingban az első hullám idején,
legalábbis májusi lapszámunk megjelenéséig, nem
jegyeztek föl fertőzést, később azonban – mint
egész Bajorországban – romlott a helyzet. Az elmúlt hetekben, valószínűleg az új mutációk miatt,
meredeken emelkedett a körzetben a koronavírusmegbetegedések száma, mind többen kerülnek az
intenzív osztályra. A városházát egy-két esettől
eltekintve megkímélte a vírus. Éjszaka kĳárási tilalom van, szinte minden kiskereskedelmi üzlet
zárva tart, akárcsak az iskolák, az óvodák, az éttermek és a szállodák. Vannak ágazatok, mint például
a gasztronómia, a kultúra és a kiskereskedelem,
amelyek az állami támogatás ellenére a túlélésért
küzdenek. A nyolcvanévesnél idősebb rodingiak
szinte kivétel nélkül megkapták az első oltást.
SZÉKELYUDVARHELY
A kerület erdélyi testvértelepülésén a polgármesteri hivatalba is bejutott a vírus, az alkalmazottak
közül többen is megbetegedtek, volt, aki könnyebben, mások súlyosabban, de mára mindannyian
túljutottak rajta, most már mindenki egészséges.
A város jó ideig a zöld zónában volt, de március

Roding. Fotó: Josef Kerscher

22-e óta ismét sárga zónának számít, ezért az iskolákban megint online módon folyik a tanítás.
Az éttermek, kávézók 30 százalékos kapacitással
működnek, éppúgy, mint a színházak és az istentiszteletek. A maszk az utcán, az üzletekben, az
autóbuszokon kötelező, a hiányát büntetik. A székelyudvarhelyieket is oltják már, egy központi
platformon kell jelentkezni, de sok esetben akár
száz kilométert is kell utazni, hogy olyan oltópontot találjon az ember, ahol van vakcina is. A megyében egy március közepi 14 napos összesítés
alapján 1000 lakosra 1,06 igazolt fertőzés jutott,
ami azt jelenti, hogy Suceava megye után ott van
a második legalacsonyabb fertőzési szám Romániában.
DĄBROWA TARNOWSKA
A lengyelországi testvérváros körzetében a járvány
kezdete óta csaknem 1850-en fertőződtek meg,
ami az ottani teljes népesség 3 százalékát jelenti.
A legnagyobb növekedés novemberben volt, akkor
652 új esetet jegyeztek föl, de március első három
hetében is az átlagosnál többen, 310-en kapták el
a vírust. A korlátozások Lengyelországban is szigorúak. Kötelező a maszkviselés és a biztonságos
távolságtartás. Április 9-ig minden diák távoktatásban tanul. Az üzletek az élelmiszerboltok, a
gyógyszertárak, a drogériák, az újságosok, a könyvesboltok, a kisállat- és a barkácsáruházak kivételével zárva vannak, akárcsak a színházak, a múzeumok, a művészeti galériák, a mozik, az uszodák,
a sípályák, a fitneszklubok és edzőtermek. A körzetben eddig több mint 6000 embert oltottak be,
ami az ottani lakosság 10 százalékát teszi ki, 2100
ember pedig már a második adag vakcinát is megkapta.
K. A.
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Fotó: Ruzsa István

Sziasztok, fecskék!
A Városgazda18 munkatársai március közepén műfecskefészkeket helyeztek ki a Kossuth
téren, az Alacskai lakótelepen (képünkön)
és a Brenner-parkban. Egy-egy ilyen fecsketelepen akár százötven madár is elfér, és a

kerámiafészkek mellé tudnak saját fészkeket
is építeni. Egy fecske egy kilogramm repülő
rovart fogyaszt el csak a költési időszakban,
és ha a telepek benépesülnek, az több mázsa
rovartól szabadíthatja meg a kerületet.
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a nyári szezonban is kin
a Kastélydombi Uszodát
itvatarségi Ház is hosszított ny
és a Pestszentimrei Közös
– Rajte hozzá Somody László.
tással készül a nyárra – tet
oztató
geteg helyszínnel, szórak
tunk nem fog múlni, ren
r csak
zőkkel készülünk. Most má
programmal, lelkes szerve
gy mire lesz lehetőségünk.
a vírushelyzeten múlik, ho
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ÁLLATPATIKA

PESTIMRÉN

vényköteles és szabad forgalmú
állatgyógyszerek
élősködők elleni készítmények,
féreghajtók

IDÉN IS ÖNÖKÉRT

Szakterületükön elismert kollégáink családias légkörben
várják Önt Kispesten az Üllői út 206. száma alatt!

SZAKRENDELÉSEINK:

Fül-orr gégészet
Gyerekgyógyászat
Gyógytorna
Ortopédia (gyerek és felnőtt)
Sebészet
ÜGYFÉLFOGADÁS KIZÁRÓLAG ELŐJEGYZÉS ALAPJÁN!
elojegyzes.zeromedical@gmail.com
+36 70 88 66 937 (hétköznap 8-18h között)
zeromedical.hungary
www.zeromedical.hu

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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Szilárd burkolat lehet a Kettős-Körös utcában
Mintegy 300 méteres szakaszon kaphat szilárd burkolatot a Kettős-Körös utca. A Pestszentimre felső
vasútállomásnál lévő utcában jelenleg földút van,
és bár néhány éve már volt ígéret az aszfaltozásra,
a megvalósításhoz az érdemi lépéseket a 2019-ben
megválasztott önkormányzat tette meg.
– A kerület előző vezetése nem adta be a felújításra a pályázatot, amihez, mint tavaly kiderült, egyeztetni kellett az utcában lakókkal. Ugyanis a legtöbb ingatlan kerítése túlnyúlt
a valós telekhatáron – mondta Pál Norbert önkormányzati
képviselő, aki tavaly több lakossági fórumot szervezett ez
ügyben, és ennek köszönhetően az önkormányzatnak sikerült megegyeznie az utcában élőkkel. – A legtöbbjük vállal-

Fotó: Kürti János

ta, hogy hátrébb viszi a kerítést, így be tudtuk adni a pályázatot, és ha nyerünk, megépülhet az aszfaltos út.
A tervek szerint a Kettős-Körös utcának a Vasút utcától
a Kérész utcáig terjedő szakaszát látnák el szilárd útburkolattal.

A játék öröme a teniszpályán

A Bókay-kertben működő Golden Ace Sport
and Tennis Club adott otthont március 4-én
a Magyar Speciális Olimpia Szövetség idei
első teniszbajnokságának. Az évadnyitón
négy egyesület, a Gubacsi Zsófi Tenisz Klub,
a Fogócska SE, a Csefosz SE és a Pillangó
SE összesen 23 teniszezője ragadott ütőt,
megmutatva, milyen jó formában kezdi az
idényt.
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– Az MSOSZ 92 sportegyesület tevékenységét fogja
össze, s közülük közel húsz foglalkozik a tenisszel.
A tenisz rendkívül népszerű az értelmi fogyatékkal
élők körében – mondta el Szőke Viktória, a szövetség kommunikációs igazgatója. – Ez a sportág
összetett logikai és ügyességi feladatot jelent, így
kitűnő képességfejlesztő mozgásforma.
A résztvevőket, köztük Kelemen Zsombort és
Sárosi Balázst, a Speciális Olimpia Világjátékok
aranyérmeseit, Somody László sportért felelős alpolgármester is köszöntötte a Bókay-kertben, ahol
három egyéni kategóriában – az indulók képességei alapján különböző pályaméreteken zajlottak
a mérkőzések – és párosban hirdettek győztest.
Egyéniben Sárosi Balázs (Pillangó SE), Benedek
Árpád (Fogócska SE) és Albert Ernő (Fogócska SE)
győzött, míg párosban Kelemen Zsombor (Pillangó
SE) és Síkos Ágoston (Csefosz SE) lett a legjobb.
A szövetség idén összesen négy versenyt tervez a járványhelyzettől függően és a rendelkezések szigorú betartásával. Érdekesség, hogy online
ügyességi versenyt is kiírtak. A feladatok elvégzéséről készült videókat márciusban küldték be a
versenyzők.
P. A.

aktuális

Emlékgyűjtő

gírtuk, újjáépül a sokak
Ahogy már korábban me
nakali tábor. A cél az,
gyerekkorát jelentő balato
yében várja majd a kerühogy a tábor újra a régi fén
ás a lakosság bevonásával
leti fiatalokat. A megújul
t létre az Akali18 – újratörténik. Erre a célra jöt
ol mindenki megoszthattöltve Facebook-oldal, ah
yét, ötleteit. Jelenleg a
ja a gondolatait, vélemén

rése és a szükséges muntábor állapotának a felmé
lik, így van még idő egy
kálatok megtervezése zaj
Facebook-oldalra várják
kis a nosztalgiázásra. A
, fotókat – például tábori
az élményeket, sztorikat
t – vagy bármit, ami a
ereklyékről készült képeke
hangulatát őrzi.
régi tábor felejthetetlen
eteket adnak…
Hátha a régi emlékek új ötl

Önkéntesek akcióban
Az önkormányzat tavaly tisztasági csomagokkal támogatta a rászorulókat, amelyeket a polgármesteri hivatal dolgozói juttattak
célba. Az akció idén önkéntesek segítségével folytatódott.
– Korábban több száz csomagot osztottunk már ki, most azonban az önkormányzat dolgozóinak nem volt erre kapacitásuk a kormány által elrendelt otthoni munkavégzés és
a nagyszámú megbetegedés miatt – mondja Petrovai
László alpolgármester. – Tavaly márciusban tűzoltásjelleggel kellett önkénteseket toborozni, ezért – bár alapvetően jól vizsgázott – a rendszer
nem volt megfelelően szabályozva. A szervezettebb működés érdekében idén regisztráltuk az önkormányzatot és a polgármesteri hivatalt is az önkénteseket foglalkoztató szervezetek közé, és felállítottuk a jogi kereteket. Azokkal az önkéntesekkel, akik továbbra is
aktívan közreműködnek a kerületre háruló feladatok ellátásában, szerződést kötöttünk,
és a tisztasági csomagok eljuttatásához az ő segítségüket vettük igénybe.
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Szigorodó építési szabályzat
A legkülönbözőbb építési jogszabályoknak
a kormány, illetve az Országgyűlés által
végrehajtott módosításai nyomán az elmúlt
években meglehetősen szabad kezet kaptak
az építési vállalkozók, illetve a kivitelezők.
A lakásépítést ösztönző pénzügyi megoldásoknak köszönhetően városszerte sorra
húzzák fel az új társasházakat, de a munkálatokat többnyire semmilyen különösebb
engedélyezési eljárás nem előzi meg. Ennek
megfékezése és a kerület zöldövezeteinek,
városképének a megvédése érdekében az
önkormányzat Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának (PPVSZ) módosításáról, szigorításáról
döntött.

Petrovai László

Fotó: Totev Alexander

– Választási ígéretünk volt, hogy megfékezzük a
kertvárosi övezetek túlzott beépítését, és hogy lehetőségeinkhez mérten kezeljük a parkolási és a
csapadékvíz-elvezetési problémákat a településkép
alakítása és az élhető városi környezet kialakítása
érdekében – mondta Petrovai László alpolgármester. – Az új pénzügyi könnyítések azt vetítik előre,
hogy a kerület kertes, családi házas övezeteiben
még inkább fel fog pörögni a lakásépítés. Emiatt
láttuk szükségét a PPVSZ módosításának. Azokat
a legfontosabb, a településképi követelményekkel
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való összhang megteremtését szolgáló szabályokat, amelyek nem igényelik a hosszadalmas fővárosi egyeztetéssel járó övezeti átsorolást, gyorsított eljárásban fogjuk belefoglalni a PPVSZ-be.
A PPVSZ FŐBB MÓDOSÍTÁSAI
– Gazdasági területeken csak akkor lehet majd telket kialakítani, ha az lakóutcákon kívüli közterületről vagy magánútról is megközelíthető.
– A jövőben pontos szabály vonatkozik arra is,
hogy miként lehet építeni egy, a megengedettnél
kisebb vagy éppen nagyobb telekre. Eddig ez nem
volt korlátozva, ezért egy kis telekre is fel lehetett
húzni két épületet is, elég volt, ha csupán a beépítettségi szabályoknak megfeleltek. A módosítást
követően kis telken csak egy főépület lesz engedélyezve.
– A PPVSZ-módosítás korlátozza a lakásszámot is. Míg jelenleg egy 601 négyzetméteres telken
akár három lakást is ki lehet alakítani, a jövőben
1000 négyzetméter telekméret alatt csak két lakás
létesíthető a kertvárosi, családi házas területeken.
– A jövőben a lakásmérethez igazodik a kötelezően kialakítandó parkolóhelyek száma. Minél
nagyobb lakást épít valaki, arányosan annál több
parkolóhelyet kell biztosítania az ingatlan területén belül. Egy lakáshoz minimum egy, de inkább másfél, kettő parkolóhely kialakítására lesz
szükség. Ez indirekt módon korlátozza a lakások
számát is, mivel parkolót nem lehet zöldterületen elhelyezni. Ezért, ha eleget akarnak tenni a
szabályzatban előírtaknak, elveszítik a zöldfelületeiket, ami szintén nem megengedett. Az utcán
maximum 13 négyzetméternyi parkoló alakítható
majd ki, és ahhoz is a közútkezelő szervezet hozzájárulására lesz szükség.
– Fontos előírás lesz az is, hogy a telek szélességének legfeljebb egyharmadán lehet a telekre
történő behajtást biztosítani. Eddig akár két kapu
is lehetett, így az utcai telekszélesség felét vagy
több lakás esetén akár többet is elfoglalhattak a
behajtók.

riporter
– A szabályok arra is rákényszerítik majd az
építtetőket, hogy a telek első, utcafront felé eső
felében építkezzenek. Ez azt jelenti, hogy a nagy
tömegű épületrészt előre kell felhúzni, hátra már
csak alacsonyabb épületszárny nyúlhat be.
A TOVÁBBI INTÉZKEDÉSEKRŐL
Petrovai László hozzátette, hogy számos további
intézkedést is tartalmazni fog a PPVSZ mostani
módosítása. Ezeket címszavakban ismertette.
– A kertvárosi övezetek még megmaradt nagy
méretű telkein gátolni fogjuk a környezetüktől
jelentősen eltérő, monumentális épülettömegek
kialakítását, a tömbbelsők összefüggő zöldfelületi rendszerének megóvása érdekében részletesen
szabályozzuk a hátsó kertbe telepíthető melléképületek elhelyezésének szabályait, a gazdasági
és a lakóövezetek határán rendszeres konfliktusok
mérséklése érdekében előírjuk, hogy milyen funkciók telepíthetők a lakóövezet irányába, szigorítjuk
a parkolók kötelező fásítási előírásait, és mind új
építés, mind bővítés esetén kötelező lesz a beépítés mértékéhez igazodó befogadóképességű csapadékvíz-tárolót vagy szikkasztót létesíteni. Ezzel a

A PPVSZ-módosítás korlátozza
a lakásszámot is. Míg jelenleg
egy 601 négyzetméteres telken akár
három lakást is ki lehet alakítani,
a jövőben 1000 négyzetméter
telekméret alatt csak két lakás
létesíthető a kertvárosi,
családi házas területeken.
csapadékvízzel való takarékos gazdálkodás mellett
a település csatornaközmű-hálózatát és egyéb
vízelvezető rendszereit tudjuk hatékonyan tehermentesíteni.
Amint a módosított PPVSZ hatályba lép, onnantól kezdve már ezeket a szabályokat figyelembe
véve kell bejelenteni az építkezéseket. A jövőben
a közútkezelő sem adhat ki olyan építkezésre engedélyt, amelyik nem tesz eleget ezeknek a szabályoknak.
-domján–

A jövőben pontos szabály vonatkozik arra is, hogy miként lehet építeni egy, a megengedettnél kisebb vagy éppen nagyobb telekre
Fotó: Ruzsa István
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Civilek és zöldítők
Önkéntes környezettisztítások, szemétszedések alkalmával találkoztak eleinte, majd elkezdték tartani egymással a
kapcsolatot. Aztán egyszer csak jött az ötlet, hogy szervezetten még többet tehetnének a környezetünkért, és keresték
az ennek legjobban megfelelő keretet. Tavaly februárban
így jött létre a XVIII. kerületben a Civil Zöldítők Egyesülete.
Vezetőjük az aktuális elképzelésekről is beszélt lapunknak.
– Hadd kezdjem azzal, hogy az alapítók persze már
korábban is környezettudatos emberként éltek, és
másokat is erre ösztökéltek, így nem volt nehéz
dolgunk megtalálni azokat a feladatokat, amelyeket fontosnak gondoltunk – mondta bevezetőül
Lipcsei-Gaál Edit.
Egyesületként hat fő tevékenységi területet jelöltek ki maguknak.
– A zöldterületek növelését, közösségi kertek
létrehozását, a Töltődő elnevezésű családi központ
kialakítását, a szemétszedést, a hulladékcsökkentést és végül a környezetbarát közlekedés ösztönzését. Mindebbe sok minden belefér: faültetések,
komposztpontok létrehozása, szemétszedések
szervezése. A lehetőségek felvázolásával szeret-

nénk hozzájárulni a szemléletváltozáshoz, a környezettudatos életmód elterjesztéséhez, hiszen ez
nemcsak elősegíti azt, hogy jobban érezzük magunkat a mindennapjainkban, hanem a szó szoros
értelmében vett élhető világot is csak így tudjuk
megteremteni, illetve fenntartani.
Egyik nagyratörő elképzelésük a Töltődő – öko
közösségi tér és anyaközpont megteremtése.
– Ennek keretében a kerületi kisgyermekes
édesanyákat és a gyermeket nevelő párokat szeretnénk magunkhoz vonzani, hogy segítsük kialakulni a környezettudatos hozzáállást bennük és a
gyermekeikben. Nem lehet elég korán kezdeni.
Vállalt fő tevékenységeiket illetően elsősorban
a kerületre összpontosítanak, de egy-egy program
erejéig gyakran kilépnek a szomszédos kerületekbe, sőt a környező települések, Gyál és Vecsés környezetvédőivel is tartják a kapcsolatot.
– Vannak olyan magunk szabta feladataink,
amelyekkel nem is szorítkozhatunk a szűkebb pátriánkra. Például a környezetbarát közösségi közlekedés érdekében nem elég, ha csak a kerületben térképezzük fel a biztonsággal járható kerékpárutakat.

Két civil zöldítő, Collinge Virág és Lipcsei-Gaál Edit egy komposztálónál. Fotó: Kürti János
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Messzebbre kell tekintenünk, hiszen ha több jó útvonalat találunk, nagyobb a valószínűsége annak,
hogy idővel egyre többen ülnek át az autóból a kerékpárra, amely sokkal olcsóbb és egészségesebb a
használójának és a környezetének egyaránt.
A tavaszelőn különösen időszerű a közösségi
kertek kialakítása. Az Agora Lokálpatrióta Egyesület jóvoltából már van rá példa a kerületben,
a Lakatos-lakótelepen.
Az ilyen parcellákra osztott területen önkéntesek csoportja vagy egy-egy család termeli meg a
saját zöldségszükségletét.
– Mi első körben több komposztálópont létrehozásán dolgozunk, ami a Főkert Zrt. Budapesti
Komposztbarátok hálózatának kiépítése kapcsán
merült fel bennünk. Örvendetes, hogy a Tomory
Lajos Múzeum igazgatója, Heilauf Zsuzsanna, aki
már korábban is nagyon nyitottan reagált az ötleteinkre és javaslatainkra, azonnal fogékony volt erre
a tervünkre is. Hamarosan a múzeum kertjében és a
Havanna utca 9-nél is épül egy-egy ilyen komposz-

A lehetőségek felvázolásával
szeretnének hozzájárulni
a szemléletváltozáshoz, a környezettudatos életmód elterjesztéséhez.
tálópont. Az egyesületünk folyamatos kapcsolatban
áll a lakóközösségekkel is, például a Havanna-lakótelepen. Ott nehezebb dolgunk lesz, mert sokan tartanak az esetleges kellemetlen következményektől,
például a rágcsálók megjelenésétől vagy a szagoktól. Tapasztalt tagjaink azonban tudják, hogy felügyelet alatt és megfelelően kezelt komposztálással
a hátrányok kiküszöbölhetők, a szükséges tudnivalókat pedig természetesen megosztjuk az érdeklődőkkel. Reméljük, hogy sokan fognak csatlakozni a
programunkhoz, illetve hogy minél több komposztládához jutnak hozzá a lakók is az önkormányzatnál
megpályázható keretből – mondta bizakodva Lipcsei-Gaál Edit.
Kerekes András
23

Mindenki regisztráljon!

egészség

Eddig minden adag vakcinát beadott, és erre
törekszik ezután is dr. Góbor Anikó pestszentlőrinci háziorvos, aki ezúton is azt tanácsolja, hogy bármilyen felajánlott oltóanyagot fogadjunk el, és minél előbb, mert
a koronavírus-járvány harmadik hulláma,
mint azt naponta tapasztalhatjuk, mindenkire igen súlyos fenyegetést jelent.

Dr. Góbor Anikó

Csak jöjjön az oltóanyag
Szebényi Attila is arra ösztönöz mindenkit,
hogy regisztráljon és fogadja el a felkínált
védőoltást. Ismételten megerősítette: minden
forgalomban levő vakcina jó, amelyet az OGYÉI
elfogadott.
– Úgy gondolom, hogy a magyar gyógyszerészeti
szakma, illetve a magyar orvostudomány van olyan
színvonalon, hogy ha valamire azt mondja, hogy jó,
akkor én azt elfogadom, és tiszta lelkiismerettel ezt
tanácsolom másoknak is.
Minden védőoltás hasznos: vagy megakadályozza,
hogy megfertőződjön az ember, vagy ha mégis
megtörténik a baj, akkor a betegség ne legyen
olyan súlyos lefolyású, mint oltás nélkül. Jó, hogy ezt
egyre többen elfogadják. Egyre több embert oltunk,
minden vakcinát felhasználunk, én is folyamatosan
oltok. Az eddigi többszörösét is be tudjuk adni, csak
jöjjön az oltóanyag – tette hozzá a Zsebők Zoltán
Szakrendelő igazgató főorvosa.

– Hozzám nagyjából 1500 ember tartozik, közülük
az idősebb regisztráltak már mindannyian megkapták a védőoltást. A legnagyobb gond az, hogy
kevés az oltóanyag, a töredéke annak, mint amenynyivel az ember a sajtóhírek alapján számolna –
mondta a Béke téri háziorvosi rendelő orvosa.
Szerencsére elég nagy a hajlandóság az oltás
felvételére, de dr. Góbor Anikó amúgy is addig telefonál, amíg nem talál olyan embert, aki elfogadja
az éppen rendelkezésre álló vakcinát.
– A mai napon a kínai Sinopharmmal oltottam
be húsz embert. Nem volt túl könnyű a szervezés,
három órán át folyamatosan telefonáltam. Ugyanis
ez nem egyszerű adminisztratív teendő: tisztázni
kell, ki milyen állapotban van, nem beteg-e éppen,
milyen gyógyszert szed, egyáltalán kaphatja-e azt
a vakcinát, amellyel be tudom oltani. Továbbá több
olyan páciensem is van, aki a betegségei miatt csak
oltóponton oltható.
Az orvosnő a készen kapott lista alapján mindig
az idősektől halad a fiatalabbak felé. Azt nem tudta
megmondani, mikor lesz átoltottnak tekinthető a
pacientúrája, mert a regisztráltakról csak részleges listát kap, és az is előfordult, hogy amikor azt
hitte, már minden nyolcvan év fölötti beteget sikerült beoltania, a következő heti listán mégis három
új regisztráltat fedezett föl.
– Nem látom az egész listát, nem tudom, hogy
a fiatalabbak közül ki regisztrált, és ki nem, az
informatikai rendszer pedig időnként nem a saját háziorvoshoz „postázza” a betegeket. Hívtam
már olyanokat, akikről az égvilágon semmit nem
tudtam, de ott voltak a listán, így természetesen

egészség
Oltásra várakozók. Fotók: Kürti János

felhívtam, kikérdeztem és beoltottam őket is. Jelenleg úgy van, hogy hétfőn és kedden kapunk vakcinát, szerdán és csütörtökön oltunk. A többi napon eddig még nem kellett, illetve nem is lehetett
volna, mert nem volt mivel.
Góbor Anikónak vannak olyan betegei, akiket
ugyan megfertőzött a koronavírus, pozitív lett a
PCR-tesztjük, de szerencsére nem kellett kórházba
küldeni őket.
– A kezelésükben nagyon beválik a favipiravir:
ez a hatóanyag egyszerűen sikertörténet. Mindenkinek felírom, akinek szüksége van rá. Szépen gyógyulnak tőle a fiatalok, és az idősebbeknél is barátságosabb lefolyású a betegség.
Beszélgetésünk végén a doktornő megismételte: mindenki regisztráljon a védőoltásra, és fogadjon el bármilyen felajánlott vakcinát, mert mindegyik segít abban, hogy a szervezet eséllyel vehesse
fel a harcot ezzel a szörnyű következményekkel
járó betegséggel. Reméli, folyamatosan mind több
vakcina érkezik hozzájuk, és a kollégáival természetesen minden adagot fölhasználnak.
– Soha ebből a rendelőből oltóanyagot vissza
nem engedtem, és nem is fogok. Tudom azt is, hogy
sokan türelmetlenek, mert még nem kaptak visszajelzést, és bennünket is nehezebben érnek el telefonon. Kérem őket, legyenek türelemmel, nagyon
leterheltek vagyunk, magam is sokkal többet dolgozom, mint korábban, de ebben a rendkívül nehéz
helyzetben is minden tőlünk telhetőt megteszünk a
gondjainkra bízott emberek egészségéért.
Kerekes András

Oltás a rendelőben

Oltópont és személyzet van, vakcina nincs
A XVIII. kerület abban a szerencsés helyzetben van, hogy létezik
saját oltópontja az önkormányzati fenntartású Zsebők Zoltán
Szakrendelőben. Az intézményben öt helyiséget alakítottak át erre
a célra, ahol egymást váltva tíz csapat adhatja be az oltásokat.
Egy-egy ilyen egészségügyi team egy orvosból, egy szakápolóból
és két adminisztratív dolgozóból áll. A tíz csoport két műszakban
látja el a feladatát reggeltől késő estig, ideértve a szombatokat
és a vasárnapokat is.
Szaniszló Sándor elmondta, hogy az önkormányzat ezzel kialakította
a feltételeit a tömeges oltásnak, már csak a vakcinák hiányoznak.
A polgármester úgy véli, ha lenne, akkor naponta több ezer oltást is
be tudnának adni a kerületben, hiszen 49 háziorvos is rendelkezésre
áll. A számadatok alapján a hivatalos országos statisztikához képest
a XVIII. kerület le van maradva az oltásban, aminek az az oka, hogy
nem kapott elég vakcinát.
BZ
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Beni, az abakusz bajnoka

tanterem

Egy hétéves pestszentlőrinci általános iskolás, Jagnesák Benett korcsoportjában a
legjobb eredménnyel, bajnoki címmel végzett a 42 országban működő Brainobrain
oktatási hálózat dubaji nemzetközi versenyén, amelyen több mint 25 ezren vettek
részt. „Neki köszönhetően Magyarország
felkerült a Brainobrain világtérképére, ami
óriási siker a fiatal versenyzőnek és a felkészülését támogató oktatói csapatnak egyaránt” – nyilatkozta a néhány héttel ezelőtt
lezajlott verseny eredményhirdetése után
Czeglédi Tamás, a hálózat magyarországi
szervezetének vezetője.
– Kétéves lehetett, amikor a délutáni alvásból ébredve arra kért minket, tanítsuk meg számolni.
Igencsak meglepődtünk – idézte föl a kezdeteket
Beni édesanyja. – Kitartóan ragaszkodott a kéréséhez, úgyhogy kezdtük neki megmutatni a számokat,
és mivel egyre többet tudott, úgy gondoltuk, találnunk kell valakit, aki szakértőként terelgeti, hiszen

mi nem vagyunk tanárok, kereskedelemmel foglalkozunk, és nem akartuk, hogy elrontsunk valamit.
A Jagnesák szülők egy ismerősük ajánlására találtak rá a múlt év elején a Brainobrain Magyarországra. A képesség- és készségfejlesztéssel foglalkozó nemzetközi hálózat 17 éve jött létre, ma már több
mint negyven országban van jelen, nálunk 2018 óta.
– A próbaóra jól sikerült, és amikor néhány
héttel később elkezdtük a rendszeres foglalkozást,
Beni mindenre emlékezett, amit az első alkalommal elmondtam neki. Ahogy haladtunk előre,
pontosan megértette az adott számolási módszer
logikáját – emlékezett vissza Vermes Regina, a
Brainobrain magyarországi oktatási hálózatának
munkatársa, aki azóta is rendszeresen foglalkozik Jagnesák Benett-tel.
A módszer az abakusszal, ezzel a több ezer éves
mechanikus számológéppel való számolásra épül,
amely ötvözi a vizuális, az auditív és a kinesztetikus tanulási stílust.
– A gyerekek látják az abakuszon a gyöngyöket,
megfogják, és úgy adják hozzá a többihez, vagy ve-

Beni Vermes Reginával

tanterem
szik el belőle, és közben mondják hangosan, mit
végeznek éppen, tehát mindhárom érzékelési területen visszajelzést kapnak saját maguktól.
Vermes Regina 2016-ban végzett az ELTE-n,
tanító szakon, informatika műveltségterületen, és
három évvel később a Károli Gáspár Református
Egyetemen emberi erőforrás szakon közgazdász
diplomát is szerzett.
– Ahogy haladunk egyre előrébb a tanulásban,
egy idő után az abakuszt elhagyjuk, és egy kis
kártyára képzeljük el azokat a gyöngyöket, amelyeket az abakuszon mozgattunk, aztán a kártyát
is elhagyva mentálisan, egy vizualizált abakuszon
mozgatjuk a gyöngyöket a levegőben. Ez egyszerre fejleszti a memóriát, a logikai gondolkodást, a
problémamegoldó képességet, a kommunikációs
készséget és az analitikus gondolkodást – tette
hozzá Vermes Regina.
A Brainobrain hálózat hatodik alkalommal
rendezte meg éves nemzetközi versenyét Dubajban, ezúttal természetesen online formában. A tíz
szinten, amelyeken belül korcsoportokra osztották
a résztvevőket, több mint 25 ezren indultak.
A hétéves Beni, aki ősz óta már a pestszentlőrinci Vörösmarty általános iskola elsőse, készségesen elmesélte, hogyan folyt le a vetélkedő.

Hetente ötször jár úszni és háromszor kickbox-edzésre

Az abakusz bajnoka

Fotók:
Ványi Ákos

– Bementünk a terembe, a laptopon kinyílt egy
kis ablak, és onnantól kezdve négy percen át csak
jöttek és jöttek a feladatok, folyamatosan kellett
számolni és begépelni az eredményt.
A magyar indulók közül többen kaptak aranyvagy ezüstérmet, de a legmagasabb elismerést, a
bajnoki címet egyedül Jagnesák Benett érdemelte ki.
A bajnok továbbra is szorgalmasan vesz részt a
Brainobrain-foglalkozásokon, és büszke arra, hogy
a Vörösmartyba jár.
– A matekot szeretem a legjobban, utána az olvasást meg az írást.
Azért az angolt is kedveli, az „abakuszórákon”
is tanul új szavakat és kifejezéseket.
Benett édesanyja megjegyezte, egy dolog, hogy
az abakuszon nagyon gyorsan számol, de a feladatok levezetését az iskolai matematikaórán kell elsajátítania.
– Könnyen tanul, pompás memóriája van, este
elég, ha háromszor meghallgat egy verset, reggel
hibátlanul mondja el – tette hozzá.
Beni kedvenc költője Vörösmarty, és kiemelt
helyet foglal el az életében a sport is: hetente ötször jár úszni, háromszor van kickbox-edzése, egyszer pedig síel – persze a korlátozások és a hóviszonyok függvényében.
Kerekes András
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Boldog vagyok itt

négyszemközt

Játszik, rendez, tanít, de a hangját talán
többen ismerik, mint az arcát. Gyermekkora óta szinkronizál, többek között ő
Sophie Marceau, Jennifer Aniston és Reese
Witherspoon magyar hangja. Tősgyökeres
budaiként már tizenöt éve él Pestszentimrén, és azt mondja, már nem is fog elköltözni innen. Kökényessy Ágival beszélgettünk a
Bókay-kertben.
n A Moszkva tér közelében nőtt fel, és a Toldy Gimnáziumba járt középiskolába. Tősgyökeres budaiként hogy került Dél-Pestre?
n Valóban Budán születtem, és életem első harminc évében ott is éltem. A férjem szokta mondani,
hogy igazi elkényeztetett, fehér zoknis budai lány
vagyok. Ez amúgy szerintem nem igaz, valójában
borzasztóan praktikus ember vagyok. Szóval, amikor annak idején elkezdték építeni a Mammut bevásárlóközpontot, olyan mértékű tortúra lett bejutni a Madách Színházba, ahol társulati tag voltam,
hogy az valami borzalom. Hatra kellett beérnem a
színházba előadás előtt, és mintha mindenki akkor
akart volna autóval átmenni Budáról Pestre, mindig
óriási volt a dugó. Annyira elegem lett ebből, hogy
azt mondtam, na jó, akkor én most elköltözöm Pestre. Volt egy falszomszédom, aki folyamatosan meg
akarta venni az én kis lakásomat, hogy összenyithassa a sajátjával, de mindig nemet mondtam. Sokszoros árat kínált, egyszer csak beadtam a derekam,
és eladtam neki. A Ráday utcához költöztem egy
sokkal nagyobb lakásba. Tíz évig éltem ott, oda született a fiam. Akiről már kiskorában kiderült, hogy
hatalmas a mozgásigénye, azon a környéken pedig
erre nincs nagyon lehetőség, ezért kerestünk valahol egy kertes házat. Beleszerettünk ebbe a házba és
a környékébe Pestszentimrén, közvetlenül az erdő
szélén, és ideköltöztünk. Imádom. Csend van és
madárcsicsergés. Minden reggel futok a kutyával az
erdőben, és ehhez csak ki kell lépnem a kapun. Ez a
világ legjobb dolga. Nem is akarok elköltözni innen,
boldog vagyok itt.

n A vírushelyzet okozta karantén miatt kezdett el
futni?
n Nem, amióta ideköltöztünk, nekem az a normális, hogy mindennap futok öt kilométert. Ebben a
bezártságban most különösen jól jön ez. Futni legalább még szabad.
n Színészként hogy viseli a bezártságot, illetve a
színházak bezártságát?
n Az elején volt egy olyan illúzióm, hogy legalább
pihenek egy kicsit, de hamar elmúlt. Egyre elviselhetetlenebb ez az egész. Az volt a szerencsém, hogy
a lezárások közötti időszakban, augusztustól január
végéig rengeteget dolgoztam, egy egész évadra elég
munkám volt. Most viszont már nagyon játszanék…
n Jön az este hét óra, és nem tud magával mit kezdeni?
n Pontosan. Folyamatosan ideges vagyok olyankor.
Frusztráló érzés. Csinálnám a dolgom, de nem lehet, amit meg ilyenkor csinálhatnék otthon, ahhoz
nincs kedvem. Az talán segít egy kicsit, hogy tanítok. Két végzős osztályom van a Thália Tanodában.
Persze nem könnyű online próbálni velük, de valahogy mindig megoldjuk.
n Édesanyja színésznő volt, édesapja televíziórendező. Többször elmondta, hogy már gyerekkorában
is egyértelmű volt, hogy színésznő lesz. A rendezésre
is készült?
n Egyáltalán nem, attól még, hogy rendezek, elsősorban színész vagyok. De nekem ez úgy normális,
hogy ha egy színész tényleg szereti a színházat, és
van benne alkotásvágy, akkor az előadás egészét
nézi, és előbb-utóbb… belepofázik. (nevet)
n Önnél így kezdődött a rendezés? Hogy „belepofázott”?
n Igen. Ez volt az egyik legnagyobb hibám, amit valaha elkövettem, de tulajdonképpen ez hozta el az
első rendezést is. Ültem a nézőtéren, néztem, ahogy
a kollégák próbálnak egy jelenetet, amiben én nem
voltam benne, és volt egy szituáció, amit nem tudtak megoldani. Én meg egyszer csak megvilágosodtam, és felszóltam, hogy mi lehet a megoldás. Ez
valóban nagy neveletlenség volt tőlem, bár a jelenet

négyszemközt

Csend van
és madárcsicsergés.
Minden reggel
futok a kutyával
az erdőben,
és ehhez csak
ki kell lépnem
a kapun. Ez a világ
legjobb dolga.
Nem is akarok
elköltözni innen,
boldog vagyok itt.
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négyszemközt
problémáját megoldottam. A rendező meg ott ült
a színpad szélén, és nagyon nagy letolást kaptam
tőle. Hogy mit képzelek én? Nő létemre ráadásul…
n Azt értem, hogy a rendezőnek nem tetszett, hogy
beleszól, de ebben a helyzetben nem teljesen mindegy a beleszóló neme?
n Dehogy mindegy! Egy nőnek kőkeményen meg
kell küzdenie azért, hogy elfogadják a véleményét.
Színészként is, rendezőként meg különösen. Főleg,
ha színészből leszel rendező, közülük ülsz ki a nézőtérre őket instruálni, akkor különösen harcolni
kell azért, hogy a férfi színészek elfogadják, amit
mondasz.
n Csúnyán rátelepedett a színházra a politika. El
tudja kerülni, hogy állást foglaljon?
n Úgy gondolom, abban a pillanatban, amikor egy
színész nyilvánosan állást foglal politikailag, megosztja a közönségét, ebben a mostani helyzetben
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különösen. Egy előadás politizálhat, de egy színész,
akinek az a dolga, hogy eljátssza az adott szerepet,
direktben nem. A színpadi teljesítményem és ne a politikai álláspontom alapján ítéljenek meg az emberek.
n Nem is kapott szakmai díjakat. Meg is lepődtem,
hogy nem Jászai Mari-díjas.
n Igen, mindenki azt hiszi, hogy az vagyok. De nem.
n A Színház- és Filmművészeti Egyetem ügyében
sem mondja el a véleményét? Meg lehet ezt tenni
egykori színművészetis hallgatóként?
n Ugyanaz a helyzet: bármit mondanék, besorolnának. Kérdeztek már erről, de eddig sikerült elkerülnöm, hogy válaszoljak. Természetesen van
véleményem. Na, jó… A legnagyobb hibának a kommunikáció hiányát tartom, és azt, hogy mindenkinek elborul az agya, elképesztő indulat uralkodik a
témában. Mindkét oldalon.
n Jó, nem feszegetem tovább. Évekig volt tag a Madáchban, majd az Újszínházban, aztán sokáig volt
szabadúszó is. Most viszont a nemrégen megnyílt
salgótarjáni Zenthe Ferenc Színház társulati tagja.
Izgalmas dolog egy új színház felépítésében, fejlesztésében részt venni?
n Elképesztően izgalmas! Fantasztikus, ahogy a
semmiből létrejött Salgótarjánban egy működő
színház. Szeretek ott lenni, és talán a közönség is
szeret engem: a Pillantás a hídról Beatricéjeként
2019-ben a legjobb színésznőnek választottak. És
mondanom sem kell, hogy mekkora segítség az,
hogy ebben a helyzetben van egy munkahelye az
embernek, és nem szabadúszóként tengődik.
n Ilyenkor a szinkronizálás is kevesebb?
n Nekem nagyon kevés van. Látom, hogy hitetlenkedve néz, és igen, tudom, hogy a csapból is az én
hangom folyik, de ezek mind ismétlések.
n Tényleg sokat változtak a szinkronizálás körülményei? Hogy már nem próbálnak, csak beáll a színész
egyedül a stúdióba egy fülessel a fején, és nyomja?
n Ez igaz. Nem tudsz készülni rá, mint régen, nincsenek próbák, szerepelemzések. Persze ha profi az
ember, akkor legalább gyorsan megy a dolog. Az az
igazság, hogy nem minden színész képes jól szinkronizálni. Érdekes, hogy általában a csajoknak jobban megy. Sokfelé kell figyelni, nagyon jól kell tudni
olvasni, tökéletesen blattolni. Régen levetítették a
színészeknek a filmet, és ha főszerepet szinkroni-

négyszemközt

Egy nőnek kőkeményen meg kell
küzdenie azért, hogy elfogadják
a véleményét. Színészként is,
rendezőként meg különösen.
záltál, megkaptad a szövegkönyvet, hazavihetted,
foglalkozhattál a szereppel. És nem két nap volt egy
filmre, hanem három-négy hét. Ami ugyanúgy maradt, mint harminc éve, az a gázsi. (nevet)
n Nem idegesíti, hogy többen ismerik fel a hangjáról, mint az arcáról vagy a színpadi szerepeiről? Van
olyan, hogy a boltban kér húsz deka parizert, és az a
válasz, hogy jéé, te vagy az, Rachel?
n Sokszor. De igazából kedves dolog ez, nagyon
hízelgő. Legalább erről megismernek, ha már ilyen
jellegzetes hülye hangom van. (nevet) Csak az idegesít, amikor az általam szinkronizált színésznővel
hasonlítanak össze. Azért ennél exhibicionistább
vagyok. És hát, mi közöm ahhoz, hogy éppen mit
csinál a Jennifer Aniston?
n Csukás Istvánhoz viszont volt köze. Ön írta színpadra és rendezte meg a Nagy Ho-ho-horgászt.
n Imádtam. A Balatonon a barátainkkal hallgattunk egy 100 Folk Celsius- koncertet, és amikor a
rajzfilm főcímdalát játszották, eszembe jutott, hogy
ezt még sohasem csinálták meg színházban. Bártfay Rita dramaturggal írtunk belőle egy színpadi
Fotók: Váradi Levente

verziót. Csukás nem is javított bele, nagyon tetszett
neki, sőt még a hangját is adta az előadáshoz, amely
azóta is megy az Újszínházban. Fantasztikus ember
volt, hálás vagyok a sorsnak, hogy ismerhettem.
n Egy ilyen találkozás fontosabb, mint az elmaradt
díjak?
n Érdekes, hogy ezt pont most kérdezi. A férjem
balettművész volt, a fiam is annak tanul, a Balettintézet utolsó előtti éves hallgatója, és van egy
régi, összevissza foltozott közös kabalagatyájuk.
A férjem bárhol járt a világban, vitte magával ezt a
ronda melegítőgatyát, most meg a fiam használja.
Akárhányszor kimosom, folyton kĳön a korcából
a madzag, én meg mindig visszafűzögetem. Van
egy ékszerdobozom, amiben számomra értékes
tárgyakat tartok, egy díszes biztosítótűt is, amivel
a madzagot könnyen vissza tudom fűzni. Tegnap
belenyúlok az ékszerdobozba ezért a tűért, hogy
visszafűzzem a madzagot a gyatyába, és közben járnak a gondolatok a fejemben, hogy számos kedves
kollégám díjat kapott most, örültem a sikerüknek,
gratuláltam is nekik, de rájöttem, hogy engem már
nem érdekelnek a díjak, bár az azért furcsa, hogy
nem kaptam még Jászait. Szóval, közben belenyúlok a dobozba a tűért, és látom, hogy van benne egy
pici kitűző. Csukástól kaptam a premierre, már el is
felejtettem, hogy ott van. Az van ráírva, hogy Csukás István-díj. Küldött fentről egy választ, hogy mi
az igazán fontos. Meg is könnyeztem.
Juhász Mátyás
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Progresszív geometria
a Színország Galériában

kult18

Rendhagyó, szellemszerű megnyitó volt a
Nemcsics Emlékházban március 17-én, amikor két Munkácsy-díjas művész, Mengyán
András és Serényi H. Zsigmond mutatkozott
be az alkotásaival.
A képzőművészeket nem tartja vissza a járványhelyzet sem az alkotástól, sem attól, hogy elkészült műveiket valamilyen módon bemutassák a
közönségnek. Legalábbis így történt ez a Nemcsics
Emlékház – Színország Galériában, amelynek kiállítóhelyiségeit legutóbb Mengyán András és Serényi H. Zsigmond díszítette fel az alkotásaival.
MEGÉPÍTENI EGY KÉPET
A Nemcsics Antal munkássága előtt tisztelgő Progresszív geometria című tárlat meglehetősen rendhagyó a járványhelyzetben, ezért a megnyitóra
a ház és a Tomory Lajos Múzeum szervezői még a

Mengyán András

A kép mai normáknak
megfelelő megépítésében
már eltér a két alkotó,
hiszen minden művész

rokonokat és az ismerősöket sem engedhették be.
A művészeken és a megnyitásra felkért személyen
kívül csak a sajtó képviselői voltak jelen. Az eseményről felvételek születtek, amelyek online formában megtekinthetők az FB/HelytortenetiGyujtemeny18 és a muzeum18ker.hu oldalon.
A kiállítást megnyitó Fábián László író, költő és esztéta a két alkotó művészetről vallott
elképzeléseinek egy azonosságára hívta fel a figyelmet. Eszerint bizonyos mértékben mindketten
egy régi avantgárd területről, a klasszikus konstruktivizmus felől jönnek.
– Ez persze nem azt jelenti, hogy ők maguk
konstruktivisták lennének, mindössze azt, hogy
ez az alapozásuk. Mindebből főleg azt szűrték le,
hogy miként lehet megépíteni egy képet. A konstFotók: Váradi Levente
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ruktivizmusban a képépítési elv egy toposz volt,
amit a konstruktivista atyamester, Kassák Lajos
gyakran használt. A kép mai normáknak megfelelő
megépítésében már eltér a két alkotó, hiszen minden művész célja egy saját formanyelv, egy olyan
stílus kialakítása, amely csak őrá jellemző.

Serényi H. Zsigmond

célja egy saját
formanyelv, egy olyan
stílus kialakítása,
amely csak őrá jellemző.

pluszt kell hozzáadni, ami eljut az emberek tudatáig és érzelméig. Ez egy másik, új feladat, egy új
transzformáció a lényeg közlésére, és talán ez is
– vagy ez – a művészet.
„TISZTA KÉPI” TÖREKVÉSEK
A festőművész, grafikus Serényi H. Zsigmondra
nagy hatással voltak a korai nyugati avantgárd művészetben a konstruktivizmus és szuprematizmus
különböző irányzatai, amelyek hatására munkáit a
naturalizmus teljes kizárása jellemezte. Példaképének tekintette Moholy-Nagy László és a német
Josef Albers munkásságát és szellemiségét.
A korábban szabad formákból kialakított absztrakt
táblaképei után az 1990-es évektől készített kompozíciói hoztak változást, melyeken érezhetővé váltak a
„tiszta képi” megfogalmazásra való törekvések, majd
kezdte felismerni a geometrikus kompozíciókban rejlő „korlátlan” festői lehetőségeket. Munkáiban a geometrikus formavilág sajátos belső törvények alapján
tükrözi a kompozíciók képi tisztaságát.
Noha a kiállítás megnyitója rendhagyó módon
közönség nélküli volt, a tárlat előzetes bejelentkezés alapján (a 06-20-988-9426-os telefonszámon)
egyénileg megtekinthető április 18-ig.
Bodzay Zoltán

AZ EMBEREK TUDATÁIG
Mengyán András képzőművész, dizájner, a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia tagja a rendkívül színes és látványos nagy lézerinstallációinak
képi adaptációit hozta el a Nemcsics Emlékházba.
Az alkotó szerint a többszólamú vizuális tér a térben zajló események önálló, egy időben és egymás
után történő összhangzatát jelenti. Ahhoz, hogy
a többszólamúságot ki tudja fejezni vizuálisan,
olyan fogalmakat kellett keresnie, amelyek segítségére lehettek a válaszadásban.
A képzőművész úgy látja, hogy a formai kísérletek
és kutatások hasznossága mellett a megértetéshez rendkívül fontos az élményszerű közvetítés a közönség felé.
– Ez azt jelenti, hogy nem elég a kutatási
eredmények elérése és publikálása, ahhoz valami
33
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Az önkormányzat teljesíti,
amit a kormány ígért
Még a világjárvány első hullámában döntött a kormány a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti
jogviszonyának átalakításáról. A törvény
szerint 2020. november 1-jétől a kulturális dolgozók elveszítették közalkalmazotti
jogviszonyukat, és átkerültek a munka törvénykönyvének (MT) hatálya alá.

Somody László. Fotó: Totev Alexander

Aki nem járult hozzá az MT-nek megfelelő további foglalkoztatásához, annak megszűnt a jogviszonya. Az ajánlatot elfogadóknak 6 százalékos
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béremelést ígért a kormány, és arról tájékoztatta
a helyi önkormányzatokat, hogy a béremeléshez
szükséges forrást a kulturális normatíva emelésével biztosítja.
– Ez a pénz még a mai napig sem érkezett meg
az önkormányzatok számlájára – tájékoztatott Somody László, a kulturális ügyekért is felelős alpolgármester. – Remélem, hogy csak egy adminisztratív hiba áll a háttérben.
Az alpolgármester hozzátette, hogy kaptak
ugyan kiegészítő támogatást, de azt a minimálbér
és a kötelező bérminimum emelésére. Jelezték a
hibát az illetékes minisztériumnak, és elindult az
egyeztetési folyamat.
Somody László hangsúlyozta:
– Kollégáink joggal érezhették úgy, hogy méltatlan helyzetbe kerültek. Fontosnak tartom a
kerületben folyó színvonalas szakmai munkát, és
dolgozóink anyagi biztonságát, ezért a javaslatomra úgy döntött a kerület vezetése, hogy nem
várunk tovább a kormány forrásbiztosítására, és
a saját, kivéreztetett 2021-es költségvetésünk terhére 2020. január 1-jéig visszamenőleg kifizetjük a
6 százalékos különbözetet azoknak a dolgozóknak,
akik vállalták a jogviszonyváltást.
D. V.

hirdetés
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Jól járunk, ha jól járunk
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Végre beköszöntött a tavasz, ami azt is jelenti, hogy levehetjük a csizmákat, bakancsokat, jöhetnek a sportcipők és a csinos kis
magassarkúak. De hogyan válasszunk olyan
lábbelit, amelyik kényelmes és egészséges is?
Ebben dr. Bartos Géza, a Zsebők Zoltán Szakrendelő ortopéd főorvosa van segítségünkre.

lag vastag és kemény legyen, a minimum egycentis
sarok pedig nők és férfiak esetében is elengedhetetlen. Hölgyeknél a 4,5 centiméteres sarok a határ,
eddig lehet betétet rakni a cipőbe, e fölött megtörik
a betét. Az extrém sarokmagasság erősen túlterheli
az előlábat. Ez talpi panaszokhoz vezet, s a későbbiekben bütyök, illetve kalapácsujj a következménye.

A MINŐSÉG KIFIZETŐDŐ
Ha valamire megéri áldozni, akkor az egyértelműen a jó minőségű, kényelmes lábbeli, hiszen ha
a láb egyszer „megbetegszik”, akkor megkeseríti egész hátralévő
életünket.
– Magától értetődőnek tűnhet, mégis az első és legfontosabb tanácsom
az, hogy megfelelő méretű
cipőt válaszszunk. Érdemes figyelembe venni, hogy az egyik lábunk mindig „erősebb”, s nem
szabad, hogy egy kicsit is
nyomja a cipő – magyarázza dr. Bartos Géza. –
Fontos, hogy a cipő
talpa arány-

SEGÉDESZKÖZÖK
– A legjobb minőségű cipő sem ismeri a lábak sajátosságait, ezért panasz esetén a saját lábra formált,
egyedi talpbetétre van szükség. A leggyakrabban

Hányas a lábam?
Mindnyájan tapasztalhattuk már, hogy olykor nem is
egy, hanem két szám eltérés van egy-egy pár cipőnk
között. Most, az online rendelések aranykorában,
még fontosabb, hogy pontosan tudjuk, mekkora is
a lábunk. Tegyük a lábunkat egy papírra, és jelöljük
be tollal a sarok és a leghosszabb lábujj helyét.
Mérjük le a kettő távolságát. Az eredményhez adjunk
hozzá egy centit, mert mozgás és meleg hatására
a lábak megduzzadhatnak.

ép testben

használt ortopédiai segédeszköz a lúdtalpbetét.
Merev, félmerev és puha változatát használjuk –
mondja a főorvos. – A betét típusát elsősorban a
láb deformitása és a cipő típusa határozza meg.
Súlyosabb deformitás – sarokdőlés, lúdtalp,
a lábtőcsonti ízület kopása, bütyök, kalapácsujj –
esetén az orvos gyógycipőt is rendelhet. Ezt egyedi tervezéssel, méretezéssel készítik el a beteg
számára, a cipő sarokdőlését egyéni szükséglete
szerint beállítva és a járást segítő, gördülő talpat
kialakítva.
GYEREKCIPŐBEN
– Amint a picik lábra állnak, és cipőre van szükségük, ajánlott felkeresni egy gyerekekkel foglalkozó
ortopéd orvost, aki megvizsgálja a sarkak állását,
amit abban a korban még gond nélkül lehet korrigálni. A gyermek bizonyos fokú természetes bokabedőlése miatt hasznos a zárt kéreg, amely tartja
a bokát. Fontos, hogy a cipő belső sarokemeléses
legyen (Siesta, Dr Leo), keményebb talppal. Betét
nagyon kis korban még nem szükséges. Ahogy
a gyermek nő, a járás, illetve a deformitás típusa
határozza meg a kezelést. Összefoglalva: ha elváltozást észlelünk, ha fájlalja a gyerek a lábát, forduljunk szakemberhez.
KÖNNYED LÉPTEK
Megfelelő lábbeli nélkül a rendszeres sportolás
sem lehet az életünk része. Ha rossz cipőt választunk, az edzés élvezhetetlen, és rengeteg sérüléshez is vezethet.

Európai méret

Angolszász méret

Talphosszúság (cm)

36

3,5

23

37

4

24

38

5

24

39

6

25

40

6,5

25

41

7

26

42

8

27

43

9

28

44

9,5

28

45

10

29

46

11

30

47

12

31

48

13

31

– Nemcsak vízhólyagokhoz vagy fájdalomhoz,
de akár töréshez, bokaránduláshoz, a térd- vagy az
Achilles-ín sérüléséhez és egyéb fájdalmakhoz is.
– hangsúlyozza az ortopédus. – A megfelelő sportcipő kiválasztásához is ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe venni, mint a normál utcai
cipőknél. Legyen tartós, pontosan a lábméretnek
megfelelő, a talpa pedig kemény és csúszásmentes.
Panasz esetén sportoláshoz is egyedi méretvétellel
készült talpbetét (emlékező hab) javasolt.
-domján39

Autisták, nem ufók
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Egy közös játék során a gyerekek gyakran
észre sem veszik a másik testi vagy szellemi fogyatékosságát mindaddig, amíg
egy felnőtt fel nem hívja rá a figyelmüket.
Az autizmus világnapja (április 2.) kapcsán
az ép gyerekek érzékenyítéséről és az autizmussal élők integrálásáról Bűdi Boglárka
pszichopedagógust és autizmus-szaktanácsadót kérdeztük.
– Az autizmus az idegrendszer fejlődési zavara,
amely a szociális és kommunikációs funkciókban,
valamint a rugalmas gondolkodásban és viselkedésben okoz az átlagostól minőségileg eltérő fejlődést. Minden autizmussal élő teljesen egyéni képet
mutat – magyarázza a szakember. – A szociális és
kommunikációs terület sérülését jelzi többek között a gyenge vagy túl erős szemkontaktus, ha egy
gyerek nehezen ismeri fel mások érzéseit, nehezen
vagy egyáltalán nem tud más gyerekekkel játszani.
Emiatt barátokra is nehezen tesz szert, kevés szerepjátékot játszik, ritkán vagy egyáltalán nem osztja meg az élményeit, esetleg beszéd-

problémákkal küzd. Előfordulhat, hogy hiányos a
gyerek nonverbális kommunikációja, ami azt jelenti, hogy nem kíséri gesztusokkal a mondandóját.
A gondolkodás sajátosságát, merevségét jelzik
például az ismétlődő mozgások vagy tevékenységek, a szokatlanul erős vagy beszűkült érdeklődés
és a változásokkal szembeni ellenállás.
– Egyéb jellemzők lehetnek a szenzoros túlérzékenység vagy ingerkeresés, az étkezéssel, alvással, szobatisztasággal kapcsolatos nehézségek,
valamint általában a problémás viselkedés.
Bűdi Boglárka kiemelte: nincs egyetlen olyan
tünet vagy viselkedésforma, amely az autizmusban állandóan jelen van, de olyan sincs, amelyik
kizárná az autizmus diagnózisát.
– Az autizmus tág spektrumként kezelendő.
Súlyossága egyénenként eltér, illetve egy egyénnél is különböző mértékben lehetnek érintettek az
egyes területek, így az autizmus tünetei rendkívüli
sokszínűséget mutatnak. Mivel a tünetek nagy része már egészen korai életkortól jelen van, a jelei
akár már 18 hónapos korban is megfigyelhetők.
Az autizmus diagnosztizálása gyermekpszichiátriai kompetencia.
SIKERES INTEGRÁCIÓ
Integrált intézményben a jó nyelvi és értelmi képességekkel rendelkező autista gyermekek nevelkedhetnek.
– A teljes integrációhoz szükséges, hogy
a gyermek autizmusban való érintettsége és esetleges viselkedésproblémája
ne legyen súlyos. A sikeres integráció
elsősorban azon múlik, hogy a befogadó intézmény közössége megérti-e a
viselkedéses tünetek hátterében álló
okokat, és lehetősége van-e igénybe venni az autizmus területén
képzett szakemberek módszertani segítségét – magyarázza
a lehetőségeket a pszichopedagógus. – Autizmussal élő
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gyermekek esetében az óvodai integráció hasznos
lehet, hiszen ott van lehetőség a szociális működést „gyakorolni”. Az iskolában már jóval kevesebb
idő jut erre, az órák közötti szünetben vagy a délutáni szabad időben nagyobb önállóságot is kíván
a társas kapcsolatok teremtése.
A SZÜLŐ SZEREPE
Mint azt már említettük, a gyerekek gyakran észre
sem veszik egymás hibáit, amíg egy felnőtt rá nem
világít azokra. Éppen ezért a szülők szerepe ebben
a kérdésben is rendkívül fontos.
– A szülők segíthetnek gyermekeik empátiás
képességeit fejleszteni például azzal, hogy a játszótéren természetességgel kezelik, ha gyermekük fogyatékos gyerekekkel kezd játszani – hangsúlyozza a szakember. – Ha úgy gondolja a szülő,
hogy szükséges/érdemes beszélni a gyermekével
az autizmusról, legyen tárgyilagos, pontos, de ne
túl tudományos. Igyekezzen a gyermekek nyelvi és
kognitív sajátosságaihoz igazodva bemutatni az
autizmust. Fontos, hogy a személyek közti hasonlóságokból induljon ki, és ne a különbségekből!
ÉRZÉKENYÍTÉS
Az érzékenyítés egyfajta eszköz a gyerekek, a fiatalok szemléletének formálásához, ami elősegíti a
különböző csoportok közti kommunikációt. Minél
korábban megkezdődik, annál valószínűbb, hogy
nyitott, befogadó felnőttekké válnak.
– Az érzékenyítés általános módszere, hogy
a gyermekek számára életkori sajátosságaiknak
megfelelő tevékenységeken keresztül mutatják be
az adott fogyatékosságtípusból eredő akadályokat,
észlelési zavarokat – magyarázza a pszichopedagógus. – Az érzékenyítés során játékos formában
kipróbálják a különböző élethelyzeteket, saját élményeken keresztül tapasztalják meg azokat a nehézségeket, amelyekkel naponta szembesül például egy autizmusban érintett gyermek. Ennek célja
az is, hogy a gyermekek bátran merjenek kérdezni,
természetesen tudják kezelni azokat a társaikat,
akik az autizmusuk miatt segítségre szorulnak.
Kellő empátiával, odafordulással alakítsanak ki
kapcsolatot autista kortársaikkal, ennek megfelelően szocializálódjanak.

A Ragyogj kéken! kampány

Az ENSZ 2007. december 18-án nyilvánította április 2-át az autizmus
világnapjává, azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét
az autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely tízmilliókat
érint. Az ENSZ-határozatban arra kérik a tagállamokat, hogy tegyenek
lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb
körben megismerjék a társadalmaikban. A figyelemfelkeltést szolgálja
a Ragyogj kéken! kampány is, amelynek során április 2-án világszerte
kék fénybe borulnak híres épületek és szobrok.

A különféle érzékenyítő programok közül kifejezetten óvodások számára készült például a Csillagbusz című mesekönyv, mely az AutiSpektrum
Egyesület kezdeményezésére született, dr. Stefanik
Krisztina szövegével és Bartos Erika illusztrációival.
– A Csillagbusz elsődleges célja az öt–tíz éves,
integráló intézménybe járó, autizmussal élő gyermekek társainak szemléletformálása, a megértésen alapuló elfogadás növelése.
Domján Vivien
41

A locsolkodás szokása
régen és…

helytörténet

„A húsvéti locsolkodás. A mi egészséges
magyar népünk még mindig csinálja ezt a
sok kacajra, jó kedvre fakasztó népszokást,
ahogy Poncius Pilátus elkezdette. Mert nyilvánvaló, hogy a húsvéti locsolkodás szokását Poncius Pilátus indította meg, aki bírói
pálcát tört az Isten-ember fölött, de aki csak
a vakszenvedelmű írástudókra hagyta, hogy
beteljék a jövendölés, maga pedig nem akarván erkölcsi felelősséget vállalni: mosta kezeit” – adta meg a szokás eredetét a Kispest–
Szentlőrinczi Lapok 1912 áprilisában.
Az egyházi hagyomány szerint a locsolkodás Jeruzsálemből ered, ahol a Krisztus feltámadását hirdető asszonyokat Pilátus parancsára hideg vizes
locsolással kergették szét. A néprajzi tanulmányok
úgy tartják, hogy a szokás a 16. századtól kezdve
terjedt el Közép-Európában, azon belül is Magyarországon. A 20. század közepéig jellemzően kútból

húzott hideg vízzel locsoltak, majd mintegy másfél
százada a városokban megjelent a kevésbé nyers
öntözés – rózsavízzel.
Az öntözködésnek meg volt a maga rendszere:
először az édesanyát, a lánytestvért, a keresztanyát, a nagymamát locsolták meg, majd sorra járták a szomszédos lányos házakat. A jutalom piros
vagy hímes tojás volt, amely – húsvét lévén – az
újjászületést jelképezte a keresztény területeken.
A húsvéti tojásokat már a középkor óta megáldották, és a festésük is elterjedt szerte Európában.
A tojás azért is válhatott ajándékká, mert böjti
tilalom alá esett, így húsvét hétfőjére sok felgyűlt
belőle a házaknál.
„Hanem aztán kedden! A nők tettek ki magukért. Különösen érdekes volt Lukács vendéglőjének
udvari helyisége. Sok vendég volt együtt, férjek a
feleségeikkel is. Egyszer csak Oszl Nándor jóbarátunk felesége fölfog egy szódás üveget, a másik,
a harmadik a 2 literes kristályvizet, és rendeztek
Fotó: Váradi Levente

helytörténet
1910-es évek

1930-as év
ek

1970-es évek

1950-es évek

1960-as évek

1980-as évek

oly hatalmas locsolkodást, hogy minden férfi, de
különösen a Már Franczi jól kivette a részét. Váljék
egészségükre!” Húsvét keddjén ugyanis a lányok,
asszonyok viszonozták a köszöntést, s mint azt
az újságcikk is bizonyítja, a szokás 1906-ban még
Kispest–Szentlőrincen is dívott.
„De bizony ma is az igazi és a jókedv terjesztője, mikor különféle praktikával és örvvel, mikor
nem is látja, mikor nem is várja, a kéznél levő
locsoló száján kiömlik a víz, s megriadt hangon

zsörtölődő panasz hangzik föl érte. De nem kell,
és nem lehet komolyan venni azt. Nem viszi el azt
senki szárazon. És erre illik az a magyar példaszó:
ma nekem, holnap neked.” Igaz, évtizedek óta már
egyre kevesebbeknek.
2020-ban és 2021-ben pedig új szokás dívott: a
(kölni) vizet csak maszkban, kesztyűben és a másfél
méteres távolság betartásával illett löttyinteni…
Pápai Tamás László
Tomory Lajos Múzeum
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Piszke papa meséi

Rozi, az érzékeny flamingó

gyerekszoba

Rozi flamingó minden szabad idejét táncikálással
töltötte. Messze földről a csodájára jártak, olyan
ügyesen illegette magát. Ha zenét hallott, azonnal
felvette sikkes balettcipőcskéjét és valamelyik gyönyörű, csillogó ruháját, úgy érezte ugyanis, hogy
hajlékonyságát, ritmusérzékét akkor tudja a legjobban megmutatni, ha a felszerelése is elsőrangú.
Nem csak balettozott, mindenféle tánc jól állt
neki. Olyan volt, mint Bucek, a hangyalány: szerette, ha mások is csatlakoztak hozzá. Bucek énekeltette a barátait, Rozi pedig arra próbálta rávenni
őket, hogy táncoljanak vele. Abban viszont különböztek, hogy neki nagy szüksége volt a dicséretekre. Kivételesen érzékeny lélek volt, ha valaki, akár
akaratlanul, egy rossz szót szólt hozzá, szörnyen
elkeseredett. Ilyen persze ritkán fordult elő, hiszen
mindenki szerette őt. Igazán szomorú akkor volt,
ha valamelyik barátját megbántották. Olyankor
mindent elkövetett, hogy addig vigasztalja azt,
akit megsértettek, míg mosolyt nem csalt az arcára. Ha veszekedés tanúja volt, nem nyugodott, míg
ki nem békítette a haragos feleket.
Egy napon Bucek kóruséneklésre hívta a barátokat. Már Biti, az örökösen elkéső
lajhár is megérkezett, csak Rozi
nem volt jelen.
– Hol lehet? – kérdezte Bucek bosszankodva.
– Jó lenne, ha senki nem
késne el, amikor összetrombitállak benneteket.
– Összetrombitálsz?
– rémült meg Biti, és
Vivien, a szöcske is
gyanakodva pislantgatott
Bucekre. – Inkább
ne trombitálj öszsze minket, félek a
trombita hangjától.
Olyan éles! Ráadásul

ha összetrombitálsz, akkor mi is trombitává válunk? És egyáltalán, miért tennél ilyet?
– Ez csak egy mondás – nevette el magát Bucek.
– Nem kell szó szerint érteni.
– Az összetrombitálás összehívást jelent – mosolygott Zoli pók. Ettől Vivien is
megnyugodott. – Igazi trombitáról szó sincs,
Biti. Viszont hol lehet Rozi?
Ebben a pillanatban kecses tánclépésekkel
megérkezett a flamingólány.
– Bocsánat a késésért – szabadkozott –, csak találkoztam egy kedves szarvaspárral, és mutattam
nekik egy tánclépéssorozatot, amit szarvasbőgéskor tudnak majd használni.
– Szegény szarvasok, miért fognak sírni? – kérdezte Biti elszontyolodva.
– A szarvasbőgés nem sírást jelent – mondta
Zoli pók. – Sőt! Ha szerelmes lesz
egymásba két szarvas, akkor a fiú bőgő hangokat hallat. Ez nem sírás. Csak ez a neve.
Artúr kullancs már jó ideje Rozit bámulta.
– Azon gondolkodom – mondta neki –, milyen
szerencsés vagy ezzel a nagy csőrrel.
Rozi nem értette, Artúr mire akar kilyukadni.
– Nem tudnak könnyen megcsipkedni a bogarak, igaz? – folytatta
Artúr. – Még a
kullancsokat is el tudod hessegetni.
– A táncommal? – kérdezte kedvesen Rozi.
– Nem. A nagyon nagy csőröddel –
mondta Artúr.
Rozi keservesen sírva fakadt.
– Mi a baj? – robogott
oda hozzá Krisztina, a jólelkű
dromedár.
– Kicsúfolt! Azt mondta, nagy a csőröm!

Gyerekszoba

Artúr kullancs
meglepődött.
– Nem akartalak kicsúfolni, nagyon is tetszik a nagy
csőröd!
Rozi erre még hangosabban kezdett sírni.
– Flamingóbőgés – tűnődött
Biti. – Most akkor Rozi is szerelmes?
– Nem vagyok szerelmes! – zokogott a flamingó.
– Rozinak szép hosszú a csőre. De nem
esik jól neki, ha nagynak
nevezik – dörrent
rá
Krisztina
a
kullancsfiúra. – Nézz rám,
hozzátok képest
nekem mindenem
nagy. Igaz, én ezt egyáltalán nem bánom.
– Nem? – szipogott Rozi.
– Persze hogy nem – simogatta
meg finoman a buksĳát a dromedár. – Én inkább büszke vagyok rá.
– Rozi, ha megsértettelek, elnézést kérek –
mondta Artúr lehajtott fejjel. – Sajnos reggel Zita
húgom is megharagudott rám, amiért picurinak neveztem. Úgy látszik, jobban meg kell válogatnom
a szavaimat.
Bucek énekelni kezdett egy
szép dalt, Rozi pedig – aki
már nem haragudott –
lépéseket mutatott a
többieknek. Pár perc
múlva zengett a tisztás
a közös énektől, és az arra sétáló szarvasok ámultan figyelték
vidám közös táncukat is.
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A feladatokat
és a rajzokat készítette:
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Pestszentimrei
Gyöngyszem Óvoda

Gyerekszoba

Gryllus Vilmos:
Kémény tetején kelepel
a gólya
Kémény tetején kelepel a gólya.
Fészkét gallyakból, kis ágakból hordja.
Belseje néhány puha-pihe szalma,
gólyafiókák kicsi birodalma.
De mikorra aztán vége van a nyárnak,
felnőnek a gólyák, csak az őszre várnak.
Messzire szállnak, napsütötte délnek,
övék már az egész világ, mégis visszatérnek.

Titkos út
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Kelep, kelep, kikelet

Amire szükséged lesz: ka
rtonpapír a dobókockákh
oz, papírtányér, vattakorong,
hurkapálca vagy szívószá
l,
olló és
ragasztó.
Készíts két darab dobó
kockát a minta alapján.
Mielőtt összeragasztod, raj
zolj rá pöttyöket, mert
utólag
sokkal nehezebb. A papír
tányért vágd ketté, így
kés
zítheted el a gólyafészket.
Vattakorong és hurkapá
lca (vagy
szívószál) segítségével kés
zítsd el a kis gólyákat a
képen
látható minta alapján.

A játék menete: Dobj
a dobókockákkal, számo
ld meg a
kockán lévő pöttyöket
(add össze őket), és teg
yél annyi
gólyabébit a fészekbe,
amennyi pötty összesen
szerepel
a dobókockákon.
Sokféleképpen játszhato
d ezt a játékot attól füg
gően,
hogy hány éves és milye
n okos vagy már. Találj
ki új játékszabályt, és hívd me
g a családodat egy közös
tavasznyitó társasjátékra.
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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.

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

Tóth Kálmán
Fidesz–KDNP
Mobil: +36-20-974-23-78
E-mail: bokay.kepviselo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

Üllői út 365. I. 1. Tel.: 290-0809

A Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. elérhetőségei

Pintér Kálmán Szakrendelő

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.

Zsebők Zoltán Szakrendelő
Thököly út 3. Tel.: 297-1210
www.18euszolg.hu

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

lepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel:
06-70-519-2470, Email: szerviz@szerviz.info

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

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

Anna Reflexmasszázs! A talpunk reflexpontjainak masszírozásával hathatunk vérkeringésünkre, mivel a vér létfontosságú, az szállítja a tápanyagot, oxigént, és elszállítja a salak és méreganyagokat. Házhoz jövök. Érd:
+3630/964- 5324
Szeretné, hogy gyermeke januárban 40 pont feletti MATEMATIKA felvételit
írjon? Erre esélye lehet, ha most elkezdi a felkészülést, melyben hatékony
segítséget nyújtok bevált online módszerekkel. Telefon: 06-20/340-9598
NINCS MÉG AVON VÁSÁRLÓI KÁRTYÁD? IRJ IGEN-T A KEDVEZMÉNYEKÉRT. 06-30-948-87-66
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; 06-30941-2484
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
Szabó Balázs vállalja kémények bélelését, építését, kondenzációs kazánok
telepítését teljes körű ügyintézéssel. 06-20-264-7752
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPITTISZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvizes
mélymosás, vegytisztítás, szegés, javítás, függöny, takaró. Kárpittisztítás
otthonában. Telefon: 06-1-280-75-74, mobil: 06-30-94-94-360, 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
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, te-
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LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal.
Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 0630-299-1211
Víz-gáz, villanyszerelő, burkoló, kőműves, ács, parkettás munkát vállalunk.
Tel: 06-70-251-4400
Valóságos felelős műszaki vezetést, vagy műszaki ellenőrzést vállalunk az
építési törvény és a kapcsolódó jogszabályok szerint, névleges felkérésekkel
ellentétben. VÁ - ÉPÍTÉSZ Kft. voros.a@digikabel.hu 20/9-720-951
Kertépítés, térkövezés, favágás, bozótirtás, metszés, gyepesítés,
kerítésépítés, tereprendezés. Ingyenes felmérés árajánlat! Tel: 0620259-6319, web:www.telekrendezes.hu
Faápolás, favágás biztonságos kötéltechnikával! Keressen bizalommal,
ha fája túl nagy, veszélyes, rálóg a tetőre, házfalra. 30/744-5387 vagy
Facebookon SmarTree
Zárszerelés, sürgősségi ajtónyitás, zárcsere: műanyag-, fa-, kínai biztonsági
ajtók, szobaajtók, szekrény, postaláda. Számlával, garanciával, a hét minden napján! Herendi Tamás +36-30/489-5334
Favágással, alpin favágással, telekrendezéssel, kertészettel, kertépítéssel kapcsolatos munkák elvégzése. Tel: 06-70/617-79-40

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
Saját részre keresek eladó Lakást. Köszönöm. 0620/312-4900
Életjáradék-Eltartás-Gondviselés. Becsületes, keresztény háromgyermekes
család vállalná egyedülálló nyugdíjas gondozását. (Anyagi támogatás, takarítás, étkezés, stb) Cs. Tibor 06-70/610-3438

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

m
n XXIX. évfolya
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
Kökény Attila

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

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

–január n
2020. december

XXIX. évfolyam

13–14. szám

n XXX. évfolyam
2021. február

1. szám

m 12. szám
er n XXIX. évfolya

2020. novemb

ra számítani
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
özés olyan,
n A bűnüld
kapitányságvezető
Jánosik István
karácsonyfái
n Pest első
története
Nyáry Krisztián

a foci

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

újratöltve
n Balatonakali
A cél a tábor felújítása válság
és
n Megszorítások
y Gergellyel
Interjú Karácson
n Oltáskörkép
l
Dr. Regős Andrássa
Fogadom?es fogyáshoz
n Fogadom!
az eredmény
Alapszabályok

Sári Kovács Szilvia ötletgazda programigazgató, Karcag város alpolgármestere által létrehozott

„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz csatlakozva

Budapest Főváros XVIII. Kerület
Pestszentlőrinc Pestszentimre
Önkormányzata meghirdeti

„A legszebb konyhakertek”
programot

Várjuk minden konyhakerttel rendelkező kertművelő és
közösség jelentkezését!
Jelentkezési határidő:
2021. június 1 .
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzata
Ügyfélszolgálati
1184 Budapest Üllői út 400.

s tál
1188 Budapest Nemes u. 1 .

eve ési kategóriák
Balkon
Erkélyen kialakított
Zártkert 1. Zöldséges
Mini
–
m
Zártkert 2. Gyümölcsös
Normál
m elett
Zártkert 3. Vegyes (zöldség és gyümölcs)
Közösségi: Óvodák, iskolák, csoportok, szervezetek által megművelt kertek
A kertek megtekintésére 2 alkalommal kerül sor előzetes időpont egyeztetés alapján.

redményhirdetés:

2021 ősze
További információkért
látogasson el a
www.bp18.hu weboldalra.

Szaniszló Sándor
polgármester

