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szolidAritás

Pestszentlőrinc-Pestszentimre ön-
kormányzata is kitűzte székelyföld 
zászlaját, csatlakozva a székely telepü-
lések és különösen a testvérvárosunk, 
tusnádfürdő iránti szolidaritást kifejező 
kezdeményezéshez. a magyarországi 
akció válasz arra, hogy hargita és 
kovászna megyében egy új rendelet 
szerint közintézményen nem lehet jelen 
a székely zászló.

nem CsöKKen

Az önkormányzat hosszú évek óta 
többféle juttatással ismeri el az itt 
dolgozó pedagógusok egész évi 
munkáját. a jövőben is vállalja a helyi 
járóbeteg-szakellátás fenntartását, 
és az állami alkalmazottá váló helyi 
pedagógusok ezután is megkapják a 
kerülettől az éves juttatásokat. ezekről 
döntött rendkívüli ülésén a képviselő-
testület.

gyorsít A BKK

Több XVIII. kerületi buszjárat útvona-
lának módosítását is tervezi a bkk. 
ezek közül leghamarabb a 194-es és 
a 198-as autóbusz útvonala változhat 
meg. a két járat a jövőben jobban 
szolgálhatja a gloriett-lakótelepen élők 
kényelmét és a szomszédos ipartele-
pet. az érintett utasok gyorsabban, 2-3 
perccel rövidebb idő alatt juthatnak el 
úti céljukhoz.

KritiKUsoK 

Többször elhangzott kritikaként, hogy 
bár számos rangos kiállítás nyílt már 
a kerületben, szinte mindig ugyan-
azok a művészetkedvelők látogat-
ják a tárlatokat. a teljesség igénye 
nélkül körülnéztünk, milyen is a helyi 
képzőművészeti élet. összeállításunk 
gyaníthatóan nem ad teljes választ a 
kérdésre, viszont a válaszok, felveté-
sek elgondolkodtatók. 

ez már soKK

A kerületünkben élő olimpiai ezüst-
érmes birkózó, fodor zoltán úgy 
tervezte, hogy a tavalyi sérülése után 
ismét szőnyegre lép, s a szeptemberi 
budapesti világbajnokságon megint 
megpróbálja. szilveszter előtt azonban 
egy újabb sérülés keresztülhúzta a 
számítását. ez már sok volt a 28 éves 
birokvetőnek, s döntött: csaknem húsz 
év után abbahagyja a sportolást. 
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nappal
olcsóbb
már öt kerületi intéz-
mény tetején mű-
ködnek napelemes 
rendszerek, mivel 
három iskola után a 
polgármesteri hivatal 
és a régi városháza 
épületére is napele-
meket helyeztek. ezzel 
gazdaságosabbá vált 
az intézmények elekt-
romos ellátása.

az önkormányzat már 
2010 őszén a takarékos-
ságot, a racionalizálást 
tűzte a zászlajára. az 
ésszerűbb gazdálkodás 
minden területet érint, így 
az energiafelhasználást 
is. a városkép az elmúlt 
években többször számolt 
be arról, hogy pályázati 
pénzek segítségével sike-
rült energetikailag korsze-
rűsíteni egy-egy kerületi 
oktatási vagy szociális 
intézményt. ez többnyire 
a fűtésrendszer moder-
nizálását, a nyílászárók 
cseréjét, a korszerűbb 
szigetelést jelentette.
az uniós pályázati lehető-
ségeknek köszönhetően, 
az önkormányzat részt 
tud vállalni a napener-
gia hasznosításában is. 
az elmúlt évben három 
iskola tetejére helyeztek 
napelemrendszert, január-
ban pedig a polgármesteri 
hivatal Üllői úti épülete 
és a városház utcai régi 
városháza is kapott ilyet.
a számítások szerint az 
éves elektromos áram-
fogyasztásnak akár a 
10 százaléka is megtakarít-
ható ezzel a megoldással.
a napelemes rendsze-
rek telepítése ma még 
viszonylag költséges, ezért 
sokat jelent az európai 
unió támogatása. a Xviii. 
kerületi önkormányzat a 
széchenyi-terv zöldgazda-
ság-fejlesztési programja 
keretében nyerte el azt 
az intézményenként 37,5 
millió forintot, amiből az 
öt projektet megvalósít-
hatta: 2012 első felében 
a gloriett, a Kondor és a 
Csontváry iskola tetején 
épültek ki a rendszerek, 
idén január legvégén pe-
dig a két hivatali épület is 
megkapta a napelemeket.

Bővebben a 3. oldalon

� a felmérések 
szerint folya-
matosan javul 

a magyarok nyelv-
tudása, de azért 
bőven van még mit 
tanulnunk, hogy a 
skandináv, a holland 
vagy a német átlag-
ember felkészültségét 
elérjük. a kerületben 
kedvezményes nyelv-
tanfolyamok indulnak.

KeréKgyártó györgy  

„Tanuljál nyelveket, s meglátod, 
megért majd az egész világ” – 
így hangzott egy nyelvtanulásra 
ösztönző hirdetés énekelt szlo-
genje több mint harminc évvel 
ezelőtt. Régi a bölcsesség, de – 
úgy tűnik – azóta sem vettük 
elég komolyan: a nyelvtudásunk 
ugyanis erősen elmarad az eu-
rópai átlagtól.

lemaradva
A 25 és 64 év közötti magyarok 
jelentős hányadának, 74,8 száza-
lékának semmilyen idegennyelv-
ismerete nincsen − tette közzé a 
Magyar Oktatási Hírügynök-
ség két éve az EU statisztikai 
hivatala, az Eurostat kutatási 
eredményeit. Az elemzésből az 
is kiderül, hogy a kontinensen 
csak Románia és Törökország 
áll mögöttünk. Mindezt kevés-
sé enyhíti az, hogy a felmérések 
szerint a nyelvtanulási kedv va-
lamelyest növekszik hazánkban.

Ami ez európai gyakorlatot 
illeti: az a minimum, hogy vala-
ki az anyanyelvén kívül legalább 
egy nagy nyelvet (angol, francia, 
német, spanyol, olasz) beszél. A 
közösség munkapiacán ma már 
elvárás még egy kis nyelv is-
merete is: például a hollandé, a 
dáné, a svédé. A kép pedig úgy 
teljes, ha tudjuk, hogy napja-
inkban egyre természetesebb 
dolognak számít keleti nyelvet is 
beszélni. A nemzetközi gazda-
ság trendjeiből következik, hogy 
ma egy jó álláshoz szükséges 
például az orosz, a kínai vagy a 
török ismerete. 

új távlatok
Rá kell tehát kapcsolnunk. Az 
oktatási intézmények igyekez-
nek lépést tartani, és bőséges a 
nyelviskolák kínálata is. Ma már 
gyakorlatilag bármilyen nyelv 
tanulható off- és online sziszté-
mában, csak bírni kell pénztár-
cával.

Az Európai Unió a kedvezőt-
lenebb anyagi kondíciókkal ren-
delkező régiókban, közösségek-
ben támogatja a nyelvoktatást. 
Magyarország az új Széchenyi 
Terven keresztül hívhat le 12,5 
milliárd forintot erre a célra. 
Pályázat útján az önkormányzat 
is részesülhet e támogatás egy 
részében, ennek köszönhető, 
hogy hamarosan 90 órás kezdő, 
alap- és középszintű képzés in-
dul angol és német nyelvből. A 

tanfolyamot elvégzők Europass-
tanúsítványt kapnak. 

A tanfolyamokat kimondot-
tan felnőttek számára szervezik, 
vagyis olyanok jelentkezhetnek 
a kurzusokra, akik nincsenek 
jogviszonyban valamelyik ok-
tatási intézménnyel. A cél az, 
hogy az oktatásból már kike-
rült állampolgárok is minőségi 
nyelvtudást szerezzenek, és így 
nagyobb eséllyel indulhassanak 
a munkaerőpiacon. A nyelvtan-

folyamokat a Kondor Béla Mű-
velődési Házban tartják majd.

− A munkaerőpiacon egyre 
fontosabb a nyelvtudás. Egy-
részt az információáramlás 
felgyorsulásával együtt járt a 
technológiák gyors cserélődé-
se, amely megköveteli, hogy a 
felhasználó idegen nyelven is 
értelmezni tudja a szükséges 
ismereteket. Másrészt a mun-
kakapcsolatok egy jelentős része 
már a határon túlra mutat. Min-

denképpen előnyben van az, aki 
partnereivel képes megértetni 
magát – mondta Kucsák László 
országgyűlési képviselő, alpol-
gármester.

a digitális világ
Nem állunk túl jól az unión be-
lül az informatikai ismeretekkel 
sem. A fiatalok számára teljesen 
természetes a legkülönbözőbb 
informatikai eszközök, alkal-
mazások használata, ők maga-
biztosan mozognak az internet 
és a közösségi média világában 
is. A kutatások azonban azt mu-
tatják, hogy a negyven fölöttiek 
jóval kevesebb informatikai is-
merettel rendelkeznek, az ötven 
évnél idősebbek számára pedig 
egyáltalán nem természetes a 
számítógépek, okostelefonok, 
tabletek és az ezekhez kapcsoló-
dó rendszerek alkalmazása. Az 
uniós hátterű önkormányzati 
támogatás a kerületben ezen is 
segít. 

− Szinte már elképzelhetetlen 
olyan munkafolyamat, amelyhez 
ne kapcsolódnának informatikai 
felhasználások. Még a legegysze-
rűbb szakmunkákhoz is szükség 
van alapvető informatikai isme-
retekre. A technológia megis-
merése önmagában is előnyt ad 
a munkaerőpiacon, arról nem is 
beszélve, hogy a használatával új 
ismeretekre is szert lehet tenni. 
Szeretnénk azt a korosztályt be-
vonni ebbe a folyamatba, amely-
nek tagjai életkoruknál fogva, 
a munkájukból adódóan vagy 
éppen lehetőségek híján nem 
tudták eddig elsajátítani a szá-
mítógép kezelését. Terveink sze-
rint az informatikai képzést is a 
Kondor Béla Közösségi Házban 
tartjuk majd – mondta Kucsák 
László.

A tanfolyamokat 
kimondottan felnőttek 
számára szervezik, 
vagyis olyanok 
jelentkezhetnek a 
kurzusokra, akik 
nincsenek jogviszonyban 
valamelyik oktatási 
intézménnyel.



2. oldal

nyelvi és informatikai tanfolyamok indulnak 
a Kondorban az önkormányzat támogatásával

tanuljon 
nyelvet!

Magyarország az új Széchenyi Terven keresztül hívhat le 12,5 milliárd forintot nyelvtanulásra
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2 Közélet A testvérváros Tusnádfürdőn élők mellett is kiállt az önkormányzat
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

Sz.: 8–16, P.: 8–12
 ...............................................................................

KözérdeKű info.
a KormányHivatal 

nyitvatartási ideje
Üllői út 400.
Tel.: 296-1440
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5619

H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18, 
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK
Városháza u. 16.  

Tel.: 296-1450
Batthyány u. 80.  

Tel.: 296-1453
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5733

H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16, 
Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet

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

Észrevételével  
keresse az irodákat!

296-1300
Gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

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

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-20-574-0678, 
bauerferenc@fidesz.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18 órától 
a PIK-ben.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap első hétfőjén 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,  
kisrob@freemail.hu, minden hónap 
2. szombatján, 9–11 óra között 
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban
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PusKás attila   

Itthon vélhetően nemzetiségi 
hovatartozástól függetlenül 
minden jóérzésű embert felhá-
borítana, ha egy többségében 
– vagy akár csak kis részben 
– német, szlovák, szerb vagy 
bármilyen más nemzetiségű 
lakossággal rendelkező telepü-
lésen megtiltaná egy rendelet, 
hogy az ott élők a magyaron 
kívül a másik nemzeti zászló-
jukat is kifüggesszék az iskolá-
jukra vagy az önkormányzat 
épületére. Székelyföldön a ro-
mán hatóságok a magyarság-
gal szembeni már-már para-
noiás félelem jegyében éppen 
így cselekedtek.

a székely 
zászló miatt
pénzbírság
A két említett erdélyi megyé-
ben február elején a prefektus 
bírsággal fenyegette meg azo-
kat a településeket, amelyek 
kitűzik a középületeikre a 
székely zászlót. Mindezt nyo-
matékosítva a Hargita megyei 
Csíkmadaras polgármester-
ének, Bíró Lászlónak 1000 eu-
rós bírságról szóló felszólítást 
adott át személyesen a megyei 
elöljáró, amiért a zászló kike-
rült a csaknem teljesen ma-
gyarok lakta, 2000-es lélek-

számú község polgármesteri 
hivatalának épületére.

Németh Zsolt külügyi ál-
lamtitkár az erdélyi magyar 
társadalom elleni szimbolikus 
agressziónak nevezte a lépést, 
és kezdeményezte itthon a 
Székelyföld autonómiája mel-
letti kiállásnak is tekinthető 
zászlóakciót. Országosan szá-
mos település önkormányzata 
fejezte ki szolidaritását a szé-
kelyföldi magyarság mellett, 
kitűzve a nap és a hold jelké-
pével díszített aranysávos ég-
színkék lobogót.

a testvériség 
kötelez
A XVIII. kerületet testvér-
városi együttműködés fűzi a 
székelyföldi Tusnádfürdőhöz, 
így már csak emiatt sem volt 
kérdéses – és a józan gondol-

kodás is ezt diktálta –, hogy az 
önkormányzat csatlakozik a 
kezdeményezéshez, és az Üllői 
úti polgármesteri hivatalra fel-
kerül Székelyföld zászlaja.

– A testvérvárosi kötődés 
csak az egyik ok a sok közül 
– mondta Lévai István Zoltán 
alpolgármester. – Azért is tá-
mogattuk a kezdeményezést, 
mert a hivatalos kapcsolaton 
kívül sokan, így Ughy Attila 
polgármester és én is szemé-
lyesen kötődünk Erdélyhez, 
a Székelyföldhöz. Barátaink 
élnek ott, akikkel a hivatalos 
teendőinken kívül is gyakran 
találkozunk. Ezért sem volt 
kérdéses, hogy szolidaritást 
vállalunk székelyföldi bará-
tainkkal, és az anyaországból 
ezzel a gesztussal üzenünk 
nekik, hogy egyetértünk a fel-
háborodásukkal, és együtt ér-
zünk velük.

megerősítés a 
határon túlra
Lévai István Zoltán hozzátet-
te, annak, hogy a székely zász-
ló kihelyezése Romániában 
belpolitikai harc tárgya lett, 
az is az oka, hogy a román 
kormányzat Székelyföld auto-

nómiára való törekvését nem 
tekinti járható útnak.

– Mi innen, Pestszentlőrinc-
Pestszentimréről, nem aka-
runk beleszólni a román 
belpolitikába, de miután Ma-
gyarország korábban a kettős 
állampolgárság lehetőségével 
már kinyilvánította szolidari-
tását a határokon túl élő ma-
gyarsággal, a zászló kitűzése 
megerősíti ezt az üzenetet. 

FeldíszítettéK 
A PArlAmentet
A nemzeti szolida-
ritás jelképeként a 
Kárpát-medencei 
magyar Képviselők 
Fóruma (KmKF) 
plenáris ülése alkal-
mából Kövér lászló 
házelnök kezdemé-
nyezésére pénteken 
az országgyűlés 
hivatala kitűzte a 
székely zászlót az 
országház Kossuth 
téri homlokzatára. 
A KmKF pénteki 
parlamenti plenáris 
ülésén semjén zsolt 
miniszterelnök-he-
lyettes pénteken 
úgy fogalmazott: 
alapvető emberi jog 
a nemzeti közössé-
gek szimbólumainak 
használata. A ke-
reszténydemokrata 
politikus köszönetet 
mondott azoknak a 
magyarországi ön-
kormányzatoknak, 
amelyek „erdélyi 
barátaink mellet-
ti szolidaritásuk 
jeleként” kiteszik a 
székely zászlót.


  

A szolidAritás 
erősíti Az 
összetArtozást
Székely zászló leng a polgármesteri hivatalon

� pestszetlőrinc-pestszentimre önkormányzata 
is kitűzte székelyföld zászlaját, csatlakozva a 
székely települések iránti szolidaritást kifejező 

kezdeményezéshez. a magyarországi akció válasz 
arra, hogy hargita és kovászna megyében egy új 
rendelet szerint közintézményen nem lehet jelen a 
székely zászló.

a testvérvárosi kötődés csak az egyik ok a sok közül a székely zászló kitűzésére

ProvoKáCió és Felelőtlenség
a székelyföldi hargita és kovászna megyében közvet-
lenül mintegy félmillió magyart sértett meg a román 
hatóság a székely zászló középületekről való letiltásával. 
erdélyben ebben a két megyében a legmagasabb, több 
mint 80, illetve 70 százalékos a magyar nemzetiségű la-
kosok aránya. egyes külügyi szakértők szerint az egyér-
telműen provokációnak minősülő intézkedés mögött – a 
belpolitikai csatározásokról való figyelemelterelés mellett 
– a jelenleg kormányzó szociál-liberális unió vezetőinek 
felelőtlensége és a magyar kisebbség ügyével szembeni 
rosszhiszeműsége áll.
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�három kerületi iskola után 
a polgármesteri hivatal és 
a régi városháza épü-

letére is napelemek kerültek. 
ezzel gazdaságosabbá vált az 
önkormányzati intézmények 
elektromos ellátása.

KeréKgyártó györgy   

Az Európai Unió elvárásai és a gazdasági 
környezet változása egyszerre kényszeríti 
arra az önkormányzatokat is, hogy minél 
gazdaságosabb energetikai megoldásokat 
alkalmazzanak saját intézményeik üzemel-
tetésében. A zöldenergia presztízse egyre 
nő, és különösen fontos a napenergia hasz-
nosítása, amely a városi környezetben ha-
tékony, tiszta és veszélytelen.

korszerű energia
A 2010 őszén felálló önkormányzat már a 
kezdet kezdetén a takarékosságot, a racio-
nalizálást tűzte a zászlajára. Az ésszerűbb 
gazdálkodás minden területet érint, így 
az energiafelhasználást is. A Városkép az 
elmúlt években többször számolt be arról, 
hogy pályázati pénzek segítségével sikerült 
energetikailag korszerűsíteni egy-egy ke-
rületi oktatási vagy szociális intézményt. 
Ez többnyire a fűtésrendszer modernizá-
lását, a nyílászárók cseréjét, a korszerűbb 
szigetelést jelentette.

Az uniós pályázati lehetőségeknek kö-
szönhetően az önkormányzat részt tud 
vállalni a napenergia hasznosításában is. 

Az elmúlt évben három iskola tetejére he-
lyeztek napelemrendszert, januárban pedig 
a polgármesteri hivatal Üllői úti épülete és 
a Városház utcai régi városháza is kapott 
ilyet.

tíz százalékkal 
kevesebb
− A napelemek a napenergiát elektromos 
energiává alakítják át. A kerületben mind 
az öt épületre ugyanolyan, összesen 32 kW 
teljesítményű, 135 napelemből álló rend-
szer került fel – mondta el Marosi Zoltán, 
az önkormányzat vagyongazdálkodási és 
műszaki irodájának csoportvezetője. – A 
napelemekről tudni kell, hogy télen-nyáron 
képesek a napenergia átalakítására.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a 
napelemmel felszerelt intézmények teljesen 
önellátóvá váltak. 

− Az említett intézmények továbbra is 
rajta vannak az elektromos szolgáltató há-
lózatán, és az elektromos energiát közvet-
lenül onnan kapják. Viszont egy hitelesített 
digitális mérő folyamatosan méri a saját 
napelemek által termelt és a rendszerbe be-
táplált energiát. Ezt aztán az éves fogyasz-
tásból a szolgáltató jóváírja – magyarázta el 
a szakember.

Az ilyesfajta megoldások Magyarorszá-
gon még egészen újnak számítanak, ezért 
kevés hazai adat áll rendelkezésre a megté-
rülésről. A legjózanabb számítások szerint 
azonban az éves elektromosáram-fogyasz-
tásnak akár a 10 százaléka is megtakarítha-
tó ezzel a megoldással.
A napelemes rendszerek telepítése ma még 

viszonylag költséges, ezért sokat jelent az 
Európai Unió támogatása. A XVIII. kerületi 
önkormányzat a Széchenyi-terv Zöldgazda-
ság-fejlesztési programja keretében nyerte 
el azt az intézményenként 37,5 millió forin-
tot, amiből az öt projektet megvalósíthatta: 
2012 első felében a Gloriett, a Kondor és a 
Csontváry iskola tetején épültek ki a rend-
szerek, idén január legvégén pedig a két hi-
vatali épület is megkapta a napelemeket.

A képet színesíti az a tény, hogy a há-
rom iskola vonatkozásában az önrészre is 
lehetett pályázni, így az önkormányzatnak 
ez a három projektje szinte nem is került 
pénzbe. A hivatali épületek esetében pedig 
mindössze 15 százalékos önrészt kellett fi-
zetni.

− A rendszer már a két hivatali in-
tézményben is működik, a műszaki át-
adás-átvétel folyamatban van. A mérőóra 
felszerelése az elektromos szolgáltató kom-
petenciája, hamarosan ez is megtörténik. A 
kihelyezett napelemek tehát ebben az évben 
már az önkormányzat pénztárcáját óvják – 
mondta Marosi Zoltán.

A Xviii. kerületi önkormányzat 
a széchenyi-terv zöldgazdaság-
fejlesztési programja keretében 
nyerte el azt az intézményenként 
37,5 millió forintot, amiből az 
öt projektet megvalósíthatta: 
2012 első felében a gloriett, a 
Kondor és a Csontváry iskola 
tetején épültek ki a rendszerek, 
idén január legvégén pedig a 
két hivatali épület is megkapta a 
napelemeket.



tAkArékosság nApenergiávAl
Már öt kerületi intézmény tetején működnek napelemes rendszerek

Czomba Sándor, az NGM fog-
lalkoztatáspolitikai államtitkára 
kiemelte: a 10 milliárd forintos 
keretösszegből 700-800 vállal-
kozásnál 5200 új munkahely 
jöhet létre, és további 10 ezer 
munkahelyet őrizhetnek meg 
2013-ban.

Az államtitkár hozzáfűzte, 
hogy a támogatás keretösszege 
az utóbbi években folyamatosan 
emelkedett: 2010-ben 2 milli-
árd, 2011-ben 5 milliárd, 2012-
ben pedig 2013-hoz hasonlóan 
10 milliárd forintos kerettel hir-
dették meg a pályázatot.

Pályázni február 14-től ápri-
lis 5-ig lehet, a támogatásokról 
május 31-ig születik döntés. Idén 
1,4 millióról 1,5 millió forintra 
emelkedett az egy munkavál-
laló után adható támogatás. Ez 
az alapösszeg félmillió forint-
tal növekszik, ha a vállalkozás 
regisztrált álláskeresőt vesz fel, 

további 300 ezer forinttal, ha 
roma származásút, 200 ezerrel, 
ha hátrányos helyzetű térség-
ben hoz létre munkahelyet és 
300 ezerrel, ha a leghátrányo-
sabb helyzetűben. Ha szabad 
vállalkozási zónában hajt vég-
re bővítést a vállalkozás, újabb 
400 ezer forint támogatásra 
jogosult, vagyis a maximális 
–  vissza nem térítendő – támo-
gatás 3 millió forint lehet mun-
kavállalónként. 

Fontos változás, hogy már 
nemcsak a legalább három éve 
működő vállalkozások pályáz-
hatnak, hanem kétéves műkö-
dés is elegendő. A pályázaton 
azok a vállalkozások vehetnek 
részt, amelyek a legutóbbi évü-
ket pozitív szaldóval zárták – 
fűzte hozzá Czomba Sándor.

Az államtitkár azt is elmond-
ta, hogy az elnyert összegből 
munkahelyeket kell teremteni, 
amelyeket legalább két évig, az 
azokhoz kapcsolódó gépeket és 
egyéb eszközöket pedig legalább 
három évig kell fenntartani.

Az utóbbi két évben 966 kis- 
és közepes vállalkozás kapott a 
munkahelyteremtést segítő pá-
lyázat keretében összesen 12,3 
milliárd forint vissza nem té-
rítendő támogatást. Ezzel több 
mint 7100 új munkahely jött 
létre, s ezen felül 21 ezer mun-
kahely megőrzéséhez járult hoz-
zá az NGM.

PáLyáZAT új 
MUNKAHELyEKRE 
A korábbi évekhez hasonlóan az idén is meghirdeti a munkahelyteremtő beruhá-
zásokhoz kapcsolódó pályázatát a nemzetgazdasági minisztérium (ngm), amely 
azt várja, hogy a támogatásoknak köszönhetően a mikro-, kis- és közepes vállal-
kozások 5200 új munkahelyet létesítenek.

hirdetés
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Fél évszázada 
áll a Lakatos-
lakótelep
öt évtizeddel ezelőtt, az 1960-as évek-
ben öt éven át épült a lakatos-lakó-
telep, amelynek fennállását idén mél-
tóképpen szeretnék megünnepelni az 
ott élők. A tervek szerint emléktábla is 
hirdeti majd a lakótelep fél évszázados 
történetét.

– A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény, valamint az Eötvös Loránd általá-
nos Iskola és a Lakatos-lakótelep Környezetéért 
Egyesület egyaránt készül az ötvenedik évfor-
dulóra – mondta Pásztor János, a körzet fideszes 
önkormányzati képviselője. – Ezt az évet átíveli 
a lakótelep első ötven évének megünneplése. 
Terveink szerint lesz helytörténeti vetélkedő, a 
hagyományos lecsófőző versenyünk is az évfor-
duló jegyében zajlik majd, az Üllői út és a La-
katos utca kereszteződésében pedig emléktáblát 
szeretnénk avatni.

A különböző rendezvények időpontjainak 
egyeztetése még folyamatban van, de érdemes 
lesz az év folyamán nyomon követni ennek a 
központi elhelyezkedése ellenére csendes, nyu-
godt városrésznek a mindennapjait.

A Lakatos-lakótelepről sajnos kevés infor-
mációt találhatunk a világhálón, de egy érdekes 
adatra azért rábukkanhatunk. A telep ugyanis 
bevonult a magyar játékfilm történetébe: 1975-
ben itt forgatták az olykor még napjainkban is 
műsorra tűzött Utánam, srácok című ifjúsági 
tévéfilmsorozatot.

➜ P. a.

Tisztelt 
XVIII. kerületi 
Vállalkozó!
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
XVIII. kerületi Tagszervezete vállalkozói adat-
bázist kíván létrehozni. A kamara szeretné fel-
térképezni, összegyűjteni a működő kerületi 
vállalkozásokat azzal a céllal, hogy a Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatának cégei által végzendő mun-
kákra helyi vállalkozásokat tudjon javasolni. 

A korábbi adatbázis megújulásával a kamara 
lehetőséget teremt az önkormányzat számára 
minden kerületi vállalkozás profiljának pon-
tosabb megismerésére. Az adatbázis frissítése 
során a BKIK önkéntes kamarai tagvállalkozá-
sainak adataiban esetlegesen bekövetkezett vál-
tozásokat is átvezetjük.  

A felhívás minden kerületi vállalkozásnak 
szól, az adatszolgáltatás kizárólag önkéntes 
alapon történik! Amennyiben a vállalkozását 
szerepeltetni kívánja adatbázisunkban, kérjük, 
szíveskedjen felvenni a kapcsolatot szolgáltató 
irodánkkal az alább megadott elérhetőségek 
egyikén.

Az adatbázis létrehozása közös érdekünk. A 
kerületi fejlesztések megvalósítását a helyi vál-
lalkozások bevonásával kívánjuk elősegíteni. 
Számítunk Önre!

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
XVIII. kerületi Tagszervezete a megadott ada-
tokat az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény, valamint a gazdasági kamarákról szóló 
1999. évi CXXI. törvény rendelkezéseit betartva 
kezeli. 

BKIK XVIII–XIX. kerületi Szolgáltató Iroda
Cím: 1185 Budapest, Üllői út 592.

Telefon: +36-1-290-2350
Mobil: +36-1-289-3029
E-mail: 18ker@bkik.hu

Munkatárs: Takács Imre

átmenetileg 
csökkenhet 
a víznyomás

 
értesítjük tisztelt Fogyasztóinkat, hogy 
2013. február 26-án 10 és 11óra között 
gépház-karbantartási munkák miatt 
a Xviii. és a XiX. kerületben átmeneti 
víznyomáscsökkenés, víznyomás-inga-
dozás várható.

Az érintett utcák és épületek:
Budapest XVIII.,  a Kolozsvár utca páros 

oldala (Darányi Ignác–Sallai Imre), Liszt Fe-
renc utca (Erkel Ferenc köz–Üllői út), Henger-
sor utca (újtemető út–Üllői út), Vaslemez utca 
(Parázs–Reviczky Gyula), Mátyás király utca 
(Parázs–Reviczky Gyula), Vasvessző utca (Pa-
rázs–Reviczky Gyula), Darányi Ignác utca (Ko-
lozsvár utca–Üllői út), Nyerges utca, Nyerges 
köz (Kolozsvár–Parázs), Mikes Kelemen utca 
(Kolozsvár–Csapó), Barcsay utca (Kolozsvár–
Irányi utca), Vörösmarty Mihály utca (Csa-
pó–Reviczky), Baross utca (Kolozsvár–Margó 
Tivadar), a Kolozsvár utca páros oldala (a 2–14. 
szám között), Margó Tivadar utca (Baross utca–
Üllői út), Kemény Zsigmond utca (Margó Tiva-
dar utca–Üllői út), Bartók Lajos utca (Reviczky 
utca–Üllői út), Endrődi Sándor utca (Revicz-
ky utca–Üllői út), Bezerédi utca (Dembinszky–
Reviczky), a Dugonics utca teljes szakasza, Be-
nedek Elek utca (Hengersor–Darányi Ignác), 
Madách Imre utca (Endrődi–Margó Tivadar), 
Reviczky Gyula utca (Hengersor–Bartók Lajos), 
a Bajza utca és a Hengermű utca teljes szaka-
sza, Reviczky Gyula utca (Reviczky–Bajza), az 
Aszparagusz, a Klapka György, a Békéscsaba, a  
Dembinszky, az Eötvös, a Csengery és a Parázs 
utca teljes szakasza, Csapó utca (a Vörösmarty 
Mihály utcáig), Bókay árpád utca (Margó Tiva-
dar–Baross), Wlassics Gyula utca (Kemény Gy. 
–Baross), Batthány Lajos utca (Margó Tivadar– 
Kemény Zsigmond), Kossuth Lajos utca (Bartók 
Lajos–Baross), az Üllői út páratlan oldala (a 
311–395. szám között).

Társaságunk a vízlelőhelyektől egészen a 
csapokig garantálja a kiváló vízminőség folya-
matos fenntartását, aminek elengedhetetlen fel-
tétele a vízmű-létesítmények karbantartása. 

A karbantartási munkák tervszerű elvégzé-
se hosszú időre garantálja a kerület lakosainak 
a megbízható és kiváló minőségű vízszolgálta-
tást. 

Fővárosi Vízművek Zrt.
Vízvonal: 06-40-247-247

Nyugdíjas 
pedagógusok 
figyelmébe!
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala azoknak a nyugdíjas pe-
dagógusoknak a jelentkezését várja 2013. már-
cius 15-ig, akik 50, 60, 65, 70 éve szerezték pe-
dagógus oklevelüket, ezért arany, gyémánt, vas, 
rubin diplomára jogosultak. 
További információ: Gémesi Tünde, 
Polgármesteri Hivatal, II. em. 209-es szoba. 
Telefon: 296-1478. 

Nyugdíjas 
Akadémia
Folytatódik az ősszel elindított Nyugdíjas Aka-
démia programsorozata. A tavasz folyamán 7 
alkalommal tartanak színvonalas előadásokat 
a polgármesteri hivatal tanácstermében (Üllői 
út 400. I. emelet). Az első alkalommal, február   
23-án 9 órától Dr. jászberényi józsef főiskolai 
tanár Generációk az interneten, generációk a 
világban címmel tart előadást.

MozaiK Elkészült a lakott ingatlanok és az üres telkek előtti járdaszakasz

A forgalomlassító táblák ugyan már tavaly kike-
rültek az út mellé, de a gyalogosok közlekedésé-
nek sürgős biztosítása még hátra volt. A Városgaz-
da XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkatársainak 
köszönhetően végre elkészült a lakott ingatlanok 
és az üres telkek előtti, összesen több mint 330 
méter hosszú járdaszakasz.

– Sajnos a kerület korábbi vezetői a rend-
szerváltozás utáni húsz évben nem fordítottak 
különösebb gondot az Alacskai út gyalogosköz-
lekedésének megoldására – mondta Dámsa Jó-
zsef, Ganztelep és Ganzkertváros önkormányzati 
képviselője. –  Tarthatatlan állapot volt, hogy az 
Alacskai út 24. alatt élők a sárban taposva voltak 
kénytelenek kivenni külső postaládájukból a kül-
deményeket, míg a távolabb lakóknak a Kerék-
vágás utca–Alacskai út 24. közötti szakaszon az 

úttesten kellett közlekedniük életveszélyes körül-
mények között.  

A 700 ezer forintos anyagköltséggel most el-
készült járda a beépített részen 86 méter hosszan 
hagyományos aszfaltburkolatot kapott, míg az 
üres telkek előtti 247 méteres szakasz darált asz-
faltos burkolatot. Ez utóbbi egy gyengébb minő-
ségű döngölt járdafelület, és ideiglenes megoldás-
nak számít. Végleges burkolatot ezen a szakaszon 
az érintett telkek beépítése után lesz érdemes lét-
rehozni.

Dámsa józsef elmondta, hogy az anyagi le-
hetőségek függvényében további cél, hogy a Ke-
rékvágás utcától az Alacskai út mentén a kerü-
lethatárig elkészüljön a gyalogosok biztonságát 
szolgáló járda.  

➜ Puskás attila

Nem kell már a sárban taposni
évtizedes problémát oldott meg az önkormányzat az Alacskai út 24. szám és a Ke-
rékvágás utca közötti útszakaszon a gyalogosforgalmat biztonságossá tevő járda 
megépítésével. Az itt élőknek ezentúl nem kell az úttest szélén közlekedniük, és 
rossz idő esetén nem kell a sarat taposniuk.

Az, hogy az LMP-ben sokkal nagyobb a baj, mint 
azt a január végi pártszakadáskor gondolni le-
hetett, mindössze egy héttel a döntő események 
után kiderült. Addigra ugyanis világos lett: nem 
egy körülhatárolható kisebbség, hanem a zöld-
párt tagságának tekintélyes része véli úgy, hogy 
másként kell politizálni, mint eddig. A XVIII. ke-
rületben például a helyi LMP-s tagság túlnyomó 
többsége ült át a Jávor Benedek köré csoportosuló 
Párbeszéd Magyarországért Platformba, amelynek 
párttá alakulása – az LMP egykori frakcióvezető-
jének tájékoztatása szerint – pillanatok kérdése.

A másként politizálásról jávor Benedek és 
Scheiring Gábor országgyűlési képviselő beszélt 
február 6-án a Téglagyári Megállóban rendezett 
közönségtalálkozón. Mint elmondták, a pár-
tot és a szimpatizánsokat egyaránt megosztotta 
az a 2012 végére tarthatatlanná váló alapvetés, 
amelyet a Lehet Más a Politika a kezdet kezde-
tén fektetett le: hogy nem működik együtt olyan 

politikai erővel vagy személyiséggel, amelynek, 
illetve akinek köze volt az elmúlt húsz év hibás 
döntéseihez.

− Ahhoz, hogy a jelenlegi kormánypárttal 
szemben győzni tudjunk, szövetségesekre van 
szükség. Márpedig ha ilyen-olyan okkal minden-
kit kizárunk, mindig egyedül maradunk – ma-
gyarázta jávor Benedek a párton belüli szemlélet-
váltás lényegét.

Az LMP-n belüli törésvonal akkor szélesedett 
hirtelen, amikor a Bajnai Gordon köré szervező-
dő Együtt 2014 mozgalom párbeszédre hívta az 
LMP-t is. Többen hajlottak a választási koalíció 
kialakítására, míg a többség ellenezte. Ez vezetett 
a szakításhoz – és a folyamatnak nincs vége.

− Számításba kell venni, hogy előbb-utóbb 
tárgyalóasztalhoz kell ülnünk az MSZP-vel is. Ez 
feltehetőleg az év közepén történhet meg – tájé-
koztatott jávor Benedek.

➜ K. gy.

Elindulhat az egyezkedés
előbb-utóbb tárgyalni kell az mszP-vel is – mondta Jávor Benedek, az lmP-ről le-
vált Párbeszéd magyarországért Platform egyik politikusa. többek között ezt tud-
hattuk meg Jávor Benedek és scheiring gábor (képünkön) kerületi látogatásán.
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5 Közélet A kerület irányítása alatt maradnak az egészségügyi intézmények

Az oldalt összeállította: Kerékgyártó györgy

� a jövőben is 
vállalja az önkor-
mányzat a kerü-

leti járóbeteg-szakel-
látás fenntartását, és 
az állami alkalmazottá 
váló helyi pedagógu-
sok ezután is megkap-
ják a kerülettől az éves 
juttatásokat. ezekről 
döntött rendkívüli 
ülésén a képviselő-
testület.

− A kerület hosszú évek óta 
többféle juttatással ismeri el és 
köszöni meg az itt dolgozó pe-
dagógusok egész évi munkáját. 
Ezen juttatások közé tartozik 
egy ajándékutalvány és a bér-
lettámogatás is. 2013 elejétől 
nem az önkormányzat, hanem 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ a pedagógusok 
munkaadója, ezért az említett 
juttatásokat a megszokott for-
mában már nem biztosíthatja 
az önkormányzat. Viszont nem 
szeretnénk, ha a pedagógusok 
elesnének ezektől, ezért keressük 
a megoldásokat. Azért tárgyal-
juk a kérdést rendkívüli ülésen, 
hogy még idejében megtaláljuk 
a megfelelő megoldást – mond-
ta Ughy Attila polgármester a 
képviselő-testület február 14-i 
ülésén.

mi lesz a 
juttatásokkal?
A magyar pedagógusok munkál-
tatója 2013. január 1-jétől a ma-
gyar állam – ezzel a Városkép is 
több ízben foglalkozott –, vagyis 
az év elejétől a kerületi pedagó-
gusok is az államot képviselő 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtól (KIK) kapják a fize-
tésüket. Ez áttekinthetőbbé teszi 
a hazai közoktatás finanszíro-
zásának rendszerét, a szerkezeti 
átállás ugyanakkor számos kér-
dést vet fel. Ilyen például az, 
hogy miképpen kaphatják meg 
a kerületben dolgozó pedagógu-

sok azokat a juttatásokat, ame-
lyeket a polgármester említett a 
felszólalásában.

Az egész éves munkát az 
önkormányzat 2012-ig ajándék-
utalvánnyal köszönte meg. Aho-
gyan Ughy Attila fogalmazott, a 
XVIII. kerület szeretné, ha ettől 
a juttatástól továbbra sem esné-
nek el a pedagógusok. Tekintet-
tel a megváltozott helyzetre, az 
önkormányzat javasolta a KIK-

nek, hogy a kerület átutalja a 
központi szervezet számlájára a 
juttatás összegét, hogy azt a KIK 
fizesse ki utalvány formájában 
a dolgozóknak. A KIK azon-
ban mint országos szervezet 
nem tudja vállalni, hogy külön 
foglalkozzon a XVIII. kerület-
tel. Ezért a testület a következő 
megoldást fogadta el: az önkor-
mányzat a Ptk. adta lehetőséggel 
élve közérdekű kötelezettségvál-

lalást tesz. Ez ugyanis lehetősé-
get ad 2013-ban a juttatás továb-
bi fizetésére.

bérlet és 
pufferösszeg
A bérletekkel kapcsolatban a 
KIK területi szervezete, a XVIII. 
kerületi tankerület igazgatója 
fordult a képviselő-testülethez. 
Az egyeztetések eredménye-

képpen és a testület döntésének 
köszönhetően az önkormány-
zat vállalja, hogy februárban és 
márciusban fedezi az arra jogo-
sult 59 kerületi pedagógus uta-
zási bérletének költségét. 

Ughy Attila polgármester 
már az egyik decemberi testü-
leti ülésen jelezte, hogy az ön-
kormányzat fel kíván készülni 
a szervezeti átállás közben fel-
merülő esetleges váratlan ki-

adásokra. A képviselők most 
arra voksoltak, hogy a kerület az 
általános tartalék terhére képez-
zen egy legfeljebb 10 millió fo-
rintos puffertételt erre a célra. 
Az önkormányzat többször ki-
fejezte már, hogy különös fele-
lősséget érez a kerületi betegek 
egészségügyi ellátásért. Leg-
utóbb a nyár végén, kora ősszel 
volt példa erre, amikor a kerület 
vezetősége konzultációt kezde-
ményezett a kórházi járóbeteg-
ellátással kapcsolatban felmerü-
lő új kérdések tisztázására. Ezen 
a találkozón részt vettek a helyi 
szakintézmények képviselői, a 
háziorvosok és a terület ellátásá-
ért felelős kórházak vezetői is.

Az önkormányzat 1993 óta 
irányítja a kerület egészségügyi 
ellátását, amelybe – a számos 
háziorvosi rendelő mellett – 
2009 óta már két szakrende-
lő is tartozik 70 szakorvossal 
és 300 dolgozóval. A kerület 
egészségügyi ellátásának szer-
vezettsége azért is fontos, mert 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
részben az agglomerációt is el-
látja. Az önkormányzatoknak a 
törvényi előírás szerint február 
15-ig kellett dönteniük arról, 
hogy vállalják-e április 30. után 
is a járóbeteg-szakellátást. A 
képviselő-testület egyértelmű 
igennel válaszolt a kérdésre.

Az önkormányzat 1993 
óta irányítja a kerület 
egészségügyi ellátását, 
amelybe – a számos 
háziorvosi rendelő mel-
lett – 2009 óta már két 
szakrendelő is tartozik 
70 szakorvossal és 300 
más dolgozóval.



vAn Az A pénz…
A pedagógusokat és az egészségügyet továbbra is támogatja az önkormányzat

Újabb kerületi intézmé-
nyek nyerték el a fogya-
tékosságbarát munkahely 
elismerést: az egyesített 
szociális Központ jogutód 
intézményeiként ezúttal a 
somogyi lászló szociális 
szolgálat, az életfa szoci-
ális szolgálat, a gyöngy-
virág szociális szolgálat 
és a Borostyán szociális 
szolgálat tehette ki a zöld 
lóherés logót.

− A munkatársaimmal együtt 
nagyon büszkék vagyunk 
arra, hogy ezt az oklevelet 
kifüggeszthettük ide – muta-
tott Bálint Ramóna, a Somogyi 
László Szociális Szakszolgálat 
vezetője a fogyatékosságbarát 
munkahely elismerést jelző, 
zöld logóval díszített dokumen-
tumra. Az intézmény január 
végén kapta meg az elismerő 
besorolást.

A szakszolgálat 2012. szep-
tember 1. óta önálló intézmény 
(korábban az Egyesített Szo-
ciális Központ irányítása alatt 
működött), a feladata pedig az 
idősek nappali ellátása, étkez-
tetése, a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás és az átmeneti 
ellátás az illetékességébe tartozó 
kerületrészben.

kényszerből 
siker
− Az a kezdeményezés, hogy 
megváltozott munkaképességű 
embereket foglalkoztassunk, az 
önkormányzattól ered, amely a 
Salva Vita Alapítvánnyal szer-
ződött a szakmai koordinálásra. 
2011-ben az önkormányzat és a 
Babairodalom bölcsőde is meg-
kapta a fogyatékosságbarát in-
tézmény kitüntetést, és mivel a 
tapasztalatok nagyon jók voltak, 
mi is szerettünk volna bekap-
csolódni a programba – magya-

rázta Bálint Ramóna. A magyar 
közintézményeket és vállalatokat 
eredetileg a gazdasági megfon-
tolás kényszerítette arra, hogy 
megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat is alkalmaz-
zanak. A törvény ugyanis úgy 
rendelkezik, hogy minden olyan 
cégnek, amely legalább 20 főt 
foglalkoztat, minimum 5 száza-
lékban megváltozott munkaké-

pességű munkavállalót is alkal-
maznia kell. Ha ezt nem teszik, 
minden munkavállaló után évi 
964 500 forint rehabilitációs dí-
jat kötelesek fizetni. Csomó Ta-
más alpolgármester korábban 
úgy nyilatkozott a Városkép-
nek, hogy az előző önkormány-
zat 2010 előtt automatikusan 
betervezte a költségvetésébe a 
rehabilitációs díjat. Így 82 mil-

lió forintot fizetett be az állami 
kasszába ahelyett, hogy munkát 
biztosított volna a megváltozott 
munkaképességű dolgozóknak.

A válság megváltoztatta a 
gazdasági környezetet, a kis- és 
közepes vállalkozások, valamint 
az intézmények hamar rájöttek, 
hogy olcsóbb a munkaerő alkal-
mazása, mint a rehabilitációs díj 
kifizetése. A kényszer azután si-

keres gyakorlatot szült. A mun-
kaadók – szakmai tanácsadók 
bevonásával – keresni kezdték 
azokat a munkaköröket, ame-
lyekben a megváltozott mun-
kaképességű dolgozók százszá-
zalékos teljesítményt tudnak 
nyújtani.

A XVIII. kerületi önkor-
mányzat élen járt ebben: a köz-
intézmények közül elsőként 

kapta meg 2011-ben a fogya-
tékosságbarát munkahely elis-
merést, amelyet addig kizáró-
lag – többnyire multinacionális 
– nagyvállalatok kaptak meg. 
Aztán sorra következtek az ön-
kormányzati intézmények. A 
szakmai segítséget kezdettől a 
Salva Vita Alapítvány nyújtja.

van elég 
feladat
− Először nekünk kellett meg-
tanulnunk, hogyan kell fogad-
nunk egy megváltozott munka-
képességű kollégát, majd az új 
dolgozókat kellett betanítani a 
saját munkakörükre. Mindket-
tőben a Salva Vita Alapítvány 
szakértője segített – mondta Bá-
lint Ramóna.

Amint az intézményvezető 
elárulta, a szakszolgálat erede-
tileg két új dolgozót vett volna 
fel, de a programnak nagy si-
kere lett, így ma már hat meg-
változott munkaképességű 
kolléga dolgozik együtt a többi-
ekkel: hatan a konyhán, ketten 
gyógymasszőrként.

− Mint az köztudott, a 
gyógymasszőrök között sokan 
vannak gyengénlátók, vakok. 
Nálunk is két gyengénlátó kollé-
ga dolgozik. Mindketten kiváló 
masszőrök, a hozzánk járó idős 
emberek azonnal megkedvelték 
őket, úgyhogy akad elég mun-
kájuk. általános tapasztalatunk, 
hogy az új kollégák nagyon el-
kötelezettek, a munkájukat pre-
cízen végzik. És kivétel nélkül 
mindenki nagyon pontos.

A Xviii. kerületi 
önkormányzat a köz-
intézmények közül 
elsőként kapta meg 
2011-ben a fogyatékos-
ságbarát munkahely 
elismerést.
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ughy attila polgármester kezdeményezésére a kerületi pedagógusok juttatásait biztosítja az önkormányzat

KITÜNTETTÉK A 
SZAKSZOLGáLATOT
Sikeres a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató kerületi program

Bálint ramóna, a somogyi lászló szociális szakszolgálat vezetője szerint egy átgondolt koncepciót ismertek el az oklevéllel
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6 Több XVIII. kerületi buszjárat útvonalának módosítását is tervezi a BKKFőváros

� több Xviii. kerületi 
buszjárat útvona-
lának módosítását 

is tervezi a budapesti 
közlekedési központ 
zrt. mint közlekedés-
szervező. ezek közül 
leghamarabb a 194-es 
és a 198-as autóbusz 
útvonala változhat meg. 
a két járat a jövőben 
jobban szolgálhatja a 
gloriett-lakótelepen 
élők kényelmét és a 
szomszédos ipartele-
pet. az érintett utasok 
2-3 perccel rövidebb 
idő alatt juthatnak el úti 
céljukhoz.

PusKás attila   

A BKK két változatot dolgozott 
ki az útvonal módosításra, és er-
ről mind az utasok, mind a ke-
rületi önkormányzat véleményét 
kikéri. A járatok menetrendjét 
nem érintik a változtatások.

A 194-es autóbusz a Gloriett-
lakótelep végállomás irányában 
jelenleg kitérőt tesz a Besence 
utcai ipartelep felé, ezáltal a la-
kótelepre eljutni kívánók uta-
zási ideje hosszabb az indokolt-

nál, míg az alacsony forgalmú 
Besence utcában a szükségesnél 
több jármű közlekedik. Az uta-

zást az útvonal egyszerűsíté-
sével kívánják meggyorsítani, 
ezért a 194-es autóbusz útvonala 

a Gloriett-lakótelep felé úgy mó-
dosulna, hogy a járatok kihagy-
nák a Méta-Besence–Közdűlő 

utcai kerülőt, helyette a Pozsony 
utcából egyenesen az Ipacsfa ut-
cába hajtanának. Az utca elején 
kialakítható egy új megállóhely, 
a buszok ott állnának meg az 
Ipacsfa utca elnevezésű megálló 
helyett. Lehetséges változás az 
is, hogy ezt a hurokútvonalat a 
jelenlegivel ellenkező irányban 
teszi meg a busz.

A 198-as autóbusz a 
Rákoscsaba-újtelep irányban 
betérne a Besence–Közdűlő– 
Ip a c s f a–Töv i s h át– G oro s z ló 
utca útvonalra, hatékonyabban 
szolgálva így az ipartelepet és a 
lakótelepet is. A Dél-pesti au-
tóbuszgarázs felé az egyik válto-
zat szerint maradna a jelenlegi 
egyenes útvonal a Méta utcában, 
a másik lehetőség, hogy ebben 
az irányban is bemenne a busz a 
Gloriett-lakótelepre, és érintené 
az ipartelepet is, mielőtt eléri a 
végállomást.

elfogadható 
tervek
A BKK a tömegközlekedési útvo-
nalak változtatásával kapcsolat-
ban köteles előzetes tájékozódá-
si, egyeztetési és véleményezési 
lehetőséget biztosítani az érin-
tetteknek.  

– A kerületi önkormányzat és 
a BKK a polgármesteri hivatal-
hoz beérkezett, illetve az önkor-
mányzati képviselők által a fo-
gadóórájukon felmért lakossági 
igények alapján egyeztetett arról, 
hogy a tömegközlekedés fejlesz-
tésének keretében milyen vál-
toztatásokról lehet szó – mondta 
Takács Ferenc, a XVIII. kerületi 
önkormányzat vagyongazdál-
kodási és műszaki irodájának 
vezetőhelyettese. – Bár a 194-es 
és a 198-as viszonylat tekinteté-
ben mindkét felvázolt módosítás 
megfelelőnek tűnik, egyelőre 
nem nyilatkozhatok bővebben, 
mert a hivatal is csak a napokban 
kapta meg a BKK-tól a tervezett 

javaslatokat. Az álláspontunk 
kialakításához egyeztetnünk 
kell többek között a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
szakembereivel is.

máshol is lehet 
változás
Takács Ferenc hozzátette, hogy 
a szolgáltatások színvonalának 
emelése érdekében további autó-
buszjáratok útvonala vagy me-
netrendje módosulhat a jövőben. 
Ezek a változások, „finomítások” 
– természetesen megfelelő szak-
mai egyeztetések után – a kerü-
let több részének (Havanna-la-
kótelep, Lónyaitelep, Ganztelep, 
Szemeretelep, Alacskai úti lakó-
telep) tömegközlekedési vonalhá-
lózatát érinthetik.

Megszűnik 
A kitérő
A 198-as busz útvonala változhat, a 194-esé egyszerűsödhet
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Bár a közlekedés tekintetében el-
sősorban a BKV finanszírozásá-
nak megoldása, a hitelállomány 
kezelése és a meglehetősen rossz 
állapotban lévő járműállomány 
lecserélése a legégetőbb feladat, 
ezzel párhuzamosan nem szabad 
megfeledkeznünk a közösségi köz-
lekedési rendszer egészét érintő, 
XXI. századi technológiát követő 
megoldásokról sem – tudtuk meg 
a városüzemeltetésért felelős fő-
polgármester-helyettestől. György 
István elmondta: fontosnak tart-
ják, hogy a megoldáskereséssel 

párhuzamosan olyan, Európa nyu-
gati felében már régen jól bevált 
megoldásokat is megvalósítsanak 
Budapesten, amelyek korszerűsítik 
és egyszerűsítik a közösségi közle-
kedést. Ilyen az elektronikus jegy-
rendszer is, amelynek bevezetése 
2014-ben kezdődik. A megvalósí-
tás több ütemben történik. Az első 
újítás az lesz, hogy a bérleteket 
csipkártyára cserélik, amely bank-
kártyához hasonlóan működik. A 
számlát a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) fogja vezetni, a 
bankkártyának az utazási kártya 

fog megfelelni, s a bérletet a szám-
lán tartják nyitva. 

– A bérletek kártyája fényképpel 
lesz ellátva, és névre fog szólni. Ez 
azért fontos, mert nagyon nehéz, 
szinte lehetetlen lesz hamisítani. A 
bliccelésből és a bérlethamisítás-
ból eredő károk eddig éves szinten 
milliárdos nagyságrendű bevé-
telkiesést okoztak a közlekedési 
vállalatnak, ezek kiszorítása tehát 
bevételnövekedést eredményez 
– mondta György István, hang-
súlyozva: ennek köszönhetően az 
elektronikus jegyrendszer hozzá-
járul a közösségi közlekedés szín-
vonalának jelentős emelkedéséhez 
és fenntartható finanszírozásához 
is. Mindezzel együtt kényelmeseb-
bé is teszi az utazást, hiszen nem 
kell sorban állni: a csipkártyánk 

egyenlegét pillanatok alatt feltölt-
hetjük akár az interneten, akár 
telefonos ügyfélszolgálat segítsé-
gével.  

Az elektronikus jegyrendszer 
bevezetésével az ellenőrök hor-
dozható készülékekkel fogják el-
lenőrizni a jegyek és a bérletek 
érvényességét, a metró- és egyes 
HÉV-állomásokon pedig belépte-
tő kapuk teszik lehetővé azt, hogy 
csak az arra jogosultak szálljanak 
fel a járművekre. A belépéskor oda 
kell tartani a kártyát a kapu erre a 
célra kialakított részére, és az csak 
akkor nyílik ki, ha a jegy vagy a 
bérlet érvényes. Más járműveken 
az első ajtós felszállás teszi majd 
lehetővé a jogosultság ellenőrzé-
sét oly módon, hogy felszálláskor 
az elöl elhelyezett leolvasóhoz kell 
hozzáérinteni a jegyet. A nagy for-
galmú járatokon minden ajtón fel 
lehet szállni, de ezeken a jármű-
veken ellenőrök fognak dolgozni 
kézi leolvasóval. 

Az elektronikus jegyrendszer 
kétségkívül egyik legnagyobb elő-
nye – számos egyéb mellett – az 
átlátható és igazságos jegyrend-
szer, amelynek fontos eszköze az 
időalapú jegy bevezetése. Ez azt 
jelenti, hogy az utazásért nem át-
szállásonként, hanem a közlekedé-
si eszközökön eltöltött idő alapján 
kell fizetni, függetlenül attól, hogy 
az utazásunkhoz hány típusú jár-
művet vettünk igénybe. Az új jegy-
érvényesítők pedig lehetővé teszik 
a napi költési limit bevezetését is. 
Ez azt jelenti, hogy ha időben és 
az utazások száma tekintetében 
elérünk egy meghatározott limi-
tet, a további utazásokért már nem 
von le további pénzt a rendszer.

„A bliccelésből és 
a bérlethamisításból 
eredő károk eddig 
éves szinten milliár-
dos nagyságrendű 
bevételkiesést okoz-
tak a közlekedési 
vállalatnak, ezek 
kiszorítása tehát 
bevételnövekedést 
eredményez.”



jÖN AZ ELEKTRONIKUS 
jEGyRENDSZER
A több lépcsőben megvalósuló beruházás jövőre indulhat el

Az európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank csaknem egy-
éves egyeztetést követően bejelentette: 54,2 millió euró 
értékben finanszírozná a budapesti elektronikus jegy-
rendszer bevezetését. A több lépcsőben megvalósuló be-
ruházás jövőre indulhat el.

AlACsonyPAdlós 
BUszoK érKezteK
az év elején újabb 
alacsonypadlós 
autóbuszok jelentek 
meg a Xviii. kerületi 
járatok vonalán. a 
bkk által biztosított 
beruházási forrásokból 
a járműállományt tavaly 
38 volvo 7700 és 31 
mercedes benz Citaro 
o530 típusú használt 
szóló, azaz rövid 
autóbusszal sikerült 
bővíteni. 
kerületünkben a 36-os, 
a 95-ös, a 98-as, a 
98e jelzésű, a 182-es, 
a 184-es, a 194-es, 
a 198-as, a 217-es, a 
282e és a 284e jelzésű 
járatok útvonalán január 
1-jétől munkanapokon 
és szombaton összesen 
5, vasárnap és 
ünnepnapokon 4 ilyen 
típusú jármű közlekedik.  

a 194-es a jövőben egyszerűbb útvonalon érheti el a gloriett-lakótelepet

az e-jegytől azt várják, hogy ne lehessen bliccelni a járműveken

FELújÍTáS 
A 3-AS METRó 

VONALáN
Az m3-as metróvonalon az m2-es vonal 
2004–2007 között végrehajtott rekonst-
rukciójához hasonlóan az elkövetkező 
években megkezdődhet a felújítás. 

A vonal legrégebbi szakasza 1976 óta üzemel, de a 
legújabb szakaszon is 23 éve futják köreiket a sze-
relvények. A műszaki állapotok olyan mértékben 
leromlottak, hogy a rekonstrukcióig hátralevő, az 
uniós források megszerzéséhez, jóváhagyásához 
szükséges néhány évben már csak jelentős korláto-
zásokkal tudnák biztonságosan üzemeltetni a vo-
nalat, ezért haladéktalanul megkezdik a leginkább 
elhasználódott sínszálak cseréjét, amelyek pontos 
helyszíneit szakértői vizsgálat alapján határozzák 
meg. 

Ez a síncsere még nem a teljes rekonstrukció 
része, a munka a vonal biztonságos közlekedésé-
nek fenntartásához szükséges. A BKK és a BKV 
egyidejűleg dolgozik már egy olyan európai uni-
ós nagyprojekt előkészítésén, amely az M3-as vo-
nal járműparkjának megújítását és a vonal teljes 
infrastrukturális felújítását célozza, erre azonban 
csak a 2014-ben kezdődő hétéves uniós finanszíro-
zási időszakban látnak lehetőséget, addig a – 2010 
előtt még csak el sem kezdett – tervezési, előkészí-
tési munkákat végzik el.

ÚJ helyen A 
BUszmegálló  
A Pestszentimrei Kö-
zösségi ház átépítési 
munkálatai miatt az 
épület előtti buszmeg-
állót a BKv ideiglene-
sen február 20-tól a 
vasút u. 44. elé helyezte 
át. A jegypénztárakat 
a vasút u. túloldalán, 
konténerekben alakítja 
ki a cég.
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7KözéletA család adhat biztonságot a fiataloknak a kábítószerrel szemben

A kábítószer használata ugyanakkor már nem ellen-
őrizhető ilyen könnyen, és bőven van tennivaló, hogy 
megvédjük gyermekeinket a drogok okozta veszé-
lyektől.

Az elosztókAt 
kell lefülelni
Petrovai László független önkormányzati képviselő kiemelte, 
hogy társadalmunkban a drog létező és veszélyes probléma, ezért 
folyamatosan foglalkozni kell vele. Önkormányzati képviselőként 
azonban úgy tapasztalja, hogy kerületünkben a droghelyzet jóval 
kedvezőbb a fővárosi átlagnál. 

– Annak ellenére állítom ezt, hogy drogügyben nagyon magas a 
latencia, azaz a jelenség jórészt rejtve marad a kíváncsi szemek 
elől. A leginkább veszélyeztetett korosztály a fiataloké, ezért meg-
kérdeztem iskolavezetők véleményét is a kérdésről. Szerencsére 
hasonló tapasztalatokról számoltak be, mint amit én is érzékelek 
– mondta a korábbi LMP-s politikus. – A kedvező kép egyik oka 
a kerület városszéli elhelyezkedése, és ebből fakadóan az, hogy itt 
kevés a nagy forgalmú szórakozóhely. De nem vitathatók, és nem 
is szeretném alábecsülni az illetékesek által a kedvezőbb helyzet 
fenntartására, sőt annak javítására tett erőfeszítéseket. 

A képviselő úgy véli, hogy a drogprobléma kezelése azon te-
rületek egyike, ahol a rendőrség és az önkormányzat a megfelelő 
eszközökhöz nyúlt.

– Ez jól mutatja, hogy az elhibázott, a fogyasztókra is bűnelkö-
vetőként tekintő törvényi szabályozással szemben is lehet, sőt úgy 
lehet csak igazán eredményeket elérni. Ez az eszköz pedig a meg-
előzés, a felvilágosítás. jóval olcsóbb, jóval humánusabb, és ahogy 
azt a kerületi tapasztalatok mutatják, jóval hatékonyabb is, mint a 
drogosok „kergetése”. Nem új dolog ez, már az előző ciklus ide-
jén is létezett, de örülhetünk neki, hogy nem jutott a felszámolás 
sorsára, mint annyi más koncepció, korábban indult jó kezdemé-
nyezés. Azt hiszem, ez a személyi feltételeknek is köszönhető: a 
kerületünkben tudomásom szerint egy pedagógusi végzettséggel 
is rendelkező rendőr folytat iskolai felvilágosító munkát, tartja 
a kapcsolatot a gyermekekkel és a szüleikkel, s elhivatott szak-
emberekből áll a bűnmegelőzési osztály gárdája is – fogalmazott 
Petrovai László.

A tennivalókról szólva a képviselő kifejtette, hogy természe-
tesen nem szabad megfeledkezni azokról sem, akik már elköve-
tőkké váltak: a terjesztőket üldözni kell, az elosztóhelyeket fel kell 
számolni. Az operatív rendőrségi munkán túl nagy segítséget 
nyújthat ebben a térfigyelő rendszer kiterjesztése és fejlesztése 
olyan éjjel is látó nagy felbontású kamerákkal, amelyek valóban 
hasznos eszközei ennek a munkának.

– Elsősorban azonban tovább erősíteném a megelőző, felvilá-
gosító munkát. Az oktatási intézményekben még inkább javíthat a 
hatékonyságon az, ha a szülőkkel is erősítjük a párbeszédet. Sokan 
nincsenek tisztában azokkal a jelekkel, amelyek arra utalhatnak, 
hogy a drog beférkőzött a családba. Ezek felismerésében segíteni 
kell nekik, egyúttal megoldásokat is kell kínálni a helyzet csalá-
di körben való kezelésére. Az egyik legfontosabb segítség, amit a 
család nyújthat, a szeretet és a törődés – mondta Petrovai László.

Hosszú 
távon kell 
gondolkodni

 
Kőrös Péter, az MSZP frakcióvezetője átgondolt és finanszírozható 
programot tart szükségesnek a drogprobléma kezelésére.

– Kerületünkben nehéz pontos képet alkotni a droghelyzetről. A 
rendőrségi beszámolókból kapott kép alapján mondhatjuk, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre nem tekinthető annyira fertőzött-
nek, mint azok a belvárosi kerületek, amelyekben a szórakozóhe-
lyek többsége található. Ez részben szerencsés adottsága kerüle-
tünknek. Ezekből a statisztikákból persze azt is megtudjuk, hogy 
minden évben javul a közbiztonság helyzete. Az itt élők többsége 
pedig azt gondol erről, amit gondol... Ugyanakkor tény, hogy aki 
nyitott szemmel jár, az a lakótelepek játszóterein találkozhat el-
dobált injekciós tűkkel, és a Havanna-lakótelepen is sokan tudni 
vélik, hogy a Havanna utca melyik lépcsőháza a telep kábítószer-
elosztó helye – vélekedett az MSZP frakcióvezetője. – Mi, XVIII. 
kerületi szocialisták, úgy gondoljuk, hogy a droggal kapcsolatos 
felderítésekre és a megelőző felvilágosító munkára egyaránt szük-
ség van. Ezek azonban pénzbe kerülnek. Sajnálatos módon az el-
múlt két év egyik nagy vesztese pont a közbiztonság ügye, hisz 
erre a területre 2011 óta folyamatosan kevesebbet költ a városrész 
vezetősége. Ennek a spórolásnak számtalan következménye van. 
Elég, ha csak a már szinte elvétve működő térfigyelő kamerákra 
gondolunk. A csökkenő források hatékony felhasználását tovább 
rontja az a tény, hogy évente több alkalommal is változik a kerület 
vezetőinek közbiztonsággal kapcsolatos koncepciója.

Kőrös Péter ugyanakkor hozzátette, hogy a kerület legnagyobb 
demokratikus ellenzéki pártjaként demagógia volna részükről a 
tökéletes közbiztonság ígérete. 

– Felelősen olyan átfogó közbiztonsági program elkészítésén 
dolgozunk, amely 2014-et követően összhangba hozza az önkor-
mányzat anyagi lehetőségeit és a reálisan elvárható eredményeket. 
A program összeállításában rendőrségi szakértők, civil szerve-
zetek, gazdasági szakemberek és pedagógusok is részt vesznek. 
Ennek eredményeként olyan programot teszünk le a kerület asz-
talára, amely hosszú távon fenntartható, finanszírozható, és a je-
lenleginél hatékonyabban hasznosítja a közösség pénzét. Bízom 
abban, hogy a gyakorlati megvalósítása látható, valóságos ered-
ményekhez fog vezetni. 

HAllgAssAnAk 
A tApAsztAltAkrA 
A sokáig Olaszországban is élő Gönczöl András független kép-
viselő, mondhatni, nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkezik a 
fiatalok kábítószer-függőségének kérdésében. 

– Higgyék el nekem, hogy borzasztó nagy veszélynek vannak ki-
téve a mai tizenévesek. Visszatekintve ugyanis a mi generációnk-
ra és a közvetlenül a rendszerváltozás előtt tizenéves korosztályra, 
azaz azokra, akik a 60-as, 70-es és 80-as években voltak fiatalok, 
azt kell mondanom, hogy az akkori bulikban, házibulikban elég 
volt a hangulat fokozásához, a „tudatmódosításhoz”, ha néhány 
sörrel többet ittunk.

A képviselő döbbenetesnek tartja, hogy az általa ismert adatok 
szerint a mai 15–26 éves korosztály 90 százaléka használ, hasz-
nált, de legalábbis kipróbált már az alkoholnál sokkal károsabb 
tudatmódosító szert, partidrogoktól kezdve a keményebb kábító-
szerig.

– Sajnos a kábítószer fogyasztása, miközben önmagában is 
bűnös dolog, melegágya az egyéb erőszakos bűncselekmények-
nek – mondta a képviselő. – Példa erre az Olaszországból jól is-
mert motoros rablás, az úgynevezett scippare, amely évtizedekig 
a mindennapok részét képezte. A robogóval közlekedő, leginkább 
a turisták és a védtelen emberek, idősek táskáit letépő tolvajok 
többsége így szerezte meg a mindennapi adagjához a pénzt. Nem-
csak a dílereket kell okolni, mert a fogyasztással sajnos együtt jár 
az erőszak, a mindenáron való pénzszerzés kényszere, ami a leg-
súlyosabb bűncselekményektől sem riasztja vissza azt, aki függő-
vé vált.

Visszatérve a kerületünkre, a helyi politikus úgy véli, itt annyi-
ban árnyaltabb a kép, hogy nem lévén nagyobb, felkapott szóra-
kozóhely, kisebb mértékű a fiatalok közvetlen kábítószer-fogyasz-
tása. 

– Ugyanakkor a gyermekeink, unokáink természetesen ve-
szélyben vannak, hiszen eljárnak a főváros ismert szórakozóhe-
lyeire, ahol hozzá lehet jutni tudatmódosító szerekhez, és persze 
a behozott anyaggal üzletelni is lehet. Éppen ezért a legfontosabb 
a szülők felelőssége. Egy 16-17 éves gyerek már nagyon felnőttes 
egyes dolgokban, de rendkívül sok veszélynek van kitéve. Figyelni 
kell rá! Igenis vegyük a fáradságot, és ha el is engedjük bulizni, 
várjuk meg, amíg hazaér. Egyrészt megnyugvás, hogy tudjuk, itt-
hon van a gyerek, másrészt észrevesszük rajta azonnal, ha valami 
nem stimmel. Ekkor még őszinte beszéddel, határozottsággal se-
gíthetünk. Ha nem figyelünk a gyerekeinkre, nem tudjuk befolyá-
solni a fejlődésüket. 

Gönczöl András hangsúlyozta, hogy manapság a tanárok több 
időt töltenek a gyerekekkel, mint a család megélhetéséért magu-
kat sokszor túlhajtó szülők.

– Bízzunk meg a tanárokban, akik gyakran sokkal hamarabb 
észreveszik, hogy baj van. Ne védje nehezen értelmezhető szemé-
lyiségi jog a bajban lévő diákot, hanem legyen természetes és elfo-
gadott, hogy a tanár szól a szülőnek, ha negatív változást tapasztal 
a gyermek életében. Bizalom, odafigyelés és empátia segítségével 
már a „beetetéstől” is meg tudjuk védeni a gyermekeinket.

védjük Meg 
szeretteinket!
Őszinte odafigyeléssel visszaszorítható a droghasználat
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8 Kedvező változások: megújul az Imre-ház, és sokat javult az uszodák helyzeteKözélet

Az oldalt összeállította: Puskás attila

� a pestszentimre 
városközpontját 
megújító fejlesz-

téssorozat része a 
nemes utca 14. alatt 
lévő imre-ház felújítása, 
átalakítása. a munka-
területet február 12-én 
adta át az önkormány-
zat a felújítást végző 
cégnek. a várhatóan az 
őszig tartó munkálatok 
idejére az önkormány-
zatnak az épületben 
lévő hivatali helyisé-
géből a polgármesteri 
hivatalba költözött gera 
éva pestszentimrei 
referens is.

– Az elmúlt két évben megszok-
hatták az imreiek, hogy bármi-
lyen kérdéssel megtalálnak itt, 
nem kellett Lőrincre utazniuk. 
Most ideiglenesen a polgármes-
teri hivatalban leszek elérhető, 
de telefonon és e-mailben is ál-
lok a lakosok rendelkezésére – 
mondta Gera Éva.

közösség- 
teremtő hely
A helyi védettség alatt álló ház 
az évek során valódi közösségte-
remtő hellyé vált Pestszentimrén. 
Gera Éva úgy véli, hogy a felújí-
tást követően az épület nem-
csak megtartani lesz képes ezt a 
funkcióját, hanem akár megerő-
síteni is.

– Eddig az Imre-házban volt a 
pestszentimrei részönkormány-
zat székhelye is, és az ő munká-
jukat segítve aktív kapcsolatban 
állok a helyi lakossággal, egye-
sületekkel, civil szervezetekkel. 
Számos program kötődik a ház-
hoz és az előtte lévő parkoló-
hoz, illetve a Hősök teréhez. Az 
épület az elhelyezkedése révén 
a felújítást követően alkalmas 
lehet olyan programok lebo-
nyolítására is, amelyek egyszer-
re igényelnek zárt és szabadtéri 
helyet – sorolta a referens, hoz-

zátéve, hogy a jövőben is várja 
az aktív egyesületeket, egyházi 
és civil közösségeket, amelyek 
az elmúlt években számos si-

keres programot szerveztek itt.  
A szintén az Imre-házat használó 
Dr. Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság helytörténeti 

tablói ideiglenesen a Nagykőrösi 
út 55–57. szám alatt lévő Szenczi 
Molnár Albert Református ál-
talános Iskolában láthatók. A 

Pestszentimrei Városrészi Ön-
kormányzat üléseit a felújítás 
alatt a helyi intézményekben 
tartják, ezzel is szorosabbá téve 

a lakossággal való kapcsolatot. 
Az első ülés helyszíne a Napsu-
gár óvoda volt.

akadálymentes 
használat
A helyi védettségnek köszönhe-
tően az átépítéskor ügyelni kell 
arra, hogy az épület a moder-
nizálás ellenére megőrizze ere-
deti stílusát. Ugyanakkor a kor 
követelményeivel összhangban 
megkezdődött az akadálymen-
tesítés: épül az alsó szinten lévő 
gyógyszertár bejáratához vezető 
rámpa.

– A házon belül is könnyebb 
lesz a mozgás, mert a felső szint-
re a jövőben lifttel is fel lehet 
jutni – mutatott rá Gera Éva. – 
Emellett természetesen az ener-
getikai korszerűsítés is alap-
követelmény, így a nyílászárók 
cseréje mellett új hőszigetelést 
kap az épület, s korszerűsödik 
a fűtésrendszer is. Az utóbbihoz 
szükséges új kazán már a he-
lyére is került. A felső szinten a 
helyiségek elrendezése némileg 
átalakul, és megújulnak a mel-
lékhelyiségek is.

 Az ügyintézés 
helye A FelÚJítás 
AlAtt
A referens úgy véli, 
hogy az imre-házban 
a felújítást követően 
is indokolt volna a 
polgármesteri hivatal 
képviselete.
– reményeim szerint 
továbbra is meglesz 
az összekötő kapocs 
az imreiek és a kerület 
vezetősége között.
A munkálatok alatt 
gera éva személyesen 
a polgármesteri hiva-
talban vagy e-mailben 
a geraeva@bp18.hu 
címen és a 06-30-431-
9337-es telefonszá-
mon érhető el.



elkezdődött 
Az iMre-ház 
felújításA
Megújulva, új köntösben a pestszentimrei közösségért

Banyár László, a városüzemelte-
tő cég vezérigazgatója elmond-
ta, hogy az új árlista lényegesen 
egyszerűbb, áttekinthetőbb a 
korábbiaknál, emellett számos 
tekintetben kedvezőbb feltéte-
leket tartalmaz a sportolni vá-
gyók számára. 

Az immár egységes ársza-
bás alapján a felnőtt belépőjegy 
ára a délelőtti (6 és 14 óra kö-
zötti) időszakban mindhárom 
uszodában 880 forint, s mellé 
400 forintért külön váltható 
szaunajegy. A 14 órától kezdő-

dő, a 21 órás zárásig tartó frek-
ventáltabb időszakban a felnőtt 
belépőjegy egységesen 1000 
forintba kerül. A Kastélydom-
bi uszoda az úszástanfolyamok 
miatt 14 és 19 óra között nem 
látogatható a nagyközönség 
számára, így ott a drágább idő-
szak 19 órakor kezdődik. 

Kedvezmények a nyugdíja-
soknak és az ifjúságnak

A felnőtt belépőnél jóval 
kedvezőbb áron látogathatják 
az uszodákat a nyugdíjasok, az 
iskoláskorú fiatalok és a gye-

rekek is. A 3 és 14 év közötti 
gyermekek bármely időszakban 
egységesen 650 forintos belépő-
jeggyel úszhatnak, míg a nyug-
díjasok és a diákigazolvánnyal 
rendelkező 14 év fölötti fiatalok 
hétköznaponként 14 óráig 680 
forintért. A 14 óra utáni idő-
szakban viszont a nyugdíjasok 
és a 14 évnél idősebb tanulók 
is felnőtt jegyet kötelesek vásá-
rolni: ők ebben az időszakban 
a 10, illetve a 30 alkalmas bér-
let megvásárlásával érhetik el 
ugyanazt a kedvezményt, mint 
a délelőtti időszakban. 

– Az uszodákat működtető 
Városgazda februártól mindhá-
rom létesítményben egységes, 
biztonsági kóddal ellátott, a 
nap bármely szakában felhasz-
nálható papír alapú bérleteket 
vezetett be – tette hozzá Banyár 
László. 

A 10 és az újonnan beveze-
tett 30 alkalmas bérlet 2, illet-
ve 3 hónapig érvényes. Ami az 
árakat illeti, a 10 alkalmas fel-
nőtt bérlet februártól 9000 (ko-
rábban a Park uszodában ez 12 
900 forint volt), a 30 alkalmas 
pedig 24 ezer forintba kerül. Az 
ifjúsági és a nyugdíjas bérlet ára 
10 ezer forintról 6800-ra csök-
kent, az új, 30 alkalmas bérlet 
ára  pedig 20 ezer forint. A Vá-
rosgazda vezetőségének remé-
nyei szerint az új bérletárakkal 
egyre több kerületi lakost sike-
rül az uszodákba csábítani.

növeKvő 
BevételeK

A „lőrinci strand-
maffia” néven 
elhíresült bűncse-
lekmény-sorozat 
október végi lelep-
lezése és az abban 
érintett személyek 
eltávolítása után 
az uszodai bevé-
telek is szépen 
nőttek. mint azt 
Banyár lászlótól, 
a városgazda zrt. 
vezérigazgatójától 
megtudtuk, az 
uszoda vezetősé-
gének leváltását 
követő két hónap-
ban a Park uszoda 
bevételei több 
mint 50 százalék-
kal emelkedtek, a 
korábban szintén 
az eltávolított 
uszodavezető által 
irányított Kastély-
dombi uszoda be-
vételei pedig több 
mint 160 százalék-
kal ugrottak meg a 
szabályok szigorú 
betartásának és a 
gyakori ellenőrzés-
nek köszönhetően. 
– összességében 
a két említett 
uszoda esetében 
éves szinten több 
mint 10-10 millió 
forintra becsülhető 
az a kár, amelyet 
az elbocsátott 
munkatársak 
tevékenysége 
miatt érte a 
cégünket, illetve a 
kerületet – mondta 
a vezérigazgató.
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EGySÉGES áRSZABáS 
A KERÜLETI 
USZODáKBAN

új BELSő TÉR
A tervek szerint február 25-én, a munkálatok függvényében 
esetleg egy nappal később nyit meg újra a nemes utcai im-
re-házban lévő gyógyszertár, amelyet az üzemeltető a ház 
felújításával egy időben az eddigi patikabelsőtől eltérő, ve-
vőbarát ügyféltérrel lát el.

– A Pharmanova-csoporthoz tartozó gyógyszertárakban tavaly vezették 
be a jellegzetes BENU-arculatot, ami azt jelenti, hogy Hollandia, Svájc, 
Csehország és a három balti állam, Észtország, Lettország és Litvánia 
mellett Magyarországon is egységes, megújult belsőt kapnak a gyógy-
szertáraink – mondta dr. Zlinszky János, a Pharmanova Zrt. igazgatósági 
tagja. – Az új koncepció szerint a gyógyszertár officinája, azaz eladótere 
nyitottabb, átláthatóbb és letisztultabb lesz. Megszűnnek a gyógyszertári 
szakszemélyzetet a páciensektől elválasztó üvegfalak, aminek révén sok-
kal közvetlenebb, még inkább ügyfélközpontú kapcsolat alakulhat ki a 
gyógyszertári dolgozó és a vevő között.

újdonság még, hogy a nem gyógyszernek minősülő termékeket – a 
táplálékkiegészítőket, gyógyteákat, gyógyvizeket, krémeket, vitaminokat 
– az eladótérben kategorizált polcokon helyezik el, így aki nem gyógyszert 
akar vásárolni, az közvetlenül válogathat a termékek közül.

– A gyógyszerkiadó asztalok mögött is kategóriák szerint feliratozott 
polcokra kerülnek a nem vényköteles gyógyszerek. Fontos változás az is, 
hogy a gyógyszertár teljesen reklámmentes lesz, a vásárlók nem ütköz-
nek majd lépten-nyomon plakátokba, totemoszlopokba, táblákba. A cé-
lunk az, hogy a hagyományos és biztonságos szakmai kiszolgálás mellett 
a gyógyszertár belső terét a mai kiskereskedelmi gyakorlatban elterjedt 
módon szabadpolcossá alakítsuk át, eleget téve ezzel a hozzánk betérők 
minden igényének – tette hozzá Zlinszky jános.

A gyógyszertár megközelítése akadálymentes lesz, és a fűtéskorsze-
rűsítés jegyében már a kazáncsere is megtörtént. Február utolsó hetétől 
tehát egy jellegében és üzletpolitikájában is megújult, európai színvonalú 
BENU-gyógyszertárba térhetünk be.

Február elejétől mindhárom kerületi uszodában – a 
Bókay-kerti Parkban, a vilmos endrében (volt malév) és 
a Pestszentimrén található Kastélydombiban – egysé-
ges belépődíjakkal várja a vendégeket a létesítménye-
ket üzemeltető városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. 

a helyi védettség alatt álló ház az évek során valódi közösségteremtő hellyé vált

TiszTelT KerüleTi laKosoK! 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Iro-
dájának központi telefonszáma megváltozott. Az 
Ügyfélszolgálat 2013. január 1-jétől a 06-30-549-
6922 telefonszámon érhető el munkanapokon 07:30 
– 15:30 óra között. Pénteken 13:20-ig érhető el. Írás-
ban továbbra is az ugyfelszolgalat@varosgazda18.
hu e-mail címen várjuk észrevételeiket, bejelenté-
seiket. 

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
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9Farsangi mulatsággal ünnepelt a 10 éves Együtt Pestszentimréért Egyesület CivileK

� farsangi mulat-
sággal ünnepelte 
február 9-én fenn-

állásának 10. év- 
fordulóját az együtt 
pestszentimréért egye-
sület. lakossági fórum, 
utcabál és koszorúzás. 
a közösséget összeko-
vácsoló, mindenki által 
kedvelt programok az 
idén sem maradnak el.

jubileumi farsangi bállal ünne-
pelte az Együtt Pestszentimréért 
Egyesület a 10. születésnapját. 
Hagyományos februári ünnep-
ségük a tavaszvárást és a hideg 
téli napok elűzését vette célba. 
A fergeteges mulatságon a szín-
vonal és a hangulat a vártat is 
felülmúlta. A vendégeket pezs-
gővel és meleg vacsorával fogad-
ták, s a zenés műsor alatt senki 
sem unatkozott. A talpalávalót 
a már jól ismert Chameleon ze-
nekar húzta, amellyel több ren-
dezvényen is találkozhattunk 
az év folyamán. Az együttes 
repertoárjában mindenki meg-
találhatja kedvenceit, a magyar 
retroslágerektől a külföldi elő-
adók aktuális dalaiig. 

jótékonyság
Az elmúlt években, 2004–2012 
között, a farsangi bál az ünnep-
lés mellett az adománygyűjtés 
jegyében telt, hiszen az egyesü-
let jótékony célra ajánlotta fel a 
befolyt összeget. Többek között 
a Heim Pál Gyermekkórház 
Fejlesztéséért Alapítványnak, 
a „Kastélydombi Alapítvány a 
Gyermekekért” alapítványnak, 
a Pestszentimrei Védőnői Szol-
gálatnak és a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola Etüd Zenei Alapítvá-
nyának.

múltidéző
Bár elmúlt egy évtized, az éve-
ket nem fedi homály, hiszen 
olyan programokat köszönhe-
tünk az egyesületnek, amelyek 
immár hagyománnyá váltak a 
pestszentimrei és a többi kerüle-
ti lakos életében is. Felélesztettek 
egy évtizedekkel korábbi szo-
kást, és 2006 óta Szent István-
napi utcabált rendeznek. Pár 
hónappal később pedig óévbú-

csúztató előszilveszteri utcabál-
ra várják az érdeklődőket. A ka-
rácsonyi ünnepekhez közeledve 

adventi gyertyagyújtást szervez-
nek, tavasszal pedig buszos ki-
rándulásokra viszik az érdeklő-

dőket és pünkösdi vagy húsvéti 
családi napot rendeznek. Ren-
dezvényeiket általában a széles 

közönség igényeire szabják, így 
kicsik és nagyok együtt kapcso-
lódhatnak ki a programokon. 

Mindemellett figyelemmel kísé-
rik a lakosok hétköznapi életét 
is. Az utóbbi években fontos ci-
vil kezdeményezésekben vettek 
részt, például tiltakoztak a külső 
keleti körút és a Cséry-telepre 
tervezett szennyvíziszap-kom-
posztáló megépítése ellen. Részt 
vettek a Kapocs utcai erdő egy 
részének kitakarításában, és 
kezdeményezték a Kapocs Utcai 
általános Iskola gyalogátkelő-
jének sárga villogó lámpával 
való biztonságosabbá tételét. Az 
egyesület elnöke, Dunavölgyiné 
Lipokatich Margit részt vesz a 
Pestszentimrei Városrészi Ön-
kormányzat (PVÖ) ülésein, és 
az egyesület tagjai a Környezet-
védelmi és Településfejlesztési 
Civil Műhely tevékenységében 
is aktív szerepet vállalnak.

jövőlátó
2013 folyamán a megszokott 
programok mellett újdonságok-
kal is készülnek az egyesület 
tagjai. Tavasszal szeretnének 
Imrén bolhapiacot rendezni, és 
országjáró buszos kirándulást 
terveznek kalandos kedvű uta-
zók számára. A lehetőség tehát 
az idén is adott lesz az imreiek 
számára, hogy találkozzanak, 
beszélgessenek és együtt formál-
ják a közösséget. Nem maradhat 
el a pestszentimreiek részvételé-
vel tartott lakossági fórum sem, 
amelyen az aktuális kérdések 
közös megvitatása mellett a köz-
biztonság lesz a fő téma.  

Az együtt 
Pestszentimréért 
egyesület 2002 de-
cemberében ala-
kult. Célja a Xviii. 
kerületi városrész, 
Pestszentimre ha-
gyományainak meg-
őrzése, jótékonysági 
akciók szervezése, a 
településrész helytör-
ténetének kutatása. 
munkájukkal elősegí-
tik a közbiztonság ja-
vítását és a környezet 
védelmét. A közösség 
összekovácsolódását 
évről évre több prog-
rammal és esemény-
nyel támogatják.



tAvAszváró 
születésnAp
Egy évtizede fogtak össze az imrei közösségért

Az Etüd Zenei Alapítvány 
1991. december 10-én alakult 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
zenei kultúrájának magasabb 
színvonalra emelése érdekében. 
Azóta, aktív szerepet vállalva a 
kerület életében, részvételükkel 
segítik a kulturális események-
nek és a helyi szervezetek ün-
nepségeinek a megszervezését. 
Az elmúlt években rendezett 
jótékonysági hangversenyso-
rozatukkal közintézmények 
fejlesztését és korszerűsítését, 
zenei központ kiépítését tűzték 
ki célul.

A közelmúltban alakult fú-
vószenekar kora esti koncertjén 
először a kisegyüttesek lépnek 
fel, majd maga a fúvószenekar 
mutatkozik be. A másfél-két 

órás műsorban komoly- és a 
könnyűzenei műveket egy-
aránt előadnak. Megköszönve 
a hallgatóság megjelenését, a 
zenekar minden hatodik jegyet 
ajándékba ad a vendégeknek. 
A belépőjegyekből befolyó ösz-
szeget hangszervásárlásra for-
dítják, hogy a későbbiekben is 
szórakoztathassák a nagyér-
deműt. Egy-egy hangszer ára 
ugyanis több százezer forint le-
het, de esetenként megközelít-
heti a milliós nagyságrendet is. 
Talán felmerül a kérdés, hogy 
akkor manapság ki is engedhet 
meg magának egy ilyen költsé-
ges hobbit, hivatást, álmot. De 
hát a zene az kell...

A zene segít
Az etüd Fúvószenekar és a tagjaiból álló kamara-
együttesek jótékonysági koncertet adnak március 
2-án 18 órától a rózsa művelődési házban. A szín-
vonalas és változatos műsort felváltva fogják fű-
szerezni könnyű- és komolyzenei blokkok.
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az együtt Pestszentimréért egyesület minden esztendőben többféle programmal mozgatja meg a helyieket

Az úri kaszinók létrehozásának 
kezdeményezője gróf Széchenyi 
István volt. Szavai ma is irányt 
mutatnak a Pestszentlőrinci Ka-
szinó Egyesületnek (PKE). Tag-
jainak célja az, hogy a kaszinó 
ma is a helyi értelmiség szellemi 
műhelye, a kulturális, helyisme-
reti, karitatív tevékenység aktív 

részese legyen. Az egyesület 
idén február elsején ünnepel-
te újjászerveződésének 20. és 
megalakulásának 100. évfordu-
lóját. Az eseményen Balásfalvi 
András elnök megemlékezett a 
nagy elődökről, az újjászervező-
dés eseményeiről és a kerületért 
végzett munkájukról.

rögös út
Az 1900-as évek elején egyide-
jűleg foglalkoztatta a községet 
a kaszinólétesítés gondolata és 
a település önállósodásának el-
érése. A közigazgatási változá-
sok nyomán aztán utat kapott 
a függetlenedés Kispesttől, és a 
kaszinó csupán terv maradt egy 
papírlapon. Néhány éven belül 
azonban a tervek testet öltöttek, 
és 1912 őszén a Pestszentlőrinci 
úri Kaszinó megkezdte műkö-
dését. Falai között kultúrestek, 
politikai viták és a „Csak férfi-
aknak” tábla leszedése után női 
teadélutánok zajlottak. Az itt 
virágzó közösségi élet hanyat-
lását a háborús évek, majd az 
új rendszer polgári eszmeiségű 
csoportosulásokat tiltó hoz-
záállása okozta. Az ébredés a 
rendszerváltozással érkezett, és 
az alapokmányokból kiindulva 
újraszerveződött a Pestszentlő-
rinci Kaszinó Egyesület.

A PKE a kerület legrégebbi 
civil szervezete, amely – a ke-
rület érdekeit szem előtt tartva 
– mindig önerőből, támogatá-
sok nélkül végezte a munkáját. 
Figyelmét kiemelten a szellemi 
és a sportéletre fordítja. Kezde-
ményezésére indult el a kerületi 
helytörténeti-történelmi vetél-
kedő, amelyet minden évben 
megrendeznek az általános is-
kolások körében. A Kaszinó Ga-
lériában, illetve az önkormány-
zattal közreműködve másutt is 

képzőművészeti kiállításokat és 
művészeti expókat rendeznek. 
Több kerületi sportlétesítmény 
felújításából, korszerűsítéséből 
vették ki a részüket. Bővítették 
és modernizálták a teniszcent-
rumot, ahol a számos sikert 
elérő Pestszentlőrinci Kaszinó 
Teniszklub is működik. Terveik 
között szerepel a Vállalkozók 
Házának létrehozása, aminek 
révén a helyi vállalkozók és in-
tézmények bemutatkozási és 
oktatási lehetőséget kapnának. 
Továbbá a kerületünkben sze-
retnének helyet adni az Euró-
pában is ritkaságnak számító 
fotó- és technikatörténeti gyűj-
teménynek.

egyKor és mA
A kaszinó épületét 
Benkő János tervei 
alapján straubinger 
József építőmester 
készítette. A belső tér-
ben 17 méter hosszú 
díszterem, valamint 
társalgó, étterem, 
versenyasztalokkal 
felszerelt biliárdte-
rem és kártyaszobák 
létesültek. A Baross 
utca és a Batthyány 
utca sarkán, a Baross 
utca 12. szám alatt 
található épületben 
ma a senator Casino 
üzemel.



SOKSZÍNű KLUBÉLET
100 éves a Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület
„A mi hazánkban is legyen egy olyan megkülönböztetett 
díszes összegyülekező hely, melyen… a társasági ren-
dek mindenik osztályából egymással vagy barátságos 
beszélgetés végett találkozzanak, vagy többféle politikai 
újságokat… s hasznos gazdasági, tudományos, művészi 
hónapos írásokat olvassanak.” (széchenyi istván)

az etüd fúvószenekar jótékonysági hangversenye
Belépőjegyek ára:  

– felnőtt 1000 forint, – diák és nyugdíjas 600 forint
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� többször elhang-
zott kritikaként, 
hogy bár számos 

rangos kiállítás nyílt 
már a kerületben, 
szinte mindig ugyan-
azok a művészet-
kedvelők látogatják a 
tárlatokat. a teljesség 
igénye nélkül körül-
néztünk, milyen is a 
helyi képzőművészeti 
élet? összeállításunk 
nem ad teljes választ 
a kérdésre, viszont 
elgondolkodtat.

Buczkó Imre Pro Urbe-díjas fes-
tőművész, grafikus, művészeti 
író.

– Éppen 16 éve, hogy a kerü-
let várossá alakulásának 60. év-
fordulóján kiállítást rendeztem, 
és monográfiát jelentettem meg. 
A kiállítás és az írás érzékel-
tette azt a gazdagságot, amivel 
büszkélkedhetnénk, ha lenne rá 
igény. Már akkor csaknem száz 
professzionális művészünk volt, 
s azóta ez a szám növekedett. 
Mögöttük és rajtuk kívül gaz-
dag sor reprezentálta az amatőr 
mozgalom eredményeit. Akko-
riban több mint 250 amatőr fog-
lalkozott képzőművészettel. 

élénk művészeti 
élet
– Örvendetes, hogy találkoztam 
tehetséges gyerekekkel, általános 
iskolásokkal és gimnazistákkal.

ők már jelezhetik számunk-
ra a jövőt. A Kondor Közössé-
gi Ház szakkörei változatlanul 
sikeresek. A Rózsa Művelődési 
Ház, a Pestszentimrei Közösségi 
Ház, vagyis a PIK rendszeresen 
rendezett nívós kiállításokat. A 
polgármesteri hivatalban műkö-
dik a Városháza Galéria, s érde-
kes, sokoldalú színfolt Nádasdi 
Mihály szobrászművész Fehéren 
Feketén Galériája, amely képző-
művészeti, irodalmi program-
jaival és az immár tradícióvá 
vált őszi kerítéskiállításával je-
lentős képzőművészeti esemény 
a kerületben. A Zila Kávéház is 
rendszeresen ad helyet irodalmi, 
képzőművészeti programoknak.

mi hát a gond? 
– A művészetnek és kifejezetten 
a professzionális művészetnek 
állandó és folyamatos nyilvá-
nosságra, hogy úgy mondjam, 
megélhetésre van szüksége. Ez 
eddig nem valósult meg, s be 
kell látni: a kerület eddig nem 
került fel Budapest és az ország 
képzőművészeti térképére. 

– Évtizedek óta szorgalma-
zom egy kerületi galéria létreho-
zását, amely folyamatos nyitva 
tartással és árusítással szolgálná 
a művészetet. jártunk már közel 
a megoldáshoz, de a helyi vezetés 
megértése és támogatása nélkül 
le kellett venni a napirendről. 
Ebből az következik, hogy ha 
vannak és lesznek is tehetséges 
fiatalok, nem a kerület hírnevét 
fogják növelni. Vagy elvesznek 
a hallgatásban, vagy másutt ta-
lálják meg az érvényesülést, ami 
sajnos már most is érzékelhető. 

elfeledett 
p’artnerség
Huller Ágoston, az 5KOR Kép-
zőművész Csoport tagja:

– Az önkormányzat, a Kondor 
Béla Közösségi Ház – közösen a 
kerületi művészekkel – a helyi 
képző-, fotó- és iparművészeti 
élet jövője érdekében 
P’ARTnerség-2011 címmel kon-
ferenciát szervezett. Erre meghí-
vást kaptak a kerület vezetői, 
szakmai felelősei, a galériák, a 
művészettel foglalkozó civil 
szervezetek, az alapítványok 
képviselői és a művészek. Itt fel-
vetődtek ugyan a képzőművé-
szek, a képzőművész csoportok 
közötti nézetkülönbségek, de a 
kérdésekre nem születtek, nem 
is születhettek válaszok. Elsik-
lottunk egy lényeges kérdés fö-
lött, hogy mi, a művészet mes-
terségét gyakorlók, miként 
csatlakozunk az ország szakmai 
közéletéhez. Vannak-e ennek a 
csatlakozásnak pozitív eredmé-
nyei? Kerületünk művészeti éle-
tének kiterjedt elismertetéséhez 
fontosnak tartom, hogy az ön-
kormányzat a pátriánkon kívüli 
szakmai szemlélő számára meg-
felelő esztétikai bizonyítványt 
állítson ki magáról. Az ehhez 
szükséges minőségi igények 
megfogalmazásához nyújtha-
tunk segítséget az ötleteinkkel, 
de elengedhetetlen, hogy az ön-
kormányzat koordinációs szere-
pet vállaljon. 

szerényen, 
de otthon
Árvay Zolta képzőművész, a 
XVIII. kerületi Művészeti Egye-
sület, a Moholy-Nagy Alkotókör 
(MOHA) elnöke, az 5KOR Kép-
zőművész Csoport tagja:

– A művészeink híre a ki-
állítások, a pályázatok folytán 
eljutott Amerikától Indiáig, 
a Kárpátalján át Erdélyig és a 
Felvidékig, mi több, japánba 
és Iránba is. Büszkék vagyunk 
erre, és hisszük, hogy a kerület 
vezetői tudják, mennyire értékes 
a magyar művészet, benne a mi 
munkánk építőköveivel. Az al-
kotóink szép eredményekkel, el-
ismerésekkel büszkélkedhetnek 
az országos kiállításokon, pá-
lyázatokon, nem beszélve arról, 
hogy ott voltunk a különböző 
országos szakmai bizottságok 
előtt is.  Szeretünk itt élni, itt 
dolgozni, még ha szerény körül-
mények között is, de becsület-
tel tenni a dolgunkat. A célunk 
nem is lehet más, mint megte-
remteni a kultúra iránti igényt. 
Kialakult ugyan a művészet 
iránt fogékony törzsközönség, 
de még nem képvisel vásárló-
erőt. A cél az, hogy a művészet 
mindenki számára természetes 
és elérhető legyen. A technika 
fejlődésével az emberek látás-
módja nem tart lépést. Ahhoz 
hasonlítható ez, mintha a tele-
fonhírmondó recsegését hallgat-
nánk ebben a digitális korban. A 
minőségi ugrást kell elősegíteni 
a művészetek elfogadtatásában. 
Ezt szeretnénk hangsúlyosabbá 
tenni, de ehhez szükségünk van 
a kerület vezetőinek a támogatá-
sára is. 

aggódással 
teli éjszakák
E. Kottek Péter festő-restaurátor, 
a MOHA alelnöke és a Szabad 
Alkotók Körének tagja: 

– A művészeti élet alapja a 
megmutatkozás a közönségnek, 
de leginkább az, hogy a mű-
vész munkáit megvásárolják. 
Nemcsak az lényeges, hogy az 
alkotó megmutassa magát kiál-
lításokon, s jelezze, jelen van a 
világban. Ha független művész 
alkotását vásároljuk meg, töb-
bet veszünk egy képnél… Meg-
vásároljuk tőle az órák ezreit, 
napokat, heteket, hónapokat, 
éveket, amelyek kudarcokkal és 
örömökkel teltek. Megvásárol-
juk az aggódással teli éjszakákat 
is, amelyeket a bérleti díjak ki-
fizetése, az élelemhez szükséges 
pénz előteremtése, gyermekei-
nek a fenntartása okoz… Nem 
csupán egy alkotást veszünk, 
hanem azzal egy darab szívet, 
lelket, személyes pillanatot is 
valakinek az életéből. 

meglátni a 
tehetséget
Garamvölgyi Béla festőművész, 
a Budapesti Fazekas Mihály 
általános Iskola és Gimnázium 
vezetőtanára:

– Lassan már három éve, 
hogy Kállainé Veres Éva, az 
Ady iskola egykori művész-
tanára nincs közöttünk. Az ő 

hozzáállása, munkája minden 
rajzos tanár számára követen-
dő példa lehetett. Ugyanis Éva 
meglátta a képzőművészetben 
rejlő pedagógiai lehetőségeket, 
s amikor módja volt rá, elvitte a 
növendékeit kiállításokra, és fel 
is dolgoztatta velük a megtekin-
tett műalkotásokat. Fogalmazá-
sokat, kritikákat íratott gyere-
kekkel. Ráébresztette őket arra, 
hogy az alkotómunka a valódi 
létezés alapja. Ezáltal tehetsége-
ket fedezett fel, és többen kaptak 
kedvet ahhoz, hogy kipróbálják 
magukat ebben a „műfajban”. 
Éva tudta, hogy az alkotómunka 
értéket teremt, az alkotó ember 
pedig belülről nemesedik. 

Ma sajnos arra is csekély 
esélyt látok, hogy a gyerekek 
a szüleikkel látogassanak meg 
egy-egy tárlatot.

miért jó? 
Amikor a meghívott művé-
szek kirakják az alkotásai-
kat a Fehéren Feketén Galéria 
kerítéskiállításán, rájönnek: az 
önismeret és a szabad válasz-
tás erős zsűriként működik. 
Fogarasi Attilával, a kiváló fiatal 
filozófussal nézegettük a mű-
veket, s ő folyamatosan megle-
pett a kérdéseivel. Egy-egy kép 
előtt megállt, és rákérdezett: 
„Ez jó?” Hamar ráébresztett, 
hogy a látszólag egyszerű kér-
désre korántsem könnyű tömör 
választ adni. Egy ifjú festőnőről 
azt mondtam, tehetséges, nagy 
ígéret. Mire Attila azt kérdezte: 
„Honnan tudod?” Ha úgymond 
leképzeljük egy munkáról a 
gyakorlatlanságból adódó bi-
zonytalan megoldásokat, hamar 
kiderül, hogy eredeti-e az alkotó 
gondolkodásmódja. 

egymást is 
megtisztelni
Nádasdi Mihály szobrászmű-
vész, a Fehéren Feketén Galéria 
tulajdonosa:

– A még alkotások nélküli 
fehér falak kissé elbizonyta-
lanítottak azzal kapcsolatban, 
hogy a város külső kerületében, 
ráadásul egy mellékutcában, ér-
demes-e galériát nyitni. Végül a 
művészbarátaim biztatására, va-
lamint a több évtizedes hazai és 
külföldi szakmai tapasztalatom-
ban bízva megnyitottam. Hincz 
Gyula Kossuth- és Munkácsy-
díjas festőművész, grafikus al-
kotásaiból három alkalommal 
nyílt kiállítás, és elhozta a galé-

riámba a képeit Gyémánt László 
festőművész is. Azt viszont nem 
értem, hogy a kerület vezető 
művészei miért nem kíváncsiak 
rájuk. Nem engem tisztelnének 
meg vele, hanem azokat a ran-
gos képzőművészeket, akiknek 
az alkotásai láthatók a tárlato-
kon. A polgári demokrácia írott 
szabályait kerületünk művészeti 
életébe is be kellene vezetni. A 
művészek négyévenként titkos 
szavazással vezetőséget válasz-
tanának, akik képviselnék az 
érdekeiket. Ilyen egyszerű volna 
ez…

jeles 
alkotókból 
ninCs hiány
P. Szabó Ernő művészettörté-
nész, művészeti író:

– A kerületi művészek részt 
vesznek az országos képzőmű-
vészeti élet vérkeringésében. 
Ezt példázza az is, hogy néhány 
hete megnyílhatott árvay Zolta 
egyéni kiállítása Ajkán, mert ő 
kapta meg az Ajka Tárlat fődíját 
2011-ben. (A hagyomány szerint 
az elismerés birtokosa a követ-
kező évben egyéni kiállítást 
rendezhet.) Az 5KOR csoport 
többi tagja is rendszeresen részt 
vesz a tárlaton, és sikereket ér el. 
Bemutatkoztak már a szlováki-
ai Révkomáromban és számos 
budapesti kiállításon is, például 
az Olof Palme Házban. Megem-
lítem még a csoport tagjaként 
Bodnár Imrét, akinek a grafikái, 
rézkarcai szakmai körökben el-
ismertek, valamint Magyar jó-
zsef festőművészt. Neki tavaly 
volt kiállítása a Mazart Galéri-
ában, és évek óta résztvevője a 
hajdúböszörményi Hajdúsági 
Nemzetközi Művésztelepnek. 
Alkotómunkájáért a múlt év-
ben Káplár Miklós-díjat kapott, 
amely a művésztelep nemzetkö-
zi mezőnyében a legmagasabb 
elismerés. És élnek más jeles 
alkotók is a kerületben, köztük 
Chochol Károly fotóművész, a 
Magyar Alkotóművészek Or-
szágos Egyesületének alelnöke, 
akinek a képei rendszeresen lát-
hatók kiállításokon.

Az AlkotóMunkA A 
vAlódi létezés AlApjA 
Egymás tiszteletére, összefogásra és galériákra volna szükség 

Az oldalt összeállította: fülep erzsébet
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Az oldalt összeállította: fülep erzsébet

Farsangoló 
Sonore
vidám, farsangi hangulatú kórusmu-
zsikával ajándékozta meg a közönsé-
get a sonore vegyeskar február 8-án a 
városháza dísztermében. 

– Erre az alkalomra olyan műsort választot-
tunk, amelyik a farsang vidám hangulatát tük-
rözi – mondta Mohai Tibor György, a Sonore 
Vegyeskar karnagya. Az est folyamán a kórus 
olasz, angol, spanyol és magyar nyelven énekelt.  
A műsorban elhangzott többek között Farkas Fe-
renctől a Pataki diákdalok és a Vallon szerenád, 
Bárdos Lajostól a Régi táncdal és a Tréfás háza-
sító, Pierre Certontól a Piaci pletyka, Udvardy 
Lászlótól a Bájoló, Vári Ferenctől a Tréfás kó-
rus. Zongorán közreműködött Kovács Adrián. 
A karnagy bemutatta a közönségnek Radnóti 
Rózát, a Karinthy Frigyes Gimnázium diákját, 
aki már számos rangos zongoraversenyen ért el 
kiváló eredményt, és nemrégiben fellépett a Mű-
vészetek Palotája színpadán is. A fiatal zongorista 
ezúttal Liszt- és Bartók-műveket szólaltatott meg.  
A nagy sikerű hangverseny végén a Sonore 
előadásában ráadásként Kodály Zoltántól az 
Esti dal és a közönség körében mindig nagy 
sikert arató Siyahamba (zulu dal) csendült fel. 
A Sonore Vegyeskar a nemzetközi és or-
szágos kórusversenyeken elért ezüst és 
bronz diplomák után 2010-ben kiemelt 
arany minősítést kapott. A naptárukban 
már gyűlnek az idei programbejegyzések.  
– Márciusban a budai várban, májusban az 
Énekel az ország 2013 projekt keretében a Mű-
vészetek Palotájában lép fel a kórus. Tavasszal 
a Tébláb Művészeti Iskolával is tervezünk egy 
koncertet, júliusban az erdélyi Barótra utazunk 
a kórusfesztiválra, és a nyáron készülünk Olasz-
országba is – sorolta a fellépéseket a karnagy. 

A 17 női és 6 férfi kórustagból álló Sonore 
Vegyeskar továbbra is várja férfi kóruséneke-
sek jelentkezését tenor és basszus szólamban 
a 06-70-933-0394-es telefonszámon vagy a 
tibor1010@t-online.hu e-mail címen.

A fa és a 
tűzzománc 
találkozása
A kerületünkhöz ezer szállal kötődő 
török ibolya szobrászművész (képün-
kön) és veres lászló mátraderecskei 
faműves közös kiállítása találkozások 
címmel nyílt meg február 8-án a Kon-
dor Béla Közösségi házban.

 Török Ibolyának több alkotása is látható a ke-
rületünkben – például az Uzsok téri örmény 
emlékmű. Számos tárlata is volt már itt, és 17 
éve tart tanfolyamot a Kondor Béla Közösségi 
Házban. Eleinte a tűzzománctechnikát ismer-
tette meg az érdeklődőkkel, később szobrá-
szattal és kerámiával bővítette a palettát. Nem 
csoda hát, hogy Császár Bíró Lilla, a közösségi 
ház vezetője örömmel fogadta az újabb kiállítás 
ötletét. 

Miután a vezető köszöntötte a résztve-
vőket, Zsolnai Mihály fafaragó népi ipar-
művész nyitotta meg a kiállítást, és Deb-
receni Ágnes működött közre hegedűn. 
A tárlaton kiemelt helyre került egy különlege-
sen szép szárnyas tükör, amelyhez Veres László 
a fafaragást, Török Ibolya a tűzzománc-bera-
kást készítette. A közös alkotás a fa és a tűzzo-
mánc találkozása, erre utal a kiállítás címe is.   
– Mátraderecskéről jöttem, sok kiállításom volt 
már, de Budapesten ez az első – mondta a famű-
ves. – Egy régi álmom valósult meg azzal, hogy 
Ibolyával, aki egyébként az unokatestvérem, 
közös kiállítást rendezhetünk.  – Kőolaj-bányá-
szati és mélyfúróipari technikusként dolgoz-
tam a nyugdíjazásomig, a recski ércbányában. 
A fafaragással gyermekkorom óta hobbiként 
foglalkozom. Az első fafaragással kapcsolatos 
élményem a taktaharkányi katolikus plébá-
nos kezében látott szépen faragott sétabot volt.  
Veres László elmesélte, hogy a nyugdíjazá-
sát követően tudatosan törekedett a szakmai 
fejlődésre, és faműves képesítést szerzett. Az 
elkészült tárgyak nagy részét népi iparművé-
szeti zsűrizésre is beadja, s rendszeresen részt 
vesz népművészeti rendezvényeken, kiállítá-
sokon és a taktaharkányi alkotótáborban.  A 
mátraderecskei általános iskolában szervezett 
szövő és fafaragó szakkörben pedig ráébreszti 
a gyerekeket a népművészeti fafaragás szépsé-
geire. 

A kiállítás február 28-ig tekinthető meg. 

A szakszerű 
segítségért
A Szivárvány óvoda ingyenes elsősegélynyújtó 
tanfolyamnak ad helyet a Magyar Gyermek-
mentő Alapítvány szervezésében. A tanfolya-
mot szakorvosok és szakápolók tartják. Fontos, 
hogy az életet veszélyeztető helyzetekben az 
óvodákban és az élet más területein segíteni le-
hessen, ezért felhívják a figyelmet a szakszerű 
elsősegélynyújtás fontosságára.

Lényeges, hogy minél többen részesüljenek 
ilyen tanfolyami képzésben. Ezért szülőket és 
érdeklődőket is várnak a rendezvényre, ame-
lyen a tartalma miatt gyermekek nem vehetnek 
részt.

A Szivárvány óvodában (1184 Budapest, 
Dolgozó utca 16.) február 27-én, szerdán 17 és 
20 óra között tartott tanfolyam ingyenes. 

– Évekkel ezelőtt az interneten olvastam egy 
cikket a törpesünről, ami felkeltette az ér-
deklődésemet – mesélt a kezdetekről Halmi 
Gabriella, a Magyar Törpesün Tenyésztők és 
Tartók Egyesületének alelnöke. – Hamaro-
san felkerestem egy tenyésztőt, és hazavittem 
életem első sünijét. Azóta már több példá-
nyom van, és tenyésztem őket. Így kezdődött 
a sünszerelem … Ezeknek a kis állatoknak az 
érdekében 2011-ben létrehoztuk az egyesüle-
tet, hogy kellemes, együttműködni képes kö-
zösséget alakítsunk ki a sünökért, a sünökkel.   
Az alelnök elmondta, hogy többéves szakmai 
tapasztalattal összeállították a szabályzatokat, 
megszervezték a civil szervezet működését, 
és felvilágosító munka keretében adják át tu-
dásukat a lehető legtöbb süngazdának, hogy 
a süntartás mindenkinek öröm lehessen.  
Az állattartás felelősséggel jár, ezért is választot-

ták az egyesület mottójául ezt a gondolatot: „Ha 
egy kis lény a gondjainkra van bízva, akkor nem 
őt birtokoljuk, hanem a felelősséget a sorsáért.”   

A rendezvényről senki sem vihetett haza 
sünit, hogy legyen ideje átgondolni a dolgot. A 
leendő gazdinak a tenyésztőt otthonában kell 
felkeresnie, hogy megtekintse, miként kell tar-
tani és gondozni az állatot. Ha valaki törpe-
sünt vásárol, annak tudnia kell, hogy legalább 
hat-nyolc évre kell érte vállalnia a felelősséget. 
– Nagyon tetszik a sünnapi program – mondta 
lelkesen Kovács Zsófi. – Már láttam sünit a ker-
tünkben, de amikor a közelébe mentem, azon-
nal összegömbölyödött. Egy alkalommal pedig 
este apukámmal hazafelé tartottunk az autóval, 
és az úttesten előttünk ment egy sün. Megáll-
tunk, nehogy elüssük.  Most itt a rendezvényen 
közelről nézhettem meg a törpesünöket, és meg 
is simogathattam őket.

Hogyan kezdődött a sünszerelem? 
A kisgyerekek egyik legkedvesebb mesefigurája a süni. nem csoda hát, hogy na-
gyon sokan jöttek el szüleikkel február 16-án a törpesün-kiállításra és -bemutatóra 
a Kondor Béla Közösségi házba, hogy közelebbről vehessék szemügyre a kis álla-
tokat. 

Komputergrafikai tárlat 
 

Barti magdolna Blog című kiállítása február első felében volt látható a városháza 
galériában. 

A kerületben élő fiatal művész a Kaposvári Egye-
tem Művészeti Karának rajz- és vizuális kom-
munikáció szakán végezte a tanulmányait. Az 
elektrográfiát egyetemi oktatója, Ország László 
kedveltette meg vele. 

 Barti Magdolna egy alkalommal elhatározta, 
hogy a képeihez saját verset vagy szöveget tár-
sít, és az így keletkezett alkotásokat nemcsak a 
blogjában, hanem kiállításon is szerette volna be-
mutatni. Lehetőséget is kapott erre szűkebb pát-
riájában, miként arra is, hogy a tárlat anyagából 
katalógust is megjelentessen. 

– A megfogalmazott gondolatok és a hozzájuk 
készített elektrográfiák együttesen hordozzák a 
szerző üzenetét rövid, magvas gondolatokkal és 
a képi megfogalmazással – mondta Kucsák László 
alpolgármester a kiállítás megnyitóján. 

Kováts Borbála képzőművész rövid összefoglalót 
tartott az elektrografika és az elektrográfia műfa-
járól. Az elektrografika elsősorban fénymásológép 

és fax segítségével készített fekete-fehér, így dön-
tően grafikus megjelenésű alkotásokat jelent. 

Az ezredfordulóra megerősödött a számítógép 
alkalmazásával készült művészeti alkotások sze-
repe. A komputer nemcsak a színek, hanem az új 
képalkotási lehetőségek megjelenésére is módot 
adott. A digitális technika révén az elektrográfia 
irányzata egyre inkább elhatárolódott a hagyomá-
nyos grafikától. 

A kiállítás teljes anyaga a későbbiekben megte-
kinthető lesz a bartimagdolnablog.wordpress.com 
weboldalon is.

Barti Magdolna, miközben használja és folya-
matosan tanulja a számí tógépes grafika széles pa-
lettáját, nagyon kedveli a hagyományos grafikai 
technikákat is, ezen belül leginkább a linómetsze-
tet. Emellett szí vesen használ különböző krétákat 
a rajzoláshoz, amelyekkel egészen más hatást lehet 
elérni, mint ceruzával. Időnként fest is, főként ak-
varellt. 

Bio
gAzdABolt

nyíliK A PestlőrinCi 
vásárCsArnoKnál

mAgyArország első 
BioKertészeti szAKBoltJA

biodinamikus vetőmagok 

garantáltan 

csávázatlan vetőmagok

biológiai növényvédő 

anyagok 

biokertészeti 

szerszámok

szerves trágyák,

komposztok 

biopalánták

rezisztens gyümölcsfák

Pestszentlőrinc

(Xviii. kerület)

Balassa utca 1.

Nyitvatartás:

kedd-péntek 9-17 óra

szombat 8-14 óra
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Az oldalt összeállította: fülep erzsébet 

Hamarosan jön a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozók programsorozatKultúra

(B-anyag)

 

(C-anyag)

� a kondor béla 
közösségi ház-
ban és intézmé-

nyeiben a kerületben 
élők bármely korosz-
tálya talál magának 
szórakozási, műve-
lődési és továbbkép-
zési lehetőséget. az 
intézmények munka-
társai egyet biztosan 
ígérhetnek: színes és 
sokoldalú programo-
kat! 

Az idén is meghirdette a közös-
ségi ház a Gyermek és Ifjúsági 
Művészeti Találkozók (GyIMT; 
a korábbi években Ifjúsági Mű-
vészeti Fesztivál) programso-
rozat keretében a középisko-
lásoknak szóló képző-, ipar- és 
fotóművészeti pályázatot.  

– A pályázatunk olyan nép-
szerűvé vált, hogy évek óta 
nemcsak a fővárosból érkeznek 
pályaművek, hanem az ország 
különböző pontjairól is – mond-
ta Császár Bíró Lilla, a Kondor 
Béla Közösségi Ház vezetője.  
– Már roskadoznak a polcok 
a beérkezett anyagoktól, ame-
lyek közül neves zsűri választja 
ki a díjazottakat és a kiállításra 
érdemeseket. A legszínvonala-
sabb alkotásokat katalógusban 
is megjelentetjük. A képző- és 
iparművészeti kiállítás megnyi-
tó és díjkiosztó ünnepségét már-
cius 12-én, a fotóművészeti tár-
latot április 16-án nyitjuk meg. 

szívdesszert 
A programsorozat keretében a 
költészet napja alkalmából Szív-
desszert címmel vers- és próza-
mondó versenyt szervez a kö-
zösségi ház a kerületi általános 
iskolák 7. és 8. évfolyamosainak, 
valamint a középiskolásoknak.  
(A Szívdesszert Varró Dániel 
egyik verseskötetének a címe.)   
A szervezők ezúttal nem komoly, 
drámai hangulatú műveket vár-
nak a diákoktól, hanem a fiatal 
korosztályhoz szóló könnyed, 

humoros, szórakoztató verseket 
és prózákat. 

bolondok napja
április 1-je apropóján a kö-
zösségi ház az idén negyedik 
alkalommal rendez kiállítást 
Szamárfül címmel. A tárlatot 
az 5KOR Képzőművész Csoport 
két tagja, Árvay Zolta és Huller 
Ágoston szervezi. A szándékuk 
az, hogy a helyi közönség meg-
ismerje az országosan jegyzett 

képzőművészeket, ők pedig a 
humor szárnyán vigyék a kerü-
let hírét. A kiállítás a húsvét mi-
att április 2-án nyílik.

görög szellem
A XVIII. kerületi Görög Nem-
zetiségi Önkormányzat „A cso-
dálatos görög szellem” címmel 
megszervezte Pais István filo-
zófiatörténész, nyugalmazott 
egyetemi docens előadás-soro-
zatát, amely iránt olyan nagy 

az érdeklődés, hogy a közönség 
csak a nagyteremben fér el. Az 
intézményvezető azt ígérte, 
hogy a sorozatot mindenképp 
folytatják. 

színes 
programok
A közösségi ház havonta rangos 
kiállításokat rendez, amelyekre 
örömmel fogadják el a felkérést 
a kerületben élő és a település-

hez kötődő alkotóművészek. 
Minden korosztály válogathat a 
színházi programok közül, s töb-
bek között fotótanfolyam, baba-
mama torna, a világ- és Euró-
pa-bajnok Botafogo Tánciskola 
tanfolyama, Karda Beáta ének-
stúdiója, ritmikus gimnasztika, 
jóga, kungfu, tékvandó, zumba-
fitnesz, aerobik, Pilates-torna 
szerepel a kínálatban. Évek óta 
nagy sikere van az ásvány- és 
ékszerbörzének is, amelyet ápri-
lis 28-án rendeznek meg.

A Gyermek és Ifjúsági Művé-
szeti Találkozók keretében más 
intézmények és civil szervezetek 
is lehetőséget kapnak program-
jaik megszervezésére. A kerületi 
pedagógiai intézet esélyterem-
tő műhelye az idén immár 10. 
alkalommal szervez roma–ma-
gyar diák kulturális fesztivált a 
Kondor Béla Közösségi Házban. 
A versenyzők cigány témájú iro-
dalmi, zenei és táncprodukciók-
kal készülnek a vetélkedőre. 

rózsa 
művelődési ház
A Kondor Béla Közösségi Ház-
hoz tartozó Rózsa Művelődé-
si Ház  a befogadó színházi 
szerepének erősítése mellett 
elsősorban kiállításoknak, 
tánctanfolyamoknak, táncos 
rendezvényeknek, klubok-
nak, szakköröknek ad otthont. 
A GyIMT rendezvénysoro-
zathoz kapcsolódva helyet 
adnak az Országos Amatőr 
Színjátszó Fesztiválnak és az 

Országos Diákfilm Fesztiválnak.  
A programok között szerepel 
még a Süsü, a sárkány, a Benkó 
Dixieland Band és a L’art pour 
l’art Társulat előadása, a Négy-
szögletű kerek erdő, a Vuk, 
egészségnap és gyermeknap.

tomory lajos 
pedagógiai és 
helytörténeti 
gyűjtemény
A közösségi ház helytörténeti 
gyűjteményének 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből című 
kiállítása a Múzeumsarokban 
látható. A kerületi iskolás cso-
portoknak különféle ingyenes 
múzeumpedagógiai programo-
kat, foglalkozásokat tartanak a 
kiállítóteremben, és már nagyon 
készülnek a Malévhez köthető 
tárgyi, fotó- és egyéb dokumen-
tumokat bemutató kiállításra is.

Készülődés 
A nyárrA
A Kondor Béla 
Közösségi ház már 
meghirdette egyhetes 
táborát művészet 
a természetben 
címmel, amelynek 
helyszíne a hortobágy. 
A táborozás 
alatt a gyerekek 
kézműveskedéssel, 
színjátszással, 
versmondással, 
fotózással, néptánccal 
foglalkozhatnak. 
ezenkívül továbbra 
is lesz hagyományos 
napközi tábor is a 
közösségi házban.  
A rózsa művelődési 
ház pedig a 
ma oly divatos 
zumbatábort szervez 
a nyárra, aminek a 
művelődési ház ad 
otthont, valamint 
hagyományőrző tábor 
is lesz az őrségben.



szívdesszertes 
szAMárfüles étlAp 
A humor szárnyán viszik a hírünket

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata 13 594 350 fo-
rint összegű támogatást nyert 
el a „Tudás-Vágy” Budapest 
XVIII. kerülete közművelődési 
és közgyűjteményi szakembe-
reinek továbbképzése című pá-
lyázaton (TáMOP 3.2.12-12/1/
KMR-2012-0005).  

Az önkormányzat a kerület 

három intézményének közal-
kalmazotti munkaviszonyban 
lévő közép- és felsőfokú vég-
zettségű kulturális szakembe-
reit kívánja továbbképzésben 
részesíteni. Ebből két intéz-
mény (Pestszentimrei Közös-
ségi Ház – PIK, Kondor Béla 
Közösségi Ház) közösségi, mű-
velődésfejlesztési funkciókat, 

egy pedig (Tomory Lajos Peda-
gógiai és Helytörténeti Gyűjte-
mény) múzeumi és helytörté-
neti feladatokat lát el.

A három intézményben je-
lentős az élethosszig tartó ta-
nulást és a közoktatást szolgáló 
tevékenység, s a projekt ennek 
fenntarthatóságát és elterjesz-
tését segíti. 

 Az európai uniós forrásból 
finanszírozott pályázat lehető-
séget ad a fenntartónak arra, 
hogy anyagi ráfordítások nél-
kül oldja meg a szakemberek 
kötelező továbbképzését hosz-
szú távon és magasabb színvo-
nalon. 

Az önkormányzat által ja-
nuár 18-án tartott projektindí-
tó rendezvényt Kucsák László 
alpolgármester nyitotta meg, 
a pályázattal kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókat pedig 
Császár Bíró Lilla, a Kondor 
Béla Közösségi Ház vezetője is-
mertette a résztvevőkkel. 

– A Pestszentimrei Közössé-
gi Ház bővítése, szintén uniós 
projekt keretében, folyamatban 
van – mondta Ódor Katalin, a 
PIK igazgatója – Az építkezés 
idejére ugyan nem zártunk be, 
de ez az időszak jó alkalom 
arra, hogy továbbképezzük a 
munkatársainkat, s az új tu-
dáselemek révén a megújuló 
épület bővülő lehetőségeihez 
illesszük a szakmai szolgálta-
tások színvonalát, és tovább-
fejlesszük a meglévő szolgálta-
tásokat.

 –  A pályázat lehetőséget 
adott arra, hogy az érintett in-
tézmények munkatársai  részt 
vehessenek a továbbképzéseken 
– tette hozzá Goda Andrásné 
projektvezető. –  A megvalósí-
tási időszak 24 hónap, s ezalatt 
16 szakember továbbképzésére 
nyílik lehetőség. A képzések tí-
pusa: OKj-s felsőfokú szakkép-
zés és akkreditált képzés. 
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INDUL A KULTURáLIS 
SZAKEMBEREK KÉPZÉSE

NE FÉLjÜNK 
A RáKOSI 
VIPERáTóL! 
A rákosi vipera védelmi program vándorkiállításának 
ad otthont március 1-jéig a lőrinci nagykönyvtár – ga-
léria 18.

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Rákosi vipera 
védelmi programja 2004-ben és 2009-ben elnyerte az Európai Unió 
Life Nature pályázati támogatását. Így a szakmai program folyta-
tása mellett lehetőség nyílt arra is, hogy egyrészt a fajt, másrészt az 
ezzel kapcsolatos munkát, illetve a térség gazdag élővilágát bemu-
tassák a nagyközönségnek.

– A védelmi program egyik fontos feladata a szemléletformá-
lás, hiszen egy mérgeskígyó aktív védelme nem biztos, hogy min-
denki számára magától értetődő célkitűzés – hangsúlyozta Herbót 
Erzsébet, a Rákosi vipera védelmi program oktatásszervezője. – In-
formációs kampányunk célja a fajjal kapcsolatos ismeretek közve-
títésén túl az, hogy bemutassuk, milyen szerepet töltenek be ezek 
az élőlények a hazai ökoszisztémában, továbbá hogy eloszlassuk a 
velük kapcsolatban elterjedt tévhiteket, s ezáltal javítsuk a viperák 
általános megítélését. A közhiedelemmel ellentétben a rákosi vi-
pera marása egészséges felnőtt emberre nézve nem jelent komoly 
veszélyt, nem fenyeget halállal vagy maradandó károsodással.  
Az oktatásvezető elmondta, hogy négy éve indult útjára a rákosi 
viperát bemutató nagy sikerű vándorkiállítás, amelynek érdekessé-
ge, hogy egy rákosi vipera szemszögéből meséli el a faj eltűnését és 
azt az utat, amelyen sikerült stabilizálni az egyedszámot. jelenleg 
a rákosi vipera a magyar gerinces fauna elismerten legveszélyezte-
tettebb faja. A megmaradt populációk lakott területektől távol eső 
gyepfoltokon élnek. Van azonban néhány siklófajunk, amelyik az 
avatatlan szemlélőnek viperának tűnhet. A siklók és a viperák kö-
zötti legjellemzőbb különbség az, hogy míg a viperák rövid, tömzsi 
testű állatok, addig a siklók hosszúak és karcsúak. A rákosi vipera 
ritkán éri el a 60 centiméteres hosszúságot, miközben például az 
erdei sikló akár 200 centi is lehet. A másik lényeges különbség az, 
hogy a siklók pupillája mindig kerek, míg a viperáké függőlegesen 
hasított alakú.

A kiállítás anyagát a program munkatársai térítésmentesen bo-
csátják oktatási, szociális és kulturális intézmények rendelkezésére.  

(További információ: www.rakosivipera.hu)

Az önkormányzat 13 594 350 forintos pályázati támogatást nyert a támoP keretében 
kulturális és közgyűjteményi szakemberek továbbképzésére. A projektindító rendez-
vényt január 18-án tartották a Kondor Béla Közösségi házban. 

a művelődési házba nemcsak a most itt élőket, hanem az egykori állami-telepen lakókat is 
visszavárja a programokra  
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyházMagyarok, akikre a háború utáni borzalmak miatt emlékezni kell

� a málenkij robot 
magyarul annyit 
jelent, kis mun-

ka, ám nem is volt az 
olyan kicsi. ellenkező-
leg. nagy volt, hosszú, 
kegyetlen és sokak 
számára tragikus. az 
újkori magyar törté-
nelem részleteiben 
nem publikált éveiről 
tart vetítéssel egy-
bekötött, sebeket is 
feltépő, de feltétlenül 
érdekfeszítő előadást 
március 2-án dupka 
györgy, a kárpátaljáról 
érkező író, tényfeltáró. 
a rendezvény házi-
gazdáját, kiss lászló 
szemeretelepi reformá-
tus lelkészt kérdeztük.

 
– Kézbe véve a kárpátaljai 
Dupka György A mi Golgotánk 
című művét, megdöbbentő ada-
tokkal találkozik az ember. A 
magyarság és más nemzetiségek 
veszteséglistáján csaknem 15 
ezer ember szerepel, legalábbis a 
fellelhető számadatok szerint.

– Valóban megdöbbentő, s 
bizony csak ritkán beszélünk 
róluk, az ő szenvedésükről, 
ahogyan azt Dupka a tavaly 
megjelent kiváló tanulmányá-
ban teszi.

– Az előadás befogadása, a 
házigazda szerepének elvállalása 
egyrészt nemes gesztus, másrészt 
szokatlan, mert egyházi feleke-
zet ritkán enged be a falai közé 
ilyen jellegű előadást.

– A beengedésnek az volt az 
oka, hogy olyan témáról van 
szó, amely mindannyiunk, a 
Kárpát-medencében élő ma-
gyarok közös ügye. Már csak az 
emlékezés, a kegyelet lerovása 
miatt is. Nem szabad elfeled-
ni azokat az embereket, akiket 
úgy hurcoltak el a világháború 
utolsó évében, sőt az azt követő 
időszakban, 1946-ban is, hogy 
csak málenkij robot lesz, há-
romnapos.

tiszabökénytől 
ungvárig

– Aztán lett a málenkijből, a 
kicsiből balsój robot, vagyis nagy 
munka, és sok esetben túlélhetet-
len…

– Ez is az oka annak, hogy a 

baráti körünk és a Szemeretelepi 
Református Egyházközség vál-
lalta a házigazda szerepét.

– Dupka György neve nem 
ismert általánosan hazánkban. 
Kérem, mutassa be őt néhány 
szóban.

– A legfontosabb, amit az 

Ungvárról érkező vendégről 
tudni illik, az az, hogy Szibériá-
ig elment a sírok, a tények után. 
Kis túlzással elmondható róla, 
hogy erre tette fel az életét, de a 
munkásságát feltétlenül. 1952-
ben Tiszabökényben született. A 
középiskolát Péterfalván végez-

te, majd Ungváron szerzett ma-
gyar szakos bölcsészdiplomát. 
Tehát abban az időben, amikor 
azt a szovjet hatalom nem néz-
te jó szemmel. Összefoglalóan 
az mondható el róla, hogy mára 
a kárpátaljai magyarság nagy 
szakértelmű mindenese lett. A 
Kárpátaljai Magyar Művelődési 
Intézet igazgatója, író, szerkesz-
tő, a terület magyarságkutatója, 
több társadalmi és kulturális 
szervezet alapítója. Tagja a Ma-
gyar Írószövetségnek is.

az elkötelezett 
kutató

– A háború utolsó, kegyetlen 
szakaszában elhunytakról sokat 
lehet olvasni. Azzal a bizonyos 
málenkij robottal és az azt köve-
tő szenvedésekkel azonban csak 
kevesen foglalkoztak ennyire mé-
lyen.

– Dupka elkötelezett kutatója 
a kárpátaljai magyarok szenve-
déstörténetének. Nem véletlenül 
volt az egyik kezdeményezője a 
málenkij robotra elhurcolt kár-
pátaljai magyar és sváb-német 
áldozatok történeti feltárásának. 
Sokat és sikerrel fáradozott a 
szolyvai emlékpark, az ungvári 
központi magyar katonai teme-
tő és a Vereckei-hágón emelt 
emlékmű létrehozásán.

– A közelmúltban tényfeltáró 
utazás keretében több kényszer-
munkatábor helyét és temetőjét 
kereste fel az Urálban.

– Azokat a helyeket, ahol a 
Kárpát-medencéből elhurcolt 
kényszermunkások, hadifoglyok 
dolgoztak. Közülük sok ezren 

még ma is idegen fölben nyug-
szanak.

történelmi 
időutazás

– A rendszerváltozás előtt 
nyilván ferde szemmel nézett 
Dupka Györgyre a politikai veze-
tés. Hogy van ez ma? Elismerik a 
munkásságát?

 – Nagyon is, hiszen több 
díjat és kitüntetést vehetett át. 
A Berzsenyi-díjat, a Nagy Im-
re-emlékplakettet, a Magyar 
Köztársaság emlékérmet, a 
julianus-díjat. Ez utóbbit már 
azért is kiérdemelte, mert hosz-
szú utat járt be, akárcsak az ele-
inket megkereső szerzetes barát. 
Az elismerésekben benne van az 
is, hogy a kárpátaljai magyarság 
múltjáról és jelenéről csaknem 
húsz könyve jelent meg.

– Hogyan készül a március 
2-án 16 órakor kezdődő jeles ese-
ményre az egyházközségük?

– A Himnusszal, a Szózattal, 
az alkalomhoz illő versekkel, 
amelyeket gyerekek szavalnak 
majd. Meg azzal a reménykedés-
sel, hogy sokan jönnek el erre a 
szomorú, de megismerésre mél-
tó, történelmi időutazásra.

 
„dupka 
györgy az egyik 
kezdeményezője 
a málenkij 
robotra elhurcolt 
kárpátaljai magyar 
és sváb-német 
áldozatok történeti 
feltárásának.” 

 

történelMi időutAzás, 
AvAgy Málenkij robot…
Dupka György, aki „újratemette” a kárpátaljai honfitársainkat
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A „Vajon miért?” kérdésre röviden vá-
laszolt az atya: „Megöregedett…”

A jelentések szerint a pápa már 
hosszabb ideje fontolgatta a lemon-
dását, ám a végső döntést most hozta 
meg, váratlanul.

„Nemhogy innen Budapestről, de 
még a Vatikán falain belül is nehéz 
megítélni, hogy miért, s miért éppen 
most mondott le. A magyarázat, mi-
szerint megöregedett, elfogadható, sőt 
megérthető. Ilyen korban már nem tud 
új lendületet venni az ember, a világ 
meg nagy sebességgel rohan.” – tette 
hozzá Benke István. 

az olaszok 
„szurkolnak”
A kérdésre, miszerint megérti-e a világ, 
hogy egy pápa nem vállalja már a szol-
gálatot, azt mondta Benke atya, hogy 
„feltételezhetően igen, mert az egyház-
nak is az az érdeke, hogy határozottan 
irányítsák. Ehhez XVI. Benedeknél fia-
talabb szentatyára van szükség. Olyan 
lendületűre, amilyen II. jános Pál volt 
az 1978-as megválasztásakor.”

A sajtó, különösen az olasz, termé-
szetesen már megkezdte a találgatást. 
Nem neveket emlegetnek elsősorban, 
hanem országokat. Azt, hogy milyen 
nemzetiségű pápa volna jó az egyház-
nak. Az olaszok olasznak örülnének.

„Ezt majd a bíborosok döntik el a 
pápaválasztó konklávén. Ebbe belelát-

ni nem lehet, s így van ez rendjén. Ért-
hető az olaszok vágya. A lengyel szár-
mazású II. jános Pál után a német ajkú 
XVI. Benedek következett. Érthető, 
hogy egy katolikus országban a honfi-
társukat szeretnék a trónuson látni.”

akár Civil is 
lehetne
Tagja lesz a pápaválasztó konklávénak 
Erdő Péter bíboros is. Akár belőle is 
lehet pápa…

„Igen, sőt akár civil embert is beül-
tethet a konklávé Szent Péter székébe. 
Azonban erre jószerével nincs esély.”

Az új pápa megválasztását fehér 
füst jelzi majd, ami Benedek megvá-
lasztásakor csak hosszú idő után szállt 
fel.

„Igaz, hogy váratlannak nevezhető 
a lemondás, azonban meggyőződésem, 

hogy hamar megszületik a döntés, s 
húsvétkor már új pápa köszönti a híve-
ket a Szent Péter-bazilika előtti téren.”

Az egyházfő a lemondását követően 
a Vatikánban sem marad sokáig. Be-
nedek először a Rómához közeli Castel 
Gandolfo pápai rezidenciájára költö-
zik, majd innen a Vatikánon belüli 
Mater Ecclesiae-kolostorba. A hírek 
szerint azonban előbb-utóbb ezt is el 
fogja hagyni, és máshova vonul vissza.

ÉPÜLő, 
GyARAPODó 
UNITáRIUS 
KÖZÖSSÉG
A kerületi önkormányzat támo-
gatásának köszönhetően decem-
berre befejeződött az unitárius 
templom fűtésének a korszerűsí-
tése. érzékelhető jele volt ennek 
az is, hogy a hívek egyre növekvő 
számban vettek részt az összejö-
veteleken.

A Magyar Unitárius Egyházban január 
13. a vallásszabadság napja volt. Ebből az 
alkalomból a lőrinci unitárius templom-
ban ünnepi istentiszteletet tartottak az 
1568-as tordai országgyűlésre emlékezve. 
Tudni kell, hogy a világon először ekkor 
és itt mondták ki a vallás- és a lelkiisme-
reti szabadságot.

Egy héttel később, január 20-án, gyü-
lekezeti nap volt az istentisztelet kereté-
ben. Kriza János miskolci unitárius lel-
kész érdekfeszítő képes előadást tartott az 
El Camino zarándokútról. Az ünnepséget 
szeretetvendégség követte.

Az unitáriusok életében jelentős ese-
mény lesz március 24. is. Virágvasárna-
pon élő rádiós istentiszteletet közvetíte-
nek az unitárius templomból, 10 órától. 
A szolgálatot Szent-Iványi Ilona lelkésznő 
végzi, és a kolozsvári Protestáns Teológiai 
Intézet Unitárius Karának kórusa műkö-
dik közre.

A Budapesti Unitárius Egyházközség 
Nagy Ignác utcai templomában beiktat-
ták tisztségükbe a Magyar Unitárius Egy-
ház Magyarországi Egyházkerületének 
megválasztott tisztségviselőit, köztük 
Szent-Iványi Ilona lőrinci lelkésznőt, aki 
egyházkerületi jegyzőként is tevékenyke-
dik a jövőben.

Kiss lászló lelkész minden kezdeményezést fontosnak tart, ami a közösséget erősíti

Xvi. Benedek bejelentette, hogy február 28-val lemond a pápai 
székről – ezt közölték február 11-én a hírügynökségek. A 85 éves 
egyházfő elsősorban a megromlott egészségi állapotára hivat-
kozva döntött így. A háttérről a szent margit-templom plébáno-
sát, Benke istvánt kérdeztük.

XVI. BENEDEK PáPáNAK 
NyOLC ÉV jUTOTT

részlet A lemondó 
nyilAtKozAtBól
 „miután megvizsgáltam a 
lelkiismeretemet isten előtt, 
eljutottam arra a bizonyosságra, 
hogy erőnlétem az előrehaladott 
korom miatt nem alkalmas arra, 
hogy megfelelő módon gyako-
roljam a péteri szolgálatot.
tudom, hogy ezt a feladatot, 
spirituális lényege miatt, nem 
pusztán tettekkel és szavakkal, 
hanem szenvedéssel és imával 
is teljesíteni kell. azonban a mai 
világban, amely gyors változá-
soknak van kitéve, és a hitélet 
szempontjából nagy jelentőségű 
kérdések rázzák meg, szent pé-
ter hajójának a kormányzásához 
és az evangélium hirdetéséhez 
szükség van mind a test, mind a 
lélek erejére. ez az erő az utób-
bi hónapokban oly mértékben 
csökkent bennem, hogy el kell 
ismernem: képtelen vagyok jól 
megfelelni a szolgálatnak.

HíRek
köszönet 
a szervezőknek 
A Szent László-templom 
hagyományos farsangi 
mulatságát február 9-én 
rendezték meg a Kondor 
Béla Közösségi Házban. 
A plébánia hívei vidám 
jelenetekkel és az időszak-
hoz illő jelmezekkel tették 
jó hangulatúvá az estét. 

kórustagokat 
várnak
A pestszentimrei plébá-
niatemplom február utolsó 
hétvégéjén (22–24.) ifjú-
sági lelkigyakorlatra hívja 
a 11. osztály fölött járó 
fiatalokat és az egyetemis-
tákat Tahiba. Jelentkezni 
Gödölle Márton atyánál 
lehet (30-263-8524, 
mgodolle@mail.datanet.
hu). A közösség híre az is, 
hogy a Szent Imre Kórus 
lelkes énekeseket vár, 
elsősorban a férfi szóla-
mokba. A kottaolvasás 
nem alapfeltétel. A próbák 
csütörtökönként vannak, 
19.30-tól 21 óráig a cser-
készházban.

egymásra 
hangolva
A Bálint-naphoz kapcso-
lódva február első hetében 
rendezték meg a házasság 
hetét, amelynek világszerte 
21 országban szenteltek 
figyelmet. Magyarországon 
Egymásra hangolva mot-
tóval tartották meg a ren-
dezvényeket a keresztény 
egyházak és civil szerveze-
tek összefogásával.
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14 Mindannyian Pestszentlőrinc-Pestszentimre múltjához tartoznakhelytörtéNet

� a tomory lajos pe-
dagógiai és helytör-
téneti gyűjtemény 

párhuzamos életrajzok 
– 20 portré településünk 
múltjából címmel nem-
régiben elkészített, a 
kerületi általános iskolák 
között vándorló kiállítása 
a településünkhöz kötődő 
ismert emberek élettör-
ténetéből merít. mind-
annyian pestszentlőrinc-
pestszentimre múltjához 
tartoznak, elvehetetle-
nül. a rövid életrajzok, 
számos érdekességgel 
kiegészítve, a helytörté-
neti gyűjtemény honlap-
ján is elérhetők, sőt a 
gyűjtemény munkatársai 
folyamatosan bővítik az 
ott található anyagot. a 
20 híresség között sze-
repel szemere miklós és 
prokopp sándor is.

Barta zsolt   

A Szemere Miklós által alapí-
tott Lövőház a hozzá tartozó 
sportlövőpályával együtt 1903. 
május 5-én nyitotta meg a kapuit 
a nagyközönség előtt. A ma Zila 
Kávéház – Krisztina Cukrászda 
nevet viselő épületegyüttesben 
alapozta meg lövészeti tudomá-
nyát a későbbi olimpiai bajnok, 
Prokopp Sándor is. 

londonban han-
golódott

A fiatal jogász kiválóan ke-
zelte a fegyvert, 1907-ben, majd 
1910-ben megnyerte az egye-
temi-főiskolai bajnokságot, ám 
ő ennél sokkal többre vágyott. 
Olimpiai babérokra. 1908-ban 
javarészt saját költségén részt 
vett a londoni olimpián, bene-
vezve a „tetszés szerinti fegyver, 
összetett, 300 méteres verseny-
re”. A 43. helyen végzett, ám 
nem bánkódott, ugyanis ezúttal 
még csak tapasztalatokra vá-
gyott, arra, hogy megismerje, 

milyen is egy ilyen világverseny. 
Prokopp Sándor ideje 1912-

ben érkezett el. A világ lövészei 
a stockholmi olimpiára ké-
szültek, a négy esztendő alatt 
ő is szorgalmasan látogatta a 
Szemere-féle lövöldét. A neve-
zetes világverseny előtt a hazai 
lövészet legjobbjai Esztergom-
ban tartottak próbaversenyt, 
ahol annak kellett eldőlnie, ki 
kerül be az olimpián részt vevő, 
tíz főből álló keretbe. Prokopp 
Sándor betegen érkezett a Duna 
menti városba, s teljesítménye 
elmaradt a szokásostól, annyira, 
hogy nem is jutott be a tíz leg-
jobb lövő közé, így nem utazha-
tott Stockholmba. Kárba veszni 
látszott a négy gyakorlással, 
felkészüléssel töltött esztendő. 
A véletlen azonban közbeszólt. 
Nem sokkal az indulás előtt 
derült ki, hogy a tartalék ver-
senyző, ma már nem tudni mi-
ért, lemondott a kiküldetéséről. 
Helyére természetesen kellett 
valaki, így a választás Prokopp 
Sándorra esett. ő pedig meghá-
lálta a véletlen folytán érkezett 
bizalmat, megszerezte a hazai 
sportlövészet első olimpiai ara-
nyát.

a lövöldét 
alapító 
Különös alakja a XIX–XX. szá-
zadi Magyarországnak a lövöl-
dét alapító Szemere Miklós. A 
kerületünkben két telepnek, a 
Szemere- és a Miklóstelepnek 
is nevet adó jogászdoktor, dip-
lomata, politikus, országgyűlési 
képviselő és életművész életének 
java részét a zöld kártyaasztalnál 
és a lóversenypályákon töltötte 
Bécsben és Budapesten. A Krúdy 
Gyula barátságát is élvező kü-
lönc, annak ellenére, hogy nagy-
lelkűségével többeket meglepett, 

a hagyomány szerint nem bízott 
igazán az emberekben. Annál 
inkább szerette a lovait, külö-
nösképpen egy disznószemekkel 
megáldott, négy lábán kesely 
lovacskát, Confusionariust. Kü-
lönös viszony alakult ki kettejük 
között. Szemere Miklós szeme 
csak akkor csillant fel, amikor 
kedves lovát megpillantotta, az 
állat pedig sorra nyerte a verse-
nyeket gazdájának. ám nem ez 
lehetett a szeretet oka, hiszen 
Szemerének több lova is hozta 
az eredményeket. 

a tragikus 
feledékenység
1916. július 23-án a bécsi 
freudenaui pályán gyűltek ösz-
sze a legjobb lovak és zsokék, 
a cél a Császár-díj elnyerése 
volt. Szemere Miklós, talán az 
izgalom miatt, elfelejtette jel-
legzetes kabaláját, a sárga szeg-
fűt a gomblyukába tűzni. Ez-
zel a szerencsétlen véletlennel 
magyarázható-e, vagy sem, 
Confusionarius alig 200 mé-
terrel a rajt után lábát törte, s a 
verseny szabályai szerint a hely-
színen le kellett lőni. Szemere 
Miklós többé nem viselte a ka-
balát. Lovának, amelyet a bal-
eset helyszínén temethetett el, 
síremléket állított.

Forrás: Kovács Márk: Prokopp 
Sándor (2012); Kellér Andor: 
Zöld gyep, zöld asztal (2001)

prokopp sándor 
és szeMere Miklós 
„véletlenjei”
A Párhuzamos életrajzok címmel nyílt kiállítás nagyjai

a zila kávéház falán Prokopp sándor emléktábláját      
lévai istván zoltán alpolgármester koszorúzta meg 

 
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
a következő pozíciókba keres munkatársat: 

 
VILLANYSZERELŐ MUNKATÁRS 

Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező, munkájára igényes villanyszerelő munkatársakat 
keresünk. Képzettséget igazoló bizonyítvány, munkatapasztalat, önálló, igényes munkavégzés 

és megbízhatóság alapfeltétel. 
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Villanyszerelő”! 

 
ASZTALOS MUNKATÁRS 

Asztalos végzettséggel rendelkező, munkájára igényes munkatársakat keresünk. Képzettséget 
igazoló bizonyítvány, munkatapasztalat, önálló munkavégzés és megbízhatóság alapfeltétel. 

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

KŐMŰVES MUNKATÁRS 
Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező, munkájára igényes kőműves munkatársakat 

keresünk. Képzettséget igazoló bizonyítvány, munkatapasztalat, önálló, igényes munkavégzés 
és megbízhatóság, alapfeltétel. 

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

Jelentkezés módja: 
Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken: 

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

1181 Budapest, Üllői út 423. 
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intézmény neve és Címe

MOCORGó óVODA 
(1181 Budapest, Szélmalom u. 29–31.)

PITyPANG óVODA 
(1181 Budapest, Kondor Béla sétány 12.)

APRóK FALVA óVODA 
(1185 Budapest, Barcika tér 8.)

VACKOR óVODA 
(1188 Budapest, Csolt u. 4.)

GyÖNGySZEM óVODA 
(1188 Budapest, Vezér u. 46.)

VáNDOR óVODA 
(1181 Budapest, Vándor Sándor u. 7.)

DRáVA óVODA 
(1182 Budapest, Dráva u. 34/b)

KéPesítés és egyéB FeltételeK

A jogszabályban előírt szakirányú felsőfokú 
iskolai végzettség és szakképzettség

Pedagógus szakvizsga,
5 év szakmai gyakorlat

LÉNyEGES FELADATOK:
Az intézmény irányítási, ellenőrzési, munkál-

tatói feladatainak ellátása, az alapító okirat sze-
rinti feladatok ellátása, takarékos gazdálkodás, 

kapcsolattartás a fenntartóval

BEOSZTáS: 
óvodavezető

VEZETőI MEGBÍZáS IDőTARTAMA: 5 év

VEZETőI MEGBÍZáS KEZDő NAPjA: 
2013. augusztus 1.

Vezetői megbízás megszűnésének napja: 
2018. július 31.

PáLyáZAT BEÉRKEZÉSI HATáRIDEjE: 
A KSZK-honlapon való megjelenést követő 

30. nap

PáLyáZAT ELBÍRáLáSáNAK HATáRIDEjE: 
A KSZK-honlapon való megjelenést követő 

90. nap
ILLETMÉNy, jUTTATáS: 

a Kjt. szerint
VEZETőI PóTLÉK: 

a Kjt. szerint

A pályázathoz a következő dokumentumokat 
kell csatolni:

– vezetői program
– szakmai önéletrajz

– szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések

– nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárásban 
részt vevők megismerhessék megismerhetik a 

pályázati anyagot 
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi 

bizonyítvány
– a végzettséget igazoló hiteles okiratok

A pályázatot a következő címre kell benyújtani: 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat jegyzője

1184 Budapest, Üllői út 400.

FELVILáGOSÍTáST AD: Goda Andrásné
Telefon: 296-13 96

A pályázatot 3 példányban kell nyomtatott 
formában benyújtani és a godane@bp18.hu 

e-mail címre elküldeni.

Beosztás, JUttAtásoK illetmény, PótléK, egyéB
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 szolgáltAtás
n szőnyegtisztítás, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, 

vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n laKásfelÚjÍtás! Kőműves, BurKoló, festő, ács, tetőfedő munKáK! 
vÍz, fűtés, villanyszerelés, nyÍlászáróK cseréje. családi HázaK 
átalaKÍtása, tetőtér BeéPÍtés. HomloKzati Hőszigetelés, Hő 
HidaK megszüntetése. tervezés! éPületenergetiKai tanÚsÍtvány! 
tel: 258-4892 moBil: 06 20 915 4433

n ABlAK, AJtó, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

n Kaiser  viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok 
és tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés 
tervezéstől a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

n ács – Köműves munKáK laKatos munKáK, szoBafestést, 
mázolást, taPétázást, vÍzszerelést, dryvitozást és 
villanyszerelést. nyugdÍjasoKnaK 20% Kedvezmény Ha Kell: 
sürgösen is! t.: 0670/576-4709

n megoldás Délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-
30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

n Antialkoholista csapat szobafestést, mázolást, tapétázást, csempézést, 
gipszkartonozást, víz – villanyszerelést, parketázást, szőnyegpadlózást, homlokzat 
szigetelést, ács – lakatos, redőnyös, kőműves munkát, nyílászárók cseréjét, épületek 
tervezését-kivitelezését vállalja. 0620-9982-369, delabt@vipmail.hu

n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás 
technika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n varrógéP alKatrész  szaKüzlet. javÍtás, Kiszállással is. 
nyitva: 9-17-ig. cÍm: Xviii. Ker., KirályHágó u. 110. tel.:283-7282

n szőKe tüzéP ajánlata! BudaPest Xviii., üllői Út 731. (a BéKe 
térnél) tel.: 06-1/294-4059 BudaPest Xviii., KirályHágó u. 88. 
tel.: 06-1-/290-2423 PorotHerm eurotHerm tégláK aKciós 
áron! szállÍtás megegyezés szerint! tondacH cseréP aKció! 
ytong, Betongerenda, Béléstest, zsaluKő HomoK, sóder, 
murva, termőföld. válaszfaltégla, Kistégla. HullámKő, 
ParKetta 1800 ft/m2 aKciós áron!!! HázalaPKiszedés, 
földszállÍtással! az aKció a Készlet erejéig érvényes!

oKtAtás
n diplomás tanár német nyelvből általános iskolások korrepetálását vállalja. Tel.: 

0670/611-5429

n Pedagógus gyermekfelügyeletet vállal, alkalmilag is. Tel.: 0670/611-5429

n matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal 
szaktanártól! Házhoz megyek! T.: 06-20-9-590-134

n matematikából, fizikából korrepetálást vállalok általános- és középiskolás tanulók 
számára. Telefon: +36-1/294-5985

n mAtemAtiKA oKtAtás közép- és emelt szintű érettségi előkészítés a Nagyenyed 
utcában. Wágner Tamás, Tel.: +3630/380-5849

állás/PályázAt
n Budapest egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról 

is elérhető adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX.  kerületi 
területére, azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő fix + 
jutalékos vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei számára, 
amellyel Ön biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói jogviszony 
nem feltétel. Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen szerzett 
tapasztalat előny. Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk fényképes 
önéletrajzát és motivációs levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-500-4467  

n A Xviii. kerületi otthon CentrUm irodába két munkatársat keresünk 
ingatlantanácsadó munkakörbe. Érdeklődni: 0670/454-1810

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

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

n A Budapest Xviii. Csontváry u. 15-23. Társasház pályázatot hirdet Gondnoki 
és Takarítói feladatok ellátására. A munkakör ellátásához szükséges feltételek: Vállalkozói 
igazolvány, Önéletrajz, fizetési igény megjelölésével, külön a gondnoki, külön a takarítói 
munkára. Szakmai alapkövetelmény a gondnoki munkakörnél: lakatos-villanyszerelői 
munkákban jártasság, Mobiltelefon, referenciák. Jelentkezni lehet és a munkaköri leírás 
átvehető az alábbi helyeken: A közös képviseletnél, levélcím: 1186.Bp. Margó Tivadar u. 
202., telefon: 290-7893, 20/9841-372, email: info@zalakepviselet.hu A pályázat benyújtási 
határideje: 2013. február 28.

KönyveK–régiségeK–
Festménye

n régiséget gyűjtök! Pénzérméket, papírpénzt, kitüntetést, jelvényt, képeslapot, 
könyvet, könyvtárat, régi játékot, és minden egyéb régiséget vásárol gyűjtő. 
Telefonegyeztetés szükséges. Tel.: 0630-949-0055, Azonnali, díjtalan kiszállás!

meghívó
n A t.K.m.e Bp. Xviii.ker. nyugdíjas klubja autóbuszos kirándulást szervez 

Százhalombatta és Érd városokba. 2013.04.06-án! Bővebb tájékoztatást telefonon Horváth 
Lászlóné 294-5993 és Harmati Istvánné 290-3607. Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk!

n Xviii.ker. szentlőrinci ltp. Nyugdíjas Klubja a következő autóbusz kirándulásokat 
szervezi: Március 9-én Bp.-Dunaújváros-Dunaföldvár-Cece-Simontornya-Ozora-Dég-Enying-
Bp. Április 3-án Pozsony-Dévény vára-Vöröskő vára. Érdeklődni és jelentkezni lehet Hidasi 
Oszkárné klubvezető Tel.: 291-6803. Minden jelentkezőt sok szeretettel várunk!

ingAtlAn
n debrecenhez közel, hitelmentes, 2,5 szobás házat – étkező, 2 fürdőszoba, beépített 

konyha, garázs, parkosított telek – budapesti 2 szobás lakásra (4. emeletig) cserélünk, 
értékegyeztetéssel. Érdeklődni: 06303883972

n Xviii. XiX. kerületben eladó - kiadó családi házat vagy lakást keresek, lehet 
felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 0620/397-4055

n Budahouse Partners ingatlaniroda ELADÓ  ingatlanokat keres meglévő 
ügyfélkörének kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés!  Tel. 06 30-733-1753; 
06-1-315-3367

n Xviii. kerület központjában  III. emeleti 62 m2-es, 6 éves kiváló állapotú társasházi 
lakás extrákkal, egyedi cirkófűtéssel tulajdonostól eladó. Tel: 06-30-691-2062

n őrzött ParKolóK a Havannán a vörösmarty és Barcsay 
utcáBan. fizetési KedvezményeKKel! érdeKlődés : városgazda 
Xviii. Kerület nonProfit zrt. tel: 290-3165   vagy a HelyszÍnen. 
tiszteljen meg Bizalmával!

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | E-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

n eladó az Újpéteri telepen egy újszerű, fiatalos lakás, tégla házban. A 22 m-es 
lakást beépített terasz teszi komfortossá és teremgarázs is tartozik hozzá. Irányár: 6,9 MFt.  
Tel:  06 30 733-1753

n Felső Kispesten eladó egy felújított 53 m2-es, másfél szobás házrész. Az ingatlan 
4 lakásos házban van és kocsibeálló és 80 m2 kertrész  tartozik hozzá, tetőtér beépíthető. 
Irányár:  9,5 MFt  Tel: 06 30 733-1753

n Bókay kertvárosban, 4 lakásos téglaházban, 45 nm-es, másfél szobás, 2008-ban 
épült, földszinti, gyönyörű kerttel rendelkező, cirkó fűtésű otthon eladó. Irányár: 12,4 MFt  Tel: 
06 30 733-1753

n Kispest kertvárosában jó állapotú, 2 szobás, 64 m2-es önálló, családi ház, 200 m2-
es telken eladó . Az ingatlanhoz a kertben tároló, kocsi beálló valamint pince tartozik. Irányár: 
13,5 MFt  Tel: 06 30 733-1753

n eladó a Bókay  telepen,  4 lakásos társasház földszintjén, egy 55 m2-es, 1+1 
félszobás, újszerű, cirkó fűtéses lakás, garázzsal és közvetlen kert kapcsolattal. Irányár: 13,9 
MFt  Tel: 06 30 733-1753

n Különleges tetőtéri hangulat, panorámával!Az Alacskán eladó tégla házban, egy 
újszerű, bruttó 90 m2-es, 3 és fél szobás, klímás, világos lakás. Irányár: 15,99 MFt   Tel: 06 
30 733-1753

n vállalkozók figyelem! Pesterzsébeten a piaci ár alatt eladó egy jó állapotú 130 m2-es, 
3,5 szobás, duplakomfortos, családi ház, 280 m2-es telken, melynek 80% fedett, így sok fajta 
tevékenységre alkalmas. Irányár: 17,9 MFt   Tel:06 30 733-1753

n Újpéteri telepen, az erdő aljában eladó egy újszerű, 106 m2-es, 2+2 félszobás ikerház 
300 m2-es telken. Az igényes, kétszintes épület duplakomfortos és garázs valamint  

      szép terasz is tartozik hozzá. Irányár: 24,99 MFt. Tel: 06 30 733-1753
n Pestszentimrén önálló, 2 szobás, 50 m2-es családi ház, kis telekkel eladó. A 

cirkófűtéses ház jó állapotú, azonnal költözhető. Irányár: 12,5 MFt Tel: 06 30 931-7174
n Pestszentimre központjában, mégis csendes mellékutcában eladó telek áron, egy 

felújítandó vagy bontandó családi ház, 720 m2-es telken. Kitűnő infrastruktúra, nívós környezet. 
Irányár: 12,9 MFt  Tel: 06 30 931-7174

n eladó a szarvas csárda térnél a Gesztenyés lakóparkban egy 68 m2-es, 1 + 2 
félszobás, tégla , tetőtéri, cirkós öröklakás. A 2005-ben épült lakás tágas tereivel jól szolgálja 
egy család mindennapi életét. Irányár: 16,6 MFt  Tel: 06 30 931-7174

n Pestszentlőrinc erdő közeli részén eladó egy 160 m2-es, 3 szintes, felújított családi 
ház. A nappali és 4 hálóval rendelkező duplakomfortos ház nívós kivitelezésben készült el. 
Garázs és két fedett kocsi beálló is tartozik hozzá. Irányár: 38,5 MFt  Tel: 06 30 931-7174

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | E-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ 
március 24. 18 óra 
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KÖNYVELÉS
A kockázatok és 

mellékhatások elkerülése 
érdekében könyveltessen a 
Havas Könyvelő Irodával! 

www.konyvelo-berszamfejto.hu

06/70-604-7888
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16 egészség A Bókay-kertben bármikor felidézhetjük az alapmozdulatokat

�hivatalos sta-
tisztikák szerint 
magyarországon 

a síelés a legnép-
szerűbb tömegsport, 
egy-egy szezonban 
félmillió ember köt 
léceket. az viszont 
elgondolkodtató, hogy 
a nagy út előtt sokan 
semmiféle gyakor-
laton nem vesznek 
részt, s meglepőd-
nek, amikor az első 
csúszásokkor kissé 
bizonytalanok. pedig 
hóra sincs szükség, 
a 4seasons sí- és 
snowboardparknak 
köszönhetően a ke-
rületünkben bármikor 
felidézhetjük az alap-
mozdulatokat.

sütő-nagy zsolt  

Hiába mondja el minden szak-
ember, hogy a síelést hosszabb 
szünet után felkészületlenül el-
kezdő sportoló hatványozottan 
van kitéve a sérülésnek, és az 
alaptechnika felidézésével sok 
baleset megelőzhető lenne, szin-
te elenyésző azok száma, akik 
besízéssel készülnek a téli sza-
badságra.

Vannak, akik évről évre visz-
szatérnek, de összességében nem 
jellemző, hogy egy-egy téli túra, 
egy- vagy többhetes síelés előtt 
valaki ellátogatna hozzánk gya-
korolni – beszélt a tapasztalata-
iról Kőszegi János, a kerületi sí-
iskola vezetője. – Szezononként 
mintegy 400 gyermek és 100 
felnőtt tanul nálunk, s a vissza-
jelzések alapján az itt elsajátított 
technika a hosszabb pályákon is 
nagyon hasznos.

A műanyag pálya ráadásul a 
bizonytalan hazai hóhelyzettől 
függetlenül ad lehetőséget a gya-
korlásra. Persze a Bókay-kertben 
található lejtő a földrajzi adott-

ságai miatt sem vetélkedhet egy 
komolyabb sípályával. Kőszegi 
jános éppen ezért a szezon kez-
detétől folyamatosan szervez sí-
túrákat, és nem csupán Ausztri-

ába, hanem a hazai terepekre is. 
Péntekenként esti sí-

elésre viszek gyerekeket 
Mátraszentistvánba, akiknek a 
bérlet mellett csak 2500 forint-

ba kerül az út. A kivilágított, jól 
karbantartott pálya másfél óra 
alatt elérhető, s ilyenkor általá-
ban nincsenek is túl sokan. A 
kiváló adottságoknak köszönhe-

tően március közepéig biztosan 
találunk elegendő havat.

Február elején magam is el-
kísértem a csapatot a gyakor-
lásra, és a kisbuszban egy igazi 
bajnokkal is találkozhattam. A 
kerület legjelentősebb amatőr sí-
versenyét, a Lőrinc-kupát tavaly 
a 12 esztendős Burghardt Csaba 
nyerte meg.

Nagy bravúr ez tőle, hiszen 
nincsenek külön korosztályok, 
felnőtteket megelőzve tudott 
nyerni – folytatta Kőszegi jános. 
– Ez egy vándorserleg, amelyet 
végleg hazavihet az, aki két egy-
mást követő évben tudja meg-
szerezni. Az elmúlt 12 eszten-
dőben senkinek sem sikerült ez, 
de Csaba előtt most itt a nagy 
lehetőség.

Szüleimnek köszönhe-
tően hetente síelhetek, és a 
Bókay-kerti pálya mellett 
Mátraszentistvánban és a jános 
bácsi által szervezett táborok-
ban is gyakorolhatok. A leg-
nagyobb ellenfelem a barátom, 
Weiss Zoltán lehet. jó lenne, ha 
újra hazavihetném a trófeát – 
mondta az ifjú bajnok.

Mátraszentistvánba érkezve 
már a parkolóban izgatott han-
gulat lesz úrrá a gyerekeken, 
akiket Kőszegi jános gyorsan 
figyelmeztet, hogy ne feledkez-
zenek meg a bemelegítésről. Az 
izmok kihagyhatatlan átmoz-
gatását követően aztán irány 
a pálya, ahol Kőszegi jánost 
követve libasorban érkeznek a 
fiatalok az edzésre. A mester 
rövid eligazítást tart az edzési 

tervről, amely egyértelműen a 
Lőrinc-kupára készít fel, hiszen 
az óriás műlesiklás technikáját 
gyakorolják. Az edző tekintélye 
kézzelfogható, hiszen a gyerekek 
különösebb fegyelmezés nélkül 
követik őt folyamatosan.

A háromórás gyakorlás a 
többségnek kiszívja az energiáját, 
csupán a bajnoki címért harcban 
álló két ifjú virgonckodik úton 
hazafelé. Végül döntetlenben 
egyeznek ki – majd a Lőrinc-ku-
pán folytatódik a versengés.

lőrinC-KUPA 
és Freeride
Az idei lőrinc-kupát 
is a jól megszokott 
helyszínen, 
lackenhofban 
rendezik meg március 
16-án. A 4 napos 
síeléssel összekötött 
verseny mellett 
síoktatás is lesz. A 
túrára a Bókay-kerti 
központban lehet még 
jelentkezni.
A szezon március 
végén zárul, a március 
23. és 30. között 
Franciaországban 
rendezendő naturelle 
országos Freeride 
viadallal, amelyre 
ugyancsak a síiskola 
központjában 
(városház utca 40. 
telefon: 06-30-
575-3262) lehet 
jelentkezni.



készüljünk fel 
AlAposAn A sítúrárA!
Ifjú titánok felnőtteket megelőzve száguldanak a lejtőn

A 2012 októberében indított 
sorozat első előadója Tóth Gá-
bor okleveles élelmiszer-ipari 
mérnök és táplálkozáskutató 
volt. Számos, az élelmiszerek 
és a betegségek kapcsolatát 
elemző műve megtalálható 
a könyvtárban, és előadásai 
saját weboldalán bárkinek a 
rendelkezésére állnak. Tóth 
Gáborhoz a későbbiekben 
csatlakozott Sonnleitner Kár-
oly életmód-tanácsadó, aki 
országszerte tart egészségvé-
delmi előadásokat és szervez 
egészségvédelmi táborokat.

A két szakember előadásai-
nak célja a közérthető ismeret-
terjesztés, annak bemutatása, 
hogy az életmód-váltás egy 
folyamat, nem pedig szokása-
ink gyors és radikális megvál-
toztatása. Gyakorlati tanácso-
kat adnak a könnyebb úthoz 
lépésről lépésre, és segítenek 
az egészségtudatos szemlélet 
kialakításában. A szervezet 
védekező és öngyógyító me-
chanizmusaira fokuszálnak, és 
szembeszállnak a civilizációs 
betegségekkel. Választ adnak 
a felmerülő kérdésekre, meg-
vitatják a közkedvelt diétákat 
és a vegetarianizmust. Előtérbe 
helyezik a betegségek megelő-
zését, alternatívákat javasolnak 
a gyógyszerekkel, az antibioti-
kumokkal szemben.

Tóth Gábor és Sonnleitner 
Károly programjai nagyon si-
keresek, és a résztvevők visz-
szajelzései alapján a könyvtár 
folyamatosan további előadá-
sok szervezésén munkálkodik. 
A sorozat következő előadása 
márciusban várható.

➜ csernai

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

52 EGÉSZSÉGES LÉPÉSKETTÉSZAKADT 
MAGyARORSZáG
eredetileg hatvan példány készült belőle, nem sokkal ké-
sőbb az eladási listák élére került Börcsök mária Ketté-
szakadt magyarország című kötete. A mű újabb bizonyí-
ték arra, hogy a magyar olvasó szívesen vesz a kezébe 
dokumentumkötetet, főleg, ha az a történelmi kulisszák 
mögé enged bepillantást, és ráadásul tabukat döntöget.

Börcsök Mária a tanári 
pályáról lépett át az írók 
göröngyös, bizonytalan 
útjára. Eddig megjelent 
öt kötetét látva az ember 
elbizonytalanodik, hogy 
a szerző valóban tudja-e, 
mit akar, hiszen verses-
könyv és esszégyűjtemény 
egyaránt megtalálható e 
sorban. Annyi azonban 
bizonyos: Börcsök Má-
ria szeret odamondani. 
Korábban megjelent, be-
szédes – Szakadozó míto-
szok – című munkájában 
a magyar költőknek és 
múzsáiknak ugrott neki, 
írásaiban arról a nem is 
túl mély titokról rántva le 
a leplet, hogy az irodalmi 
élet nagyjai és az ugyan-
abban az irodalmi életben 
lubickoló kékharisnyák 
éppen olyan intenzív pár-

harcot folytattak szexért, sikerért, pénzért, mint a mai sztárvilág 
szereplői. 

A Kettészakadt Magyarország még ennél is merészebb: nagy tör-
ténelmi személyiségeink viselt dolgait elemzi. Megkapja a magáét 
Kossuth, Görgey, Hunyadi Mátyás és a többiek is. Mint azt a szerző 
egy tévéinterjúban elmondta, ő nem kutatott ki semmi újat, csak 
rendbe szedte, és őszintén leírta azt, amit a történészek már rég a 
felszínre hoztak.

Ha valaki olvasta már a kötetet, most lehetőséget kap arra, hogy 
kérdéseket tegyen fel az írónőnek. Aki pedig még nem, az kedvet 
kaphat az olvasásra, vagy épp ellenkezőleg. A NATIK irodalmi est-
jének Börcsök Mária lesz a vendége február 22-én 18 órától a város-
háza dísztermében.

➜ K. gy.

lehet-e ma egészségesen élni? hogyan változtassunk az életmódunkon, és hogyan 
ne? hogyan védekezzünk a világjárványok idején? A lőrinci nagykönyvtár egészsé-
ges életmód című előadás-sorozata hasznos tanácsokat ad az életteli hétköznapok-
hoz.

Kőszegi jános tanítványaival jó hangulatban kezdte mátraszentistvánban az edzést
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17PrograMajáNlóKészüljünk közösen az 1848-as forradalom évfordulójára

Programok ünnepeljünk 
együtt!

Budapest Xviii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata tisztelettel meghívja önt és családját 
az 1848–49-es magyar forradalom és szabadságharc 
alkalmából rendezett kerületi ünnepségekre. 

2013. MáRCIUS 14.
PestszentlőrinC
10 óra: Koszorúzási ünnepség a Kossuth téren

2013. MáRCIUS 14. 
Pestszentimre
16 óra: Megemlékezés Bányai júlia emléktáblájánál
17 óra:  Koszorúzás és ünnepség a református templom
kertjében, Vasvári Pál kopjafájánál

2013. MáRCIUS 15.
PestszentlőrinC-Pestszentimre
10 óra: „Futás, ami összeköt” országúti futóverseny
Rajt/cél: Pestszentimrei Sportkastély

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata tisztelettel meghívja Önt az 1848–49-es magyar forrada-
lom és szabadságharc alkalmából a Rózsa Művelődési Házban ren-
dezett helyi kitüntetési ünnepségre 2013. március 14-én 11 órára. 

kenyAi Atléták 
is rAjthoz 

állhAtnAk
Az idén is lesz Imre–Lőrinc futóverseny

 
Akárcsak az elmúlt évben, futóversennyel is megün-
neplik az 1848–49-es forradalom és szabadságharc év-
fordulóját a kerületünkben.

A minden bizonnyal színvonalas és színes programok sorából ter-
mészetesen nem hiányozhat a sport sem. A Pestszentimrei Sport-
kastélytól induló és ugyanoda érkező, 8 kilométeres távot vállalók 
„becsavarogják” a kerületet. 

A rendezők azonban azokra is gondolnak, akik nem olyan felké-
szültek, netán a koruk miatt sem tudják vállalni ezt a távot. Tíznél 
több korcsoportban 300 métertől 8000 méterig válogathatnak a je-
lentkezők a távok között.

Tavaly mintegy 1500-an vállalkoztak a futásra. A rendezők sze-
rint, ha az időjárás is úgy akarja, ennél is több lehet az indulók szá-
ma, hiszen a múlt évi versenyhez képest több kategóriában teljesít-
hetik a távokat a futók.

újdonság, hogy nyeregbe pattanhatnak a kerékpárosok is. 
És persze azok sem unatkoznak majd, akik csak elbúcsúztatják a 

futókat, maguk nem vállalkoznak egyik táv teljesítésére sem. őket, 
elsősorban persze a gyerekeket, játszóház várja, de lesznek egészség-
ügyi mérések, és kézműves sátorban is alkothatnak az érdeklődők.

Ahogy a szervezők ígérik, akárcsak tavaly, az idén is rajthoz áll-
hatnak a hosszútávfutás koronázott királyai, a kenyai atléták.

Csábító lehet, hogy az abszolút legjobb eredményt elérő első há-
rom férfi és női futó pénzdíjban részesül.

➜ (róth)

rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 22. 20 óra: Retro-party – 
60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek! 
Belépőjegy: 1000 Ft.
Február 23. 16 óra: Magyar táncház 
gyerekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 23. 17.30: Kézműves 
foglalkozás Gattyán Ágnes népi 
iparművész vezetésével
Február 23. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 24. 15 óra: Egy csók és más 
semmi – zenés vígjáték két részben. 
Szereplők: Fogarassy Bernadett, Oszter 
Alexandra, Harmath Imre, Beleznay 
Endre, Fogarassy András, Straub 
Dezső, Bodrogi Attila, Csala Zsuzsa, 
Sáfár Anikó, Straub Péter, Benedek 
Gyula, Ulmann Kriszta. Belépőjegy: 
felnőtteknek 2200 Ft, nyugdíjasoknak 
és diákoknak 1500 Ft.
Március 8. 20 óra: Nőnapi bál – zenél a 
Főnix együttes. Belépőjegy: 2000 Ft.
Március 10. 11 óra: Süsü a sárkány 
– zenés mesejáték. Belépőjegy: 990 
Ft/fő.
Hetente több alkalommal Magic 
Dance zenés gyermektorna, zumba 
és női zsírégető torna a Rózsában. A 
részletekről az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Terembérlési lehetőség esküvőre, 
bemutatóra, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján. A Rózsa Művelődési 
Házban Ticket Express- és Jegymester-
jegyiroda működik. Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig.

4seAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: 06-30-575-3262
www.siiskola-bokaykert.hu
Szülinap a síiskolában: 
Nincs hol megtartani gyermeked 
szülinapját? Szeretnéd, ha profi 
szórakoztatásban részesülnének 
a gyerekek? A 4seasons Síiskola 
erre is lehetőséget ad. Szülinapok 
hófánkozással, Moha bácsival, igény 
szerint sízéssel. Időpont-egyeztetés 
a 06-30-575-3262-es számon 
Gerencsér Ritával. Részletek a honlapon 
a „szolgáltatásaink” menüben.
Síiskolánkban a csoportokat (gyermek 
és felnőtt) életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. Oktatóink 
a sítanfolyamokon maximum 10 
tanítvánnyal foglalkoznak (a kezdő 
csoportoknál 2 oktató van). Az edzések 
hétköznap délutánonként és hétvégén 
vannak. A tanfolyamok 10 héten 
keresztül folyamatosan tartanak.
Beiratkozás szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 óráig.
További információ az 
elérhetőségeinken kapható.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Február 23.: 10 óra: Country-fesztivál
Március 9. 9 óra: Thai boksz-verseny
Március 14. 8 óra: Futóverseny a 
nemzeti ünnep alkalmából
Március 16. 8 óra: Id. Növényi Norbert 
női birkózóverseny
Március 23. 8 óra: Bosnyák 
táncfesztivál

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Február 23. 8 óra: Országos gyermek 
kézilabdakupa
Február 23. 16.30: a Cartoon Heroes 
férfi és női floorball-csapatának bajnoki 
mérkőzései
Február 24. 10 óra: a Cartoon Heroes 
U14-es floorball-csapatának mérkőzése
Február 24. 16 óra: FTC-PLER–
Százhalombatta NBI/B-s bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Március 2. 8 óra: Országos gyermek 
kézilabdakupa
Március 2. 14 óra: Lónyay focitorna 
Március 3. 9 óra: FKF – old boys 
focikupa
Március 9. 18 óra: FTC-PLER 
Budapest–Vác férfi NB I-es bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Március 10. 16 óra: FTC-PLER–Alba 

Regia férfi NB I/B-s bajnoki kézilabda-
mérkőzés

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 26. 14 óra: a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
Március 7. 17 óra: Egészséges életmód 
– Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó 
előadása
Március 8. 17 óra: Izgő-mozgó klub – 
fiúk-lányok
Március 9. 11 óra: Társasjáték klub
Internethasználói foglalkozás indul a 
könyvtárban 20 órában, délelőttönként 
9–14 óráig. Első csoport (haladó): 
március 18., 25., április 2., 8. Második 
csoport (kezdő): március 20., 27., 
április 3., 10. Jelentkezni személyesen, 
a részvételi díj befizetésével lehet. A 
részvétel díja: beiratkozott olvasóknak 
110 Ft/óra, regisztráltaknak 110 Ft/
fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Március 1. 17 óra: Bábszínház

Csontváry UtCAi FióK-
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Március 7. 10 óra: Csevegő csütörtök

gAlériA 18
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
A Rákosi vipera védelmi programot 
bemutató vándorkiállítás március 1-jéig 
tekinthető meg.
Március folyamán Rudas Judit 
festményeinek és tűzzománc-
alkotásainak kiállítása.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 21. 10 óra: Kippkopp és a 
kipikopik – a Nefelejcs Bábszínház 
előadása
Február 21. 14 óra: Farsangi bál a 
NYÉVE szervezésében 
Február 23. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Február 23. 19 óra: a Pitypang óvoda 
alapítványi bálja
Február 24. 10 óra: Csoki koncert – 
zenei ismertterjesztő előadás
Február 24. 9 óra: Csapatbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
Február 24. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 25. 17.30: A Magyar 
Szocialista Párt lakossági fóruma. 
Botka László, az MSZP választmányi 
elnöke, Szeged polgármestere és 
Simon Gábor, az MSZP elnökhelyettese 
értékeli az Orbán-kormány elmúlt két 
évét, és bemutatják a Fidesz utáni 
időszak terveit. Szaniszló Sándor a 
kerület elmúlt két évéről tart értékelést, 
és választ ad arra a kérdésre, hogy 
közös otthonunk hogyan lesz ismét egy 
nyugodt, de fejlődő kerület.
Február 27. 18.45: Zumba Nikivel 
Március 1. 18 óra: Sámson Band-
klubkoncert a 70-es évek zenéivel
Március 2. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Március 2. 10 óra: Angol kicsiknek és 
még kisebbeknek
Március 2. 16 óra: Marsai dalkör – 
zenés, táncos, műsoros délután
Március 3. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Március 6. 18.45: Zumba Nikivel
Március 7. 14 óra: Fehér asztalnál 
– nőnapi összejövetel a NYÉVE 
szervezésében
Március 8. 15 óra: A kőszívű ember 
fiai – a Theatrum Hungarium előadása 
kisiskolásoknak
Március 9. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Március 9. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Március 9. 10 óra: Angol kicsiknek 

és még kisebbeknek, az anyanyelv 
elsajátításához hasonló élményszerű és 
kommunikatív módszerrel
Március 9. 19 óra: a Bóbita óvoda 
alapítványi bálja
Március 10. 15 óra: Nyugdíjas táncklub

városházA díszterem
városház utca 16.

Február 22. 18 óra: Irodalmi est 
a NATIK szervezésében. Vendég: 
Börcsök Mária író, költő, publicista, 
a Kettészakadt Magyarország és 
a Szakadozó mítoszok című könyv 
szerzője. Az írónő műveiből felolvas 
Dzsupin Ibolya színművésznő. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!
Február 27. 18 óra: Romantikus dalest 
Dévényi Cecília rendezésében

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 297-4951, 06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
A pusztától a parkvárosig címmel 
állandó kiállítás.
Új kiállítás: A XVIII. kerület története
Kutatószolgálat előzetes egyeztetés 
alapján. Kerületi iskolai csoportoknak 
különféle ingyenes múzeumpedagógiai 
programok, foglalkozások a 
kiállítótermekben előzetes egyeztetéssel 
a PIHGY telefonszámán. A kínálat 
megtekinthető a pihgymuzeum.gportal.
hu oldalon.
2013-as helytörténeti naptárunk 
kinyomtatható, A4-es formátumban 
letölthető a honlapunkról! 
Párhuzamos életrajzok – 20 portré 
településünk múltjából címmel 
vándorkiállítást készíttettünk, amely a 
kerület egyes iskoláiban lesz látható 
2-2 hétig. A 20 kerületi híres emberhez 
interaktív képes térképalkalmazást 
készítettünk, amelyen a hírességekhez 
kapcsolódó elnevezéseket, épületeket, 
szobrokat talál az érdeklődő. Az 
alkalmazás a honlapunkon érhető el.
A kötött pályás közlekedés története 
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén 
című minikiállítás a Csontváry utcai 
könyvtárban tekinthető meg.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9 és 
15 óra, pénteken 9 és 14 óra között. 
Iskolai szünetek idején a bejárati ajtó 
zárva lehet, ezért ebben az időben 
előzetes bejelentkezést kérünk.
A gyűjtemény új honlapja – www.
muzeum18ker.hu – folyamatos 
fejlesztés alatt áll.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Február végétől Időutazás a középkori 
Magyarországra – múltunk emlékei 
címmel az Ady Endre Általános Iskola 
történelem szakkörének munkái 
tekinthetők meg a Tomory-teremben.
Település- és oktatástörténeti állandó 
kiállítás. Címe(i): 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből. 
Tablókiállítás a városrész kiemelkedő 
helytörténészeinek emlékére. 100 éve 
született Tomory Lajos; In memoriam 
Kovács Márk, Tekes Sándorné, Zsebők 
Kornélia.
A Múzeumsarok kiállítóterem nyitva 
tartása: keddtől szombatig 14 és 18 
óra között. 

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 297-4951
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Borostyán Gondozási Központ 
(Címer utca 88.):
Február 21. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára.
Február 25. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára.
Február 26.: Tudatos életmód klub – 

aranykori megújulás, avagy a vágyak 
valóra váltásának gyakorlati útja a 
feng-shui segítségével. Előadó: Halász 
Alexandra. Belépőjegy: 400 Ft.
Március 4. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára.
Március 6. 17 óra: Kertbarát klub 
– kora tavaszi munkák, a növények 
védelme. Előadó: Gyócsi Zoltán.
A kreatív kézműves klubban való 
részvételi szándékról előzetes 
bejelentkezést kérünk a PIK Ház 
elérhetőségein.
Operabatárok klubja indul március 
25-től. Kérjük az érdeklődők előzetes 
jelentkezését.
Kastélydombi Iskola (Nemes utca 
56–60.):
Február 23. 17 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél: Nagy László. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Március 9. 17 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél: Nagy László. Belépőjegy: 500 Ft.
Bővebb információ programjainkról, 
programjaink helyszíneiről telefonon 
(291-9202), e-mailben (imrepont@
pikhaz.hu) vagy személyesen kérhető 
az Imre-Pont-irodában (Bányai Júlia 
u. 23.).

imre-Pont
Bányai júlia utca 23.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Február 28-án jogi tanácsadás. 
Előzetes bejelentkezést kérünk!
Március 1.: Barangoló kör. Bővebb 
információ Reiman Katalintól kérhető a 
+36-30-350-3266-os telefonszámon. 
Előzetes bejelentkezést kérünk a 291-
9202-es vagy a +36-20-943-6249-es 
telefonszámon, vagy az imrepont@
pikhaz.hu e-mail címen.
Március 9. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 12–18 
óráig, szombaton 12–17 óráig a PIK 
Ház felújítása alatt a fenti új címen!
Internet, fax, fénymásolás, szkennelés, 
nyomtatás, ingyenes WIFI!
Hétfőnként 13–18 óráig családsegítő 
szolgálat, szerdánként 15–17 óráig 
fogyasztóvédelmi tanácsadás, 
csütörtökön 17 órától kézimunka 
szakkör.

PolgároK házA
üllői út 517.

Nyitva tartás: szerdán 9–14 óra között.
A jogi tanácsadás szünetel.

téglAgyári megálló
üllői út 453.

Telefon: 950-0427, 06-20-576-9655
Február 22.: Gesarol-koncert
Február 23.: Keep Floyding-koncert
Március 2.: Classic Disco – DJ Lotters
Március 8.: Caramel – nőnapi koncert
A rendezvények kezdési időpontjáról 
és a belépőjegyek áráról a Téglagyári 
Megálló elérhetőségein lehet 
érdeklődni.

nAtiK – nőK A Xviii. 
Kerületért AlAPítvány

üllői út 453.
Telefon: 295-0666
www.natik.hu
Március 29. és április 1. között 
húsvéti kirándulást szervezünk 
Lengyelországba. A négynapos 
program során felkeressük többek 
között Zakopanét, Wieliczkát, Krakkót, 
Auschwitzot, valamint tutajozunk a 
Dunajec folyón. Jelentkezni a NATIK 
elérhetőségein lehet. Mindenkit 
szeretettel várunk!

Kedves nézőinK!
A XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre hivatalos közéleti 
televíziójának adásait mindennap 
10, 16, 18 és 20 órai kezdettel 
tekinthetik meg. Az adásszünetben 
képújságunk látható. Minden 
szombaton 10 órakor új műsorral 
jelentkezünk!
A televízióban látható tudósításokat, 
riportokat egytől egyig megtalálják 
a www.bp18.hu internetes oldalon. 
Várjuk véleményüket, észrevételeiket 
és javaslataikat! TV18-szerkesztőség 
és hirdetésfelvétel: 1181 Budapest, 
Üllői út 423. Telefon: +36/1-296-
0397, e-mail: tv@bp18.hu
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

Amikor legutóbb beszélgettünk, 
már kezdett kimászni a gödör-
ből a kiváló sportoló, ugyanis a 
gerincsérülése után ismét edzett, 
jól is ment neki, amikor is…

„Nem volt előzménye, de va-
lószínűleg egy rossz mozdulatot 
követően az edzés után elkezdett 
zsibbadni a lábujjam, a combom. 
Sejtettem, hogy nem húzódásról 
van szó. Megvizsgáltak, s kide-
rült, hogy a 4-es, 5-ös csigolyám 
sérült meg, gerincsérvet kaptam. 
Nem is tudtam, hogy sírjak- 
vagy üvöltsek-e dühömben. Az-
tán szépen, már nyugodtan vé-
giggondoltam mindent, és arra 
jutottam, befejezem, mert be kell 
fejeznem. A birkózást szeretem, 
ez az életem, de a szervezetem 
már tiltakozik a terhelés ellen. 
Volt két kegyetlen hetem, amíg 
meghoztam az egyetlen ésszerű 
döntést: abbahagyom.”

oda a pesti vb
Fodor Zoltán közel húsz évet 
töltött az Üllői úti edzőterem 
szőnyegén. Az élete vitathatat-
lanul összeforrott a birkózással 
és a zöld-fehér klubbal. Sosem 
sportolt másutt.

„Amikor túljutottam az első 
stresszen, rájöttem, annak nincs 
értelme, hogy sérülést sérü-
lés kövessen. Sem edzeni, sem 
versenyezni nem tudtam volna 
tisztességesen, akkor meg mi-
nek? A pesti vb-indulást ebben 
az erős súlycsoportban úgysem 
tudtam volna kiharcolni ilyen 
állapotban.”

Mondják, az egészséges lel-
kületű sportoló csak addig fog-
lalkozik egy versennyel, amíg 
azt tart. Utána már előretekint. 
Ezt tette Zoltán is, még akkor 
is, ha tudta: vadonatúj életet kell 

kezdenie. A szőnyegen ugyan, 
de másként, mint eddig.

„A birkózástól elszakadni 
nem tudok, nem is akarok. Ki-
lencéves korom óta ez az életem. 
Természetesen, mint sokaknak, 
nekem is az edzősködés a vá-
gyam. Már dolgozom is a klu-
bomban, a jó öreg teremben. 
Egyelőre csak segítek a meste-
reknek, igyekszem tanulni tő-
lük, hogy majd követhessem a 
példájukat.”

délelőttönként 
Csak tesz-vesz
Lehet, hogy nem is lesz nehéz 
dolga az olimpiai ezüstérmes 
(Peking, 2008) sportolónak. 

Részben, mert jó edzőre mindig 
szükség van, részben, mert úgy 
ismeri a szakmát, mint a tenye-
rét. Két évtized nagy idő…

„Nincs ezzel semmi baj, s 
nem is lennék elkeseredve, ha 
nem bíztam volna abban, hogy 
a 2016-os riói játékokon még ott 
lehetek… Mindegy, lezártam ezt 
a szakaszát az életemnek. A TF 
testnevelő-edzői szakára járok, 
megszerzem a diplomát, s akkor 
nem csupán segéd leszek. Meg-
mondom őszintén, a délelőttök 
rosszul telnek. Csak teszek-ve-
szek otthon. A délután már jó, 
mert edzésen lehetek.”

már Csak 
virtuálisan
Aki húsz éven át gyömöszöltet-
te magát a szőnyegen, az csak 
egyetlen „normális” választ ad-
hat arra a kérdésre, hogy hiány-
zik-e az edzés.

„Nem. Ha belegondolok a 
napi kétszeri gyakorlásba, bi-
zony nem hiányzik… Akkor 
is menni kellett, ha éppen nem 
volt kedve hozzá az embernek. 
jó lesz ez így, ha meg nosztalgi-
ázni akarok, bekukkantok a vit-
rinbe. Azzal a pekingi ezüsttel 
időutazást tehetek, virtuálisan 
birkózhatok, ennyi elég is.”

 
érthetetlen 
döntés
A nemzetközi olim-
piai Bizottság törölni 
szándékozik az olim-
pia műsoráról a már 
az ókori játékokon is 
szereplő birkózást, 
amely sportágban az 
újkori olimpiák törté-
netében, vagyis 1896 
óta 19 aranyérmet 
szereztek a magya-
rok. ezzel szemben 
bekerülhet a program-
ba a wakeboarding, 
a görkorcsolyázás 
vagy a falmászás… 
végső döntés szep-
temberben, a noB 
közgyűlésén.


 

Fodor zoltán a hetedik súlyos sérülés után azt mondta, elég volt

Befejezte

A két csapat közül a SZAC 
áll jobban, a 4. helyen várja a 
folytatást. A tabellán ugyan 
három hely választja el egy-
mástól a két gárdát, a kü-
lönbség azonban mégis csak 
„egymeccsnyi”, vagyis három-
pontnyi a két együttes között. 
A SZAC 27, a PSK pedig 24 
pontot szerzett a 15 forduló 
során. Ha a táblázatra pillan-
tunk, látnivaló, hogy akár az 
élre kerülés sem elképzelhe-
tetlen. Az első helyezettnek 
is „csak” 31 pontja van, tehát 
szerencsés esetben mindkét 
kerületi csapat nagyot léphet 
előre. A hátrányukról akár az 
is elmondható, hogy „sem-
mi”… A számok nyelvén: az 1. 
és a 4. (SZAC) között négy-, az 
1. és a 7. (PSK) között csupán 
hétpontnyi a különbség.

Maráczi János, a SZAC 
edzője: 

 – Az alapozás elején el-
mondtam a fiúknak, hogy a 
sok futásra és a kondi javításá-
ra helyezzük a hangsúlyt. Erő 
nélkül ma már egyetlen csapat 
sem léphet pályára. Látnivaló, 
erre halad a világ. A szezon 
után két góllövő csatárunk el-
igazolt, Ausztriában játszanak 
az ötödik vonalban. ők ketten 
24 gólt szereztek, tehát pótol-
nunk kellett őket. úgy tűnik, 
sikerült, legalábbis ezt vonom 
le abból, hogy az edzőmecs-

cseken egyre jobban megy, s 
megbarátkoztunk már a gól-
lövéssel is. A célunk nem lehet 
más, mint a bajnoki cím. Más-
ként nincs értelme belevágni 
a meccsekbe. Az elsőt márci-
us 3-án, vasárnap játsszuk a 
Merkapt Maraton Team ellen, 
a Siketek SC pályáján 13 óra-
kor.

Pénzes Sándor, a PSK edző-
je: 

– A remény hal meg utoljá-
ra… Mondom ezt arra utalva, 
hogy bár csak a 7. helyen ál-
lunk, de olyan kicsi a hátrá-
nyunk, hogy akár az elsőség 
sem elérhetetlen. Hivatalosan 
az 1–5. hely valamelyike a cé-
lunk.

Sok melót végeztünk, s 
végzünk is még. Azt hiszem, 
nagyjából rendben vagyunk. 
úgy állunk, ahogyan nem 
sokkal a rajt előtt kell. Igye-
keztem stabil csapatot kiala-
kítani. Olyat, amelyik biztos 
védekezésből képes gyors 
ellentámadásba váltani. A 
másik cél, bár ez nem csak a 
tavaszra szól, hogy megerősít-
sük az utánpótlásunkat, és az 
első csapatot a saját nevelésű 
ifikből töltsük fel. Látok biz-
tató jeleket – remélem, a rajtig 
ezek csak sokasodni fognak. 
Az első meccsünket március 
2-án, hazai pályán játsszuk a 
Chinoin ellen.

„BECSÜLETES” őSZ 
UTáN, ÍGÉRETES 
TAVASZ ELőTT

 
A kerületi csapatok, ha nem is az élen, de az élboly-
ban várják a folytatást, nem leszakadva a tabella 
elején állóktól. Amikor e sorok olvasóink kezébe ke-
rülnek, már két hét sincs a rajtig. élesíteni kell tehát 
a formákat, mert március első hétvégéjétől már a 
télen elvégzett munkáról kell számot adnia a Blsz 
mezőnyének, így a szAC-nak és a PsK-nak is.

 

�
a pestszentlőrincen élő, a ferencváros 
színeiben birkózó 84  kilós sportember 
úgy tervezte, hogy a tavalyi sérülése 

után ismét szőnyegre lép, s a szeptemberi 
budapesti világbajnokságon újra megpróbálja. 
szilveszter előtt azonban egy újabb sérülés 
keresztülhúzta a számítását. ez már sok volt 
a 28 éves birokvetőnek, s döntött: csaknem 
húsz év után abbahagyja a sportolást. 

– Az egyik rendező az önök 
egyesülete, a Pannondiadal. És 
a másik?

– Házigazdák leszünk, te-
hát ilyen értelemben mi bo-
nyolítjuk le a versenyt. Magát 
a bajnokságot természetesen a 
magyar szövetség írta ki és ren-
dezi meg. Mi társrendezőként 
vesszük ki a részünket ebből a 
remélhetőleg emlékezetes thai 
box napból.

– Bizonyára sokan lesznek 
kíváncsiak a küzdelmekre, Egy 
kis bunyó mindig népszerű… 
Mik a tapasztalatok?

– Ahhoz képest, hogy még 
több hetünk van, élénk az ér-
deklődés.

– Kíváncsi nézők vagy ver-
senyzők?

– Elsősorban olyan nézők, 
akik látni akarják a válogatót, 
ami legalább tíz órán át tart 
majd. Délelőtt a selejtezőket, 
délután pedig az elődöntőket és 
a döntőket rendezzük.

– Nyílt verseny lesz, ami azt 
jelent, hogy azok is nevezhet-
nek, akik ebből élnek, és azok is, 
akik a munkájuk után tudnak 
csak edzeni. Nem fél attól, hogy 

„féloldalas” lesz a viadal, a pro-
fik javára?

– Egy pillanatig sem. Az 
amatőrt ne úgy értse, hogy ép-
pen csak benéz az edzőterembe, 
és már megy is tovább. Ezek a 
fiúk is kőkemények, mindent 
tudnak.

– Hány indulót várnak?
– A nevezések a magyar szö-

vetséghez futnak be, ők a ren-
dezők, ezt ott tudják.

– Mivel nyílt verseny, más 
küzdősportok kiválóságai is in-
dulhatnak, ez pedig jót tehet a 
színvonalnak.

– Várunk is kick-boxosokat, 
K-1-es versenyzőket, és érkez-
hetnek indulók a karatésok kö-
zül is.

– És ökölvívók?
– Mivel fontos a láb hasz-

nálata, a bunyósok nem nagy 
eséllyel vennék fel a küzdelmet 
az ellenfelekkel.

HíRek
Valkusz itthon is nyert 
Az Egyesült Államokban elért szenzációs korosztályos 
siker után itthon folytatja a versenyzést és az edzést a 15 
éves Valkusz Máté. Sikerrel, hiszen legutóbb a városligeti 
fedett pályán aratott győzelmet a 16 évesek I. kategóriás 
versenyén. A mezőny 32-es tábláról indult, Máténak tehát 
öt győzelem kellett a végső sikerhez. Az ifjú tehetségnek 
most formálódik az idei versenyprogramja. Egyelőre cseh- 
és horvátországi, valamint szlovéniai versenyek jöhetnek 
szóba. Tárgyalások folynak arról is, hogy esetleg Malagá-
ban is készülhet a szezonra.

Verseny id. növényi norbert emlékére
A Pestszentimre Birkózó SE és a kerületi önkormányzat az 
idén is megrendezi az Id. Növényi Norbert emlékversenyt, 
amellyel a kiváló szakembernek állítanak emléket. Március 
16-án 10 órától diák és serdülő országos bajnokságot, va-
lamint női felnőtt, junior és kadet rangsorversenyt tartanak 
a Sportkastélyban. A verseny fővédnöke Növényi Norbert, 
az 1980-as moszkvai olimpia kötöttfogású bajnoka.

Három gloriett-győzelem
A Gloriett SE három elsőséget szerzett a budapesti szövet-
ség szervezte utánpótlás-labdarúgótornán. A XI. kerületi 
Kánai úti Sportházban a döntőkkel fejeződött be a torna, 
amelyen csaknem 800 gyerek lépett pályára, öt korosz-
tályban. Az U9-es, az U10-es és az U11-es korosztályban 
a kerületi Gloriett SE bizonyult a legjobbnak. A kupákat 
és az érmeket Lovász Tamás István, az MLSZ budapesti 
igazgatója, Török Gábor társadalmi elnök, Kiss László 
szakmai igazgató és Gujdár Sándor elnökségi tag adta át. 
Az ifjú Gloriett-labdarúgók több különdíjat is átvehettek a 
kiváló teljesítményükért. 

fodor zoltánt a sokadik sérülés két vállra fektette

KálváriA hét FelvonásBAn
fodor zoltán négy év alatt hét sérülést szenve-
dett, de újra meg újra felállt azokból. 2009-ben 
kezdődött, amikor kifordult a bokája. ezt követően 
meghúzódott a dereka, majd elszakadt a középső 
ujjában három szalag, amit operálni kellett. 2010-ben 
combizomszakadás miatt maradt le a vb-ről. a rákö-
vetkező évben térdműtéten esett át. tavaly, a londoni 
olimpia évében, pontosan a kvalifikációs versenyek 
előtt gerincsérülés a 11-es, 12-es csigolyában, 
műtét. újévi ajándékként pedig mindez a 4-es, 5-ös 
csigolyában.  
ezek után ugye nem lehet csodálkozni zoli dönté-
sén?

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

ritka sporteseménynek ad helyet a Pestszentimrei 
sportkastély március 9-én. olyannyira, hogy thai boxban 
korábban még nem rendeztek hivatalos országos baj-
nokságot. Különösen nem nyíltat, amelyen a hivatáso-
sok és az amatőrök is elindulhatnak. Az esemény rangját 
növeli, hogy három kategóriában válogató lesz a márci-
us közepén Bangkokban megrendezendő vb-re. A Pan-
nondiadal se igazgatóját, lőrinczi györgyöt kérdeztük. 

BangkokBa vezet az út
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A 18-19. oldalt összeállította: róth ferenc

A HUSZONEGy 
ISMÉT NyERő
A sikereknél csak élményből volt több  
a távoli Dél-Koreában

 
tizenegy arany-, négy ezüst– és hat bronzérmet nyer-
tek a magyar fiatalok a X. speciális téli olimpián, 
amelyen 111 ország 3300 értelmi fogyatékossággal 
élő sportolója vett részt a dél-koreai Pjongcsangban. 
A tapasztalatokról és az élményekről a gyors- és mű-
korcsolyázók edzőjét, malek erzsébetet kérdeztük.

 

– Legyünk önzők, kezdjük a kerületi fiatalok, a SOFI-sportolók 
sikereivel…

– Nem leszünk igazságtalanok, mert nagyon megérdemlik, 
hogy megdicsérjük őket. Hogy úgy mondjam, a magyar küldött-
ség által szerzett huszonegy éremnek pontosan az egyharmadát 
tartották itthon, a kerületben. Ez pedig csodás szereplés.

– Megtettük ugyan már a lapunk hasábjain, de megérdemlik, 
hogy „visszatapsoljuk” őket…

– Örömmel, mert büszkék vagyunk rájuk. A gyorskorcsolyá-
zó Mayer Barbara két arany- és egy bronzérmet nyert, Péter Dá-
vidnak egy arany és két bronz jutott, míg műkorcsolyázásban a 
Hingyi testvérek, ágnes és Rita lett aranyérmes.

– Gondolom, a gyerekek élményekkel telve jöttek haza Dél-Ko-
reából. A verseny színhelye, Pjongcsang mellett jártak Szöulban 
is.

– Már az 1988-as olimpia után is mondták, milyen kiváló ren-
dezők és házigazdák a koreaiak. Nos, ez most is bebizonyosodott. 
Szinte lesték a kívánságainkat. Az önkéntesektől nem kérhettünk 
olyat, amit ne teljesítettek volna. Tökéletes verseny, tökéletes ma-
gyar szereplés. Nem is kell ennél több.

– Innen, Magyarországról az ember valahogy úgy érezte, hogy 
nem is a verseny, hanem a barátkozás, a szeretet volt az elsődle-
ges.

– Ebben téved. A speciális olimpia is egyre élesebb. Ma már 
edzőtáborokban készülnek az indulók, a lehető legjobb sport-
felszerelésük van, mindent beleadnak, őket is magával ragadja a 
versengés. Szóval, igenis számít a helyezés, mert ezek a sportem-
berek pontosan úgy megküzdenek mindenért, mint az épek vagy 
mint a paralimpikonok. S azt hiszem, így van ez rendjén.

– Most ne a szakajtónyi éremről, hanem az ugyanennyi él-
ményből elevenítsen fel egyet-kettőt…

– Nehéz lesz csak annyit. Pjongcsangban egy buddhista kolos-
torban tölthettünk el néhány napot, ott is aludtunk. Az önkénte-
sek is, a mi sportolóink is sírtak, amikor elbúcsúztak egymástól. 
Három olyan napunk volt Szöulban, amilyen csak keveseknek 
adatik meg. A műkoris Hingyi lányok a zárógálán a dél-koreai 
műkorcsolyázó olimpiai bajnokkal léphettek jégre. A sikert aka-
ró csapat hangulatát már nem is említem, mert ez az eredmé-
nyekből kiderülhetett.

TAROLT 
AZ AqUA 18
Éremeső a Budapest-bajnokságon

 
szinte egyeduralkodók voltak az Aqua 18 szabadidős 
Úszó és sportegyesület ifjú úszói a diákolimpia bu-
dapesti döntőiben. A kerületi reménységek 10 arany-, 
7 ezüst- és 2 bronzérmet nyertek a  BvsC szőnyi úti 
uszodájában rendezett viadalon.

Kétszeres Budapesti-bajnok lett Leidal Dániel (Bókay iskola) és 
Tihanyi Zsófia (Kapocs iskola). Szintén bajnoki címnek örülhe-
tett Leidal Nóra (Bókay), aki egy ezüstérmet is szerzett.

A további öt elsőséget középiskolás diákjaink hozták haza. 
Nagy Fruzsina, Gunther Anna, Kaminszky Bence, Ivánka Már-
ton, Bartha Dániel állhatott a dobogó legfelső fokára. Fruzsina és 
Bence az elsőségen túl egy-egy ezüstöt is begyűjtött.

Ugyancsak ezüstérmet nyert Illés Bence (Gloriett iskola), 
Kántor Zalán (Darus iskola), Miklós Marcell (Gulner iskola) és 
Leidal Tibor (Bókay). Bronzérmes lett Vágány Viktor (Brassó is-
kola) és Lelovics Marcell (Brassó).

Március elején a Császár-Komjádi uszodában rendezik meg a 
diákolimpia országos döntőit. Az eseményre szeretettel várja a 
szurkolókat az Aqua 18 úszószakosztálya.

Nem nagyon emlékezhettek 
már Lendvay Péterék, milyen 
is győztes meccs után lejönni a 
pályáról, oly régen volt részük 
ilyenben. Ugyanis a magyar me-
zőny legerősebbjeivel játszottak, 
sorrendben a Csurgó, a Veszp-
rém és a Szeged ellen, így aztán 
nem volt bűn, hogy már régóta 
nem került pont az FTC-PLER 
Budapest neve mellé.

Nem ilyen volt azonban a feb-
ruár második hétvégéjén leját-
szott mérkőzés, amelyen, mond-
hatjuk, kötelező volt a győzelem 
ahhoz, hogy a remények ébren 
maradhassanak, s a gárda a leg-
jobb hat között legyen az alap-
szakasz után. Így aztán érthető-
en feszült hangulatban futottak 
ki a pályára a zöld-fekete mezes 
játékosok.

 bak az újabb 
sérült
A találkozó előtt Zsiga Gyula 
vezetőedző elmondta, hogy ez 
az a meccs, amit meg kell nyer-
ni, s ezt el is várja a játékosaitól. 
Meg azt is, hogy harapjanak, 
akarják a győzelmet.

Nos, ez a harapás az első fél-
időben fej-fej melletti játékra és 
eredményre volt elegendő. Akár-
csak a szegedi meccs első 10-15 
percében, ezúttal is vigyáztak 
a felek arra, hogy ne történjen 
„szökés”. A Szeged ellen ezt jó 
volt látni, hiszen 6-6-ig ott volt 
a csapatunk az ellenfél mellett, a 

Tatabánya ellen viszont azt sze-
rette volna a csaknem ezer néző, 
ha előnyt szerez az FTC-PLER. 
Többször is döntetlen volt az ál-
lás, jelezve, hogy nem lesz köny-
nyű legyűrni a jó erőkből álló 
Tatabányát, miközben az edző-
nek azzal kellett szembesülnie, 
hogy a meglévő három sérült-
hez egy újabb csatlakozott. Bak 
Sándor szenvedett térdsérülést, 
úgy kellett levinni a pályáról.

paul és szente
Azonban a „minden jó, ha a 
vége jó” mondás sok mindenre 
gyógyírt adott. Az utolsó percek 
a hazai fölény és gólok jegyében 
teltek, aminek köszönhetően, ha 
nem is megnyugtató, de egygó-
los előnnyel (11-10) vonulhatott 
az öltözőbe a csapat.

Nem mellékes, hogy a kevés 
gól kiváló kapusteljesítmények-
nek volt betudható. A lőrinci 
Paul Teodor és a tatabányai 
Szente Gábor is bravúrt bra-
vúrra halmozott. Azt is védték, 
amit nem lehetett… úgy tűnik, 
a magyar kézilabdások nemcsak 
a mezőnyben erősek, de a kapu-
ban is elismerésre méltók.

három, 
zsinórban
A második félidő kezdetén egy-
értelmű volt: ha nehéz is lesz, be 
kell gyűrni az ellenfelet, mert a 
két pontra égetően szükség lesz 

a folytatásban. Nos, az a bizo-
nyos fej-fej melletti csata egé-
szen 20-20-ig folytatódott. Et-
től kezdve azonban az történt a 
pályán, amit a mieink akartak. 
Három gól zsinórban, bravúros 
Paul-védésekkel, s már sokkal 
jobb volt ránézni az eredmény-
jelző táblára. Azon ugyanis 
előbb 23-20, aztán 24-21, a lefú-
jáskor pedig 25-22 állt, ami azt 
jelentette, hogy a csapat elviselte 
a terhet, újítani tudott az utolsó 
percekben, s végül magabiztos-
nak is nevezhető győzelmet ara-
tott. Pedig aki látta a meccset, 
láthatta azt is, hogy 20-20-nál 
még „bármi” lehetett volna.

lendvaynak 
legalább nyolC 
Nem az lett, hanem hazai siker. 
Ez pedig azt jelzi, hogy egyben 
van a csapat, miként azt is, hogy 
a januári alapozó időszakban 
sokat tett a sikeres bajnoki foly-
tatásért. Paul kapus teljesítmé-
nyén túl ki kell emelni Lendvay 
Péter 8 és Laurencz Szabolcs 7 
találatát is.

Végre mosolygott Zsiga Gyu-
la is, aki a mérkőzés alatt rend-
kívül feszült volt.

– A védekezésünk most jól 
működött, ez párosult a kivá-
ló kapusteljesítménnyel. Szoros 
mérkőzés után vagyunk, s örü-
lök, hogy pontosan akkor sike-
rült átvennünk a vezetést, ami-
kor a végjátékhoz érkeztünk. A 
csapat remek hozzáállást tanúsí-
tott ezen a meccsen.

A reménybéli sikeres folyta-
tásért február 16-án Gyöngyösre 
kellett utaznia a csapatnak. Ez 
azonban csak reménybéli ma-
radt, mert a közönsége előtt, 
játszó, feltüzelt hazaiak, az első 
félidő utolsó két percét leszá-
mítva, kiválóan játszottak, s a 
mindent védő Hudák vezérleté-

vel biztos győzelmet arattak. A 
hatgólos (25-19) gyöngyösi siker 
megérdemelt. A zöld-feketék-
től, akárcsak a Tatabánya elleni 
meccs után, ismét Lendvayit 
lehet kiemelni, aki kilenc góllal 
mentette a menthetőt. A vere-
ségtől függetlenül eldőlt, hogy 
az FTC-PLER a legjobbak, az 1.-
6. között folytatja a rájátszásban, 
ám az ottani sikerhez fegyelme-
zettebb játékra lesz szükség.

FTC-PLER Budapest–Tatabánya 
25-22 (11-10)

Gyöngyös–FTC-PLER Budapest 
29-25 (14-13).

 
hAJszál 
A levesBen
A felnőttek előtt léptek 
pályára az ifjúsági csa-
patok, amelyek össze-
csapása után még nem 
örülhetett a publikum. 
Az nB i 18. fordulójá-
ban az ificsapatunk is 
a tatabányával találko-
zott, attól szenvedett 3 
gólos vereséget. 



FTC-PLER Budapest –Tatabánya 
KC 26-29 (14-15),

Pestszentimrei Sportkastély

A tatabánya ellen minden bejött, a gyöngyös ellen jóval kevesebb

megvan a legjoBB 
Hat csaPat, KöztüK 
a mieinK is

az alapcélkitűzést, a legjobb 6 közé jutást a tatabánya elleni győzelemmel biztosította a lőrinci csapat

� három vereség után ismét a győzelem ízét akarta 
érezni az ftC-pler budapest a sportkastélyban. 
a február 9-i találkozón olyan ellenfél jutott a fővá-

rosiaknak, amely ellen, különösen hazai környezetben, 
illett győzni. meg is tette ezt a gárda, biztosnak nevez-
hető 25-22-es sikert aratva a tatabánya ellen. a február 
16-i folytatásban a gyöngyös ellen idegenben nem 
ment ilyen jól, (29-25) vereség következett.

hirdetés
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� amerikából jött, 
mestersége 
címere: pszicho-

lógus és szociológus.        
dr. vörösmarty éva a 
texasi plano város-
ából jár haza, évente 
többször is. húsz-
éves kapcsolat fűzi a 
pestszentlőrinci vö-
rösmarty iskolához, 
amelynek hátrányos 
helyzetű tehetséges 
diákjait támogatja.

 temesi lászló   

Vörösmarty Mihály késői le-
származottjaként talán nem 
csoda, ha a hazafias költő nevét 
viselő iskolával kapcsolatban 
áll, de az Egyesült államokból 
vajon hogyan bukkant éppen a 
lőrinci tanintézményre?

szívügye lett 
az iskola
– A történet 1990-re nyúlik 
vissza, amikor december 1-jén, 
a költő születésnapján rendezett 
névfelvételi ceremónia a Vörös-
marty család, azaz a szüleim 
beleegyezésével és jelenlétével 
történhetett meg – mesélte Vö-
rösmarty Éva. – Azóta sajnos 
az édesapám már nem él, így 
szívügyemnek tekintem, hogy 
folytassam az ő munkáját, és 
változatlanul tartsam a kapcso-
latot az iskolával, ahol mindig 
szeretettel fogadnak, és mindig 
jól érzem magam.

Vörösmarty Éva arról nem 
szívesen beszél, hogy mi min-
dent tett, tesz az iskoláért, 
ezért az általa tavaly megkapott 
„Gondoskodás az emberért” díj 
méltatásából idézünk: „Az eltelt 
évek során nagyfokú szociális 
érzékenységről, tenni akarásról, 
segítő szándékról tett tanúbi-
zonyságot, és önzetlen szemé-
lyiségével kivívta a tantestület, 
valamint a szülői közösség tisz-
teletét.” 

A díjat egyébként a kerület 
szociális ellátásáért, a helyi lako-
sokért kiemelkedő tevékenységet 
végző személyek, illetve közös-
ségek kitüntetésére alapították. 
Vörösmarty Éva az utóbbi két 
évtizedben folyamatosan tartja a 
kapcsolatot a lőrinci iskolával.

a gyermekekért
– A hátrányos helyzetű tehetsé-
ges gyermekek sorsa foglalkoz-
tat leginkább, ezért igyekszem 
támogatni azoknak a diákoknak 

az étkeztetését, tanítását, akik 
kicsúsztak a szociális hálóból – 
mondta. 

Előfordult, hogy a szűkös 
anyagi helyzetben lévő tanulók 

nyelvvizsgadíját vagy az egye-
temi előkészítő árát vállalta ma-
gára. Azt már járainé dr. Bődi 
Györgyi iskolaigazgatótól tud-
tuk meg, hogy a Vörösmarty-

rokon énekkaros lányok egyen-
ruháját is kifizette. Vörösmarty 
Éva nagyon örül az iskola min-
den sikerének, mint például a 
gyermekkórus által 2012-ben a 

belgiumi nemzetközi kórusver-
senyen elért első helyezésének. 

szép ilonka 
a kedvenC
 – Nagyon szeretem a magyar 
zenét, és örülök, hogy az iskolá-
ban beérett az a munka, amely-
lyel ezt a szép nemzetközi sikert 
elérték. A gyerekek ugyanis hó-
napokig készültek a rangos ese-
ményre. A különféle irodalmi, 
szavalóversenyeken elért ered-
ményeikre is büszke vagyok, 
mint Vörösmarty Mihály oldal-
ági leszármazottja…

Vörösmarty Éva elárulta, 
hogy kedvence a költőtől a Szép 
Ilonka című költemény. Azt is 
elmondta, hogy Amerikában 
szívesen olvas a távoli rokontól 
verseket. Annak ellenére nyújta-
nak neki csodás élményt, hogy a 
nyelvezete számára már nagyon 
nehéz. Hazájára és a lőrinci Vö-
rösmarty iskolára planói ottho-
nából is sokat gondol, és ahogy 
teheti, újra jön Magyarországra, 
hogy eltöltsön néhány hónapot 
nálunk.

„A hátrányos 
helyzetű tehetséges 
gyermekek sorsa 
foglalkoztat legin-
kább, ezért igyek-
szem támogatni 
azoknak a diákok-
nak az étkeztetését, 
tanítását, akik ki-
csúsztak a szociális 
hálóból.”



vörösmarty Mihály 
neve kötelez 
Az Egyesült Államokból is folyamatosan támogatja a lőrinci iskolát

vörösmarty éva nagyon szereti a magyar népzenét, és örül az iskola által elért eredményeknek

Siklós Péter kisiskoláskorában 
zongorázni és hegedülni tanult, 
és amikor pályaválasztásra ke-
rült a sor, konzervatóriumba je-
lentkezett.  Csakhogy majdnem 

egy időben két levelet hozott a 
postás: az egyikben arról érte-
sítették, hogy felvételt nyert a 
zeneiskolába, a másik pedig vég-
zést tartalmazott családjának a 

fővárosból való kitelepítéséről. 
Az utóbbi hírrel a zenei pályáról 
szőtt szép álmok szertefoszlot-
tak. Három évet töltött a jászsá-
gi tanyavilágban, ezután költöz-

hetett vissza Pestre, de csak egy 
lakatosműhelyben kapott mun-
kát. Itt beiskolázták: leérettségi-
zett, műszerész szakmunkás-bi-
zonyítványt szerzett. 

újabb 
fordulópont
Később a Magyar Optikai Mű-
vekhez került, ahol egy fotóklub 
működött. Szabad idejében fo-
tós szakkönyveket bújt, fényké-
pezett, laborált...  Egy idő után 
már nemcsak a hobbija lett a fo-
tózás, hanem a munkája is. 

– A Csepeli Fémműveknél 
műszaki fényképészként helyez-
kedtem el – emlékezett vissza a 
fotóművész. – Itt megkívánták a 
technikailag tökéletes képeket. 
Időközben visszatért az életem-
be a zene is. A KISZ Központi 
Művészegyüttesében énekeltem, 
és fotóztam a kórust. Számos 
pályázaton sikeresen szerepel-
tem, ezért külsős fotóriporter-
ként dolgozhattam a Magyar 
Ifjúságnál és a Budapest című 
magazinnál is.

a dzsessz világa
1962-ben megnyílt a Dália 
dzsesszklub, ahol nagyon jó volt 
a légkör. Siklós Péter itt kapott 
kedvet a dzsesszrendezvények 

fotózásához. A világhírű Louis 
Armstrong 1965-ben fellépett 
a Népstadionban. Siklós Péter 
fényképezőgéppel a nyakában, 
a rendészek elől menekülve élte 
át legperzselőbb zenei és fotós 
élményét. Egészen kalandos 
körülmények között sikerült a 
művész közelébe férkőznie. Itt 
készült a jazzfantáziák című 
könyvében is szereplő felvétel. 
Emlékezetesek számára a szé-
kesfehérvári Alba Regia dzsessz-
fesztiválok és az Erkel színházi 
koncertek is. 

 – jó érzéssel tölt el, ha végig-
gondolom, hogy kiket kaphat-
tam lencsevégre: Ella Fitzgerald, 
Dizzy Gillespie, Oscar Peterson, 
Duke Ellington, a Golden Gate 
együttes… Többnyire csupán a 
hangverseny elején engedélyezik 
a fényképezést, pedig idő kell 
ahhoz, hogy a fotós meg tudja 
ragadni a megfelelő pillanatot.  
Ez egy interaktív játék, mert a 
zenész arcán is látszik, ha befo-
gadó a közönsége – magyarázta 
a fotográfus. 

Siklós Péter a kiállításra szánt 
képeit hagyományos fekete-fe-
hér technikával és kézzel színez-
ve alkotja ma is. Mostanában is 
fotografál dzsesszkoncerteket és 
színházi táncprodukciókat. 

Fotói megtalálhatók hazai és 
külföldi közgyűjteményekben 
is. Aktív résztvevője országos 
kollektív és egyéni kiállítások-
nak. 

– Régóta tudom, hogy nem 
elég, ha a kép hasonlít, élethű, 
esetleg jó éles. Közhelynek tű-
nik, de nem könnyű azt a bi-
zonyos pillanatot elcsípni és a 

dzsesszzenét képpé transzfor-
málni, azaz a zenét mint fogal-
mat ábrázolni. Sokat kísérletez-
gettem ezzel (Ragtime-sorozat), 
és ezen az úton próbálok tovább 
járni. 

➜ fülep erzsébet

A PályAtárs
eifert János 
fotóművész írta 
pályatársáról: „siklós 
Péter sokoldalú, 
felkészült fotós, aki 
műszaki fotósként, 
fotóriporterként, 
fotóművészként 
kitűnő épületfotókat, 
reprodukciókat, 
riportokat is 
készít. mégis a 
zenei, ezen belül 
a dzsessztémájú 
képeivel vívta 
ki magának 
azt a rangot, 
amelyet a komoly 
tehetségekkel 
„túlterhelt” színházi 
és koncertfotósok 
között nem könnyű 
megszerezni. 
művésszé válásában 
tehetsége és kitartó 
szorgalma segítette. 
szerencsés abban 
is, hogy szakmáját 
és hobbiját együtt 
gyakorolhatja, 
örömmel 
veszi kézbe a 
fényképezőgépét.”



KETTőS SZERELEM 
Szerencsés az az ember, akinek hobbija a munkája
siklós Péter szerény, csendes ember, kezében az elmaradhatatlan fényképezőgépével 
szinte észrevétlenül van jelen a rendezvényeken. talán ez is az oka, hogy annyi világhí-
rességet tudott megörökíteni, pedig – ahogy mesélte – nem volt könnyű dolga, sokszor 
a szerencse játszott a kezére. de ne szaladjunk ennyire előre…


