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segítő KezeK

Az önkormányzat kiemelten fontosnak 
tartja, hogy a „Segítő Kezek az aktív 
évekért” programhoz csatlakozva hoz-
zájáruljon az időseket érintő problémák 
kezeléséhez. a cél az, hogy a 80 év 
fölötti emberek minél tovább élhesse-
nek a saját lakhelyükön. a mintaprog-
ram az idősek otthoni biztonságával 
is foglalkozik, amit Kucsák lászló 
országgyűlési képviselő ismertetett.

mindenKi számít

A rezsicsökkentés eddigi eredménye-
iről és idei folytatásáról, valamint a 
2010-es választások óta hozott más 
kormányzati intézkedések hasznáról, 
további lehetőségeiről beszélt balog 
zoltán, az emberi erőforrások minisz-
tere a január 30-i fórumon. a politikus 
a polgárok házában tartott tájékoz-
tatón az önkormányzatok terheinek 
további mérsékléséről is szólt.

együtt A lAKAtosért

Számos fejlesztés, környezetfelújítás 
várható 2014-ben a lakatos-lakótele-
pen. ezeknek csak egyike a főpol-
gármesteri hivatal által meghirdetett 
tér-Köz pályázat keretében létesülő 
közösségi kert, illetve emlék- és 
pihenőpark. az itt élők maguk is 
folyamatosan szépítik a környezetüket, 
de több kérdés megoldásához az ön-
kormányzat további segítségét várják.

vidám évindító

A Kolibri Táncegyesület tavaly ünne-
pelte fennállásának 20. évfordulóját. 
lelkes növendékekkel és magasan 
képzett táncpedagógusokkal vágnak 
neki a következő húsz évnek. a 
Kolibriban főként a balett, a modern 
dzsessz és az akrobatika jellegzetes-
ségeinek ötvözésével dolgoznak, így 
járulnak hozzá a növendékek művészi 
mozgáskultúrájának fejlődéséhez.

FolytAssA, Pler!

Izgalmas tavasz előtt áll a pler-
budapest kézilabdacsapata. az 
utolsó előtti helyre szorult zöld-fekete 
„ificsapat” célja nem lehet más, mint 
hogy bent maradjon az első osztály-
ban. Sokat kell tenni ezért, bravú-
rokat is végrehajtva az elkövetkező 
hónapokban. erről is beszélgettünk a 
csapatkapitánnyal, a maga 29 évével 
„öregnek” számító bakos györggyel. 

4. oldal 7. oldal 11. oldal 19. oldal

Imre
szebb lett
Befejeződött a Pest-
szentimre városrész-
központját megújító 
projekt, s a fejlesztés 
zárórendezvényén hivata-
losan is átadták a meg-
szépült és tágasabbá vált 
PiK-et.

tarlós istván főpolgár-
mester jelenlétében ughy 
attila polgármester, Kucsák 
lászló országygűlési 
képviselő, alpolgármester 
és dr. lévai istván zoltán 
alpolgármester adta át a 
megújult közösségi házat 
a pestszentimreieknek.
− megcsináltuk, amit meg-
ígértünk – foglalta össze a 
bő másfél éves, nagyszabá-
sú fejlesztőmunka ered-
ményét ughy attila február 
4-én a Pestszentimrei 
Közösségi Házban (PiK). 
a polgármester beszéde a 
Pestszentimre-városközpont 
megújítása projekt záró-
eseményén hangzott el. 
a program a kerület utóbbi 
két és fél évtizedes történe-
tének legnagyobb fejleszté-
se volt, amelyet az imreiek 
valójában már sokkal 
régebben vártak.
a kerület vezetősége a fej-
lesztést 2012-ben a projekt 
indításakor még a régi PiK-
ben hirdette meg, abban az 
épületben, amely megnyi-
tásakor, a nyolcvanas évek 
elején modernnek, korsze-
rűnek számított, de mára 
– persze csak technológiai 
értelemben – vesztett régi 
fényéből. ahogyan meg-
újításra szorult az ikonikus 
épületnek számító patika-
ház, a baptista imaház, a 
katolikus templom, a Hősök 
tere, és ahogy új útburkola-
tot kívánt a nemes utca és 
új parkolót a városközpont. 
a projekttel mindezeknek az 
igényeknek sikerült eleget 
tenni.

bővebben a 4. és 5. oldalon

városKéP      

Az ügyészség az osztrák pénzpiaci felügyelettől kapott 
adatok alapján kezdett el nyomozni simon gábor után. 
Mostanra gyűlt össze annyi információ, hogy a képvise-
lő mentelmi jogának felfüggesztését kérjék, ugyanis az 
Ausztriában elrejtett pénzek – az adatok alapján – nem 
származhattak a képviselő bevallott és adózott jövedel-
méből. simonnak ugyanis több mint 50 millió forint 
adót kellett volna befizetnie az ausztriai összeg után.

A helyi szocialisták emblematikus vezéralakjáról a 

Magyar nemzet a hét elején írta meg, hogy évek óta ha-
talmas, 240 millió forintnak megfelelő eltitkolt összeget 
parkoltat egy osztrák bank számláján. 

aKKor IS VédtéK, 
amIKor már megbuKott
„A Magyar szocialista Párt XVIII. kerületi frakciója 
tudja, hogy simon gábor tisztázni fogja magát az őt ért 
vádakkal kapcsolatban.” ezt a mondatot – a botrány ki-
robbanásának napján... – Kőrös Péter, a helyi MsZP frak-

cióvezetője írta lapunknak küldött közleményében. Kőrös 
választókerületi elnökéhez való ragaszkodása érthető, az 
viszont a kerületi MsZP teljes zavarodottságát jelzi, hogy 
a közleményt két és fél órával (!!!) azután küldték el, hogy 
gyakorlatilag már az összes magyar internetes újság meg-
írta: egy baloldali válságstáb a közéletből való azonnali 
és haladéktalan kivonulásra szólította fel a politikust. 

A helyi szocialista grémium ekkor még nem tudta, 
hogy az Index kedden este azt is közli: a jelek arra mu-
tatnak, hogy a kerület volt szocialista vezetői – Mester 
László polgármester, szaniszló sándor és Ferencz István 
alpolgármester, valamint Kőrös Péter – szintén érintet-
tek lehetnek simon botrányában. 

Szóba Kerül 
a KötVényKIbocSátáS
Az Index – a közéletből a választások után idősen és fá-
sultan nyugdíjba vonult – Mester által aláírt 2008-as ke-
rületi kötvénykibocsátással hozta összefüggésbe simon 
mesés vagyonának az eredetét. A lap információi szerint 
az országgyűlési képviselő ugyanannál a pénzintézetnél 
nyitott bankszámlát, amelyiknél a kerület a kötvényki-
bocsátását intézte… 

Később kiderült: az Index információi helytállóak, 
ugyanis a Legfőbb Ügyészség közölte, hogy a simon el-
len folytatott nyomozásnak az adócsaláson és a magán-
okirat-hamisításon kívül „van egy másik vetülete is”. 
ez pedig valóban a kerület 2008-as kötvénykibocsátá-
sa, aminek visszáságai miatt (a kerület 60 millió forint 
jutalékot fizetett a pénzintézetnek...) a választások után 
Lévai István Zoltán alpolgármester feljelentést is tett. 
jóllehet a nyomozás tavaly szeptemberben megszűnt, 
az ügyészség most simon botránya miatt felülvizsgálja 
az akkori döntést. 

a hallgatáS menedéKében
Újságírói beszámolók szerint simon gábor – Mesterházy 
Attila bizalmasa és helyettese – első pártbeli meghallga-
tásán „letargikus állapotban” magyarázkodott a hírek 
kapcsán, a pénz eredetéről viszont semmit sem mon-
dott. sőt. A politikus a botrány kirobbanása után elér-
hetetlen volt, nem állt ki a nyilvánosság elé, magyaráza-
tot nem adott. 

A kerületi szocialista tábor ezt legalább annyira drá-
maian élte meg, mint a baloldali sajtó. A népszabadság 
például publicisztikájában úgy fogalmaz: „Ha az MsZP 
nem képes őszintén feltárni a simon-ügyet, akkor nem 
csak egy választást fog elveszíteni.”

Így gondolta több helyi MsZP-szimpatizáns is, akik a 
kerülethez köthető különböző Facebook-csoportokban 
osztották meg egymással a véleményüket.

 „Mi mertük remélni, hogy a baloldal az új arcát 
mutatta, és kivetette magából a nem odavalókat. sajnos 
nem sikerült” – idézzük az egyik kommentelőt, aki épp-
úgy nem érti, simon miért hallgatott napokon keresz-
tül, mint ahogy azt sem: hogyan tudott ekkora vagyont 
felhalmozni?

A történetben talán ez a legnagyobb talány. 

Folytatás a 3. oldalon

2. oldal

simon gábor napokig hallgatott

negyedmilliárd forintos eltitkolt vagyon simon gábor bankszámláján

összeomlás 

�
adócsalás és magánokirat-hamisítás megalapozott gyanúja miatt Simon gábor mentelmi 
jogának felfüggesztését kéri a legfőbb ügyészség. a kerületi mSzp-s képviselőről, a párt 
elnökhelyetteséről a magyar nemzet kedden írta meg, hogy évek óta hatalmas, 240 millió 

forintos eltitkolt vagyont parkoltat egy osztrák bank számláján valutában. a hazai sajtó oknyo-
mozása szerint a titkos vagyon összefüggésbe hozható a kerületi szocialista politikusok 2000 
és 2010 közötti zavaros ügyeivel. az elmúlt két évtized talán legnagyobb politikai botránya a 
kerületi mSzp teljes vezetőségét is a mélybe ránthatja. 
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2 Közélet Az időskorúak életét könnyíti meg a Segítő Kezek program

www.bp18.hu

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

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
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1400

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

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
Ady E.u. 100.

tel.: 297-5733, 297-5734 
H., Sze.: 8–12 és 14–18, 
K., Cs.: 7–11 és 13–16, 

(csüt. délután kizárólag 
időpontfoglalással) P.: 8–12

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

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. Előzetes 
egyeztetés alapján.

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
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

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   

A mintaprogram az idősek 
otthoni biztonságával is fog-
lalkozik, ezért – mint az a ja-
nuár 23-i sajtótájékoztatón is 
elhangzott – Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányza-
ta kiemelt figyelmet fordít az 
időskorú lakossággal történő 
együttműködésre, odafigyel 
az idős emberek életkörül-
ményeinek alakulására, és 
szükség esetén gondoskodik 
róluk.

SzámoS 
program
Kucsák László országgyűlési 
képviselő, alpolgármester vá-
zolta a városvezetés idősekért 
tett vállalásait.

– Önkormányzatunk a ke-
rület nyugdíjasait tömörítő ci-
vil szerveződéseket anyagilag 
és erkölcsileg is támogatja. Itt 

említhető többek között az, 
hogy az önkormányzat a 65 év 
fölötti lakosok részére rend-
szeresen szervez burgonya- és 
élelmiszercsomag-osztást – 
tájékoztatott Kucsák László. 
– nagyon kedvelt és népszerű 
az idős korosztály szellemi ak-
tivitásának megőrzésére 2012 
szeptemberében elindított 
nyugdíjasok Akadémiája el-

nevezésű programsorozatunk, 
amelyet a Zsigmond Király 
Főiskola együttműködésével 
valósítunk meg. ennek kereté-
ben az érdeklődők térítésmen-
tesen vehetnek részt előadáso-
kon és tanfolyamokon.

az önálló élet 
lehetőSége
A 80 év fölöttiek száma a 
kerületben tavaly csaknem 
3800 volt, ami a lakosság 4 
százalékát jelenti. ez a kor-
osztály különösen veszélyez-
tetett, nehezen élik meg a 
változásokat, így szeretnének 
életük végéig a megszokott 
környezetükben maradni. A 
segítő Kezek program ép-

pen ezt hivatott elősegíteni. 
   – Tartozunk ezeknek az 
idős embereknek azzal, hogy 
lehetőséget nyújtsunk arra, 
hogy minél tovább élhessenek 
a saját lakhelyükön – mond-
ta az alpolgármester. – A cél 
az önálló életvitel elősegítése, 
amelyben a kerületi intézmé-
nyeken kívül a jövőben részt 
vehetnének közfoglalkoztatot-
tak, illetve a kötelező 50 órás 
közérdekű munka keretében 
akár a középiskolás diákok is.

ez utóbbihoz kapcsolódva 
Jeneiné dr. Rubovszky Csilla 
idősügyi miniszteri biztos a 
sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy tapasztalatai szerint a fi-
atalok szívesen vesznek részt a 
hasonló kezdeményezésekben, 
így az idősek gondozásában is. 
Ugyanakkor hozzátette, hogy 
a segítő Kezek program nem 
helyettesíti a szociális alapel-
látást.

– A kezdeményezés az ellá-
tás kiegészítésére jött létre. Az 
első lépés az, hogy felkutassuk 
a Magyarországon élő legidő-
sebb, 80 év fölötti személyeket, 
akik egyébként nincsenek az 
önkormányzatok látókörében, 
de a koruk és a magányuk mi-
att veszélyeztetett helyzetben 
vannak – mondta a miniszteri 
biztos.

A gondoskodásról 
szól A csAtlAkozás
A mintaprogram az idősek otthoni biztonságával is foglalkozik 

� a XVIII. kerületi önkormányzat kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy a „Segítő Kezek az aktív 
évekért” programhoz csatlakozva hozzájárul-

jon az időseket érintő problémák kezeléséhez. a 
tavaly elindult országos kezdeményezés célja az, 
hogy a 80 év fölötti emberek minél tovább élhes-
senek a saját lakhelyükön.

Kucsák lászló országgyűlési képviselő bízik benne, hogy a segítő Kezek program is javít az idősek biztonságérzetén

minden APró segítség számít
pestszentlőrinc-pestszentimre csatlakozásával már 155 
önkormányzat vesz részt a Segítő Kezek mintaprojekt-
ben. a kerületben élő 80 évesnél idősebb emberek közül 
tavaly 23-an vették igénybe a nappali ellátást, 87-en 
kérték az étkeztetést, 113-an a házi segítségnyújtást, 49-
en részesültek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, 
átmeneti elhelyezést pedig 18-an kértek.
– nincs kis segítség, csak segítség van – mutatott rá 
Kucsák lászló. – ha az apró dolgokat, figyelmességeket 
meg tudjuk tenni, akkor biztosan sikerül könnyebbé tenni 
az idősek életét.
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3 Közélet Simonnak az önkormányzat is milliókat fizetett a „szolgálataiért”

(Folytatás az 1. oldalról)

simon gábor, a XVIII. kerületi MsZP-szervezet 
tagja, listás országgyűlési képviselő, a baloldali 
Összefogás képviselő-jelöltje 2008 januárjában 
nyitott számlákat egy olyan osztrák bankban, 
amelynek nemzetközi hálózata azóta orosz tu-
lajdonba került. 

A szocialista politikus 2008-ban és 2009-ben 
a számlákon 575 000 eurót és 162 954 dollárt 
helyezett el. A pénzt később határozott idejű 
bankbetétekbe, majd értékpapírokba fektette. 
A betétszámla egyenlege jelenleg körübelül 240 
millió 240 ezer forint.

simon a pénzintézetnek azt mondta: a va-
gyon többek között egy cég és egy budapesti in-
gatlan eladásából származik. A Magyar nemzet 
azonban kiderítette: a szóban forgó időszakban 
nem volt a képviselő tulajdonában olyan értékű 
ingatlan és gazdasági társaság, amelyek magya-
rázatot adhatnának a negyedmilliárdos vagyon 
eredetére.

sőt. A politikus vagyonnyilatkozataiban a 
külföldi betétszámlán elhelyezett megtakarítás 
egyszer sem szerepelt.. Az ügyészség szerint az 
összeget jövedelemként nem vallotta be, így adót 
sem fizetett utána; ezek a mozzanatok vetik fel a 
bűncselekmények elkövetésének gyanúját.

nem az elSő – 
bűnSegédlet mIatt IS 
gyanúSítjáK
ez egyébként nem újdonság simon gábor kar-
rierjében: a szocialista politikus ellen egy másik 
ügyben is több hónapja folyik nyomozás. A vád-
hatóság gyanúja szerint ugyanis bűnsegédként 
nyújtott segítséget egy csalás elkövetéséhez, és 
ezzel több százezer forintos kárt okozott. Az 
Országgyűlés a Legfőbb Ügyész kezdeménye-
zésére tavaly márciusban a politikus mentelmi 
jogát is felfüggesztette.  

Az Országgyűlés mentelmi bizottsága egyéb-
ként a bankszámlabotrány kapcsán is szót kért. 
Rubovszky györgy elnök bejelentette: a Magyar 
nemzet főszerkesztőjének, Liszkay gábornak 
a kezdeményezésére vagyonvizsgálati eljárás 
is indul simon gábor ügyében. A bizottság a 
megkeresést a parlament futárszolgálatával pró-
bálta meg kézbesíteni a képviselőnek, de nem 
jártak sikerrel. 

Ahogyan azok a tévéstábok sem, amelyek si-
mon budai lakása előtt várakoztak: simon egy 
kövér gázzal elhajtott mellettük, amikor észre-
vette a mikrofonokat és a kamerákat. 

A képviselőnek egyébként beadott vagyon-
nyilatkozata szerint négy lakása van. ezek kö-
zül az egyik az említett budai villa – jelen pil-
lanatban még nem lehet tudni pontosan, hogy 
annak megvásárlását miből fedezte. 

az „éhSégmenet” élén
Mértékadó baloldali értelmiségiek szerint si-
mon gábor egész pártját nehéz helyzetbe hozta. 
Különös tekintettel arra, hogy egyfajta „szürke 
eminenciásként” tartották őt számon. 

A párt helyi szimpatizánsainak körében az a 
hír járta, hogy a válása után tönkrement anya-
gilag. erről tanúskodik az a történet is, amit 
az egyik szocialista hírforrásunk osztott meg 
lapunkkal: az év végén a kerületi MsZP tagjait 
arra szólították fel, hogy a pénztelenségre te-
kintettel adakozzanak annak a fénymásolónak 
a megjavítására, amellyel simon karácsonyi üd-
vözlőkártyáit sokszorosították… 

(A rendkívül visszás történet igaz voltát Fe-
hér gábor, a kerületi MsZP  elnöke az Origó-
nak is megerősítette.)

A Facebookon ezen kívül azt a jelenetet is 
többször felemlegetik, amikor simon gábor az 
„éhségmenet” élén hívta fel a figyelmet a sze-
génység terjedésére. 

jöVedelmező 
KapcSolatoK
simon gábor 1994 óta tagja a pártnak. 2004 és 
2012 között az MsZP választmányának elnöke 
volt, majd miután ezt a pozíciót Botka László 
kapta, a párt elnökhelyettese lett. A kerülettől 
sohasem szakadt el: a jó kapcsolatokat szerző-
dések is megpecsételték.  

A Pestisrácok.hu ezzel kapcsolatban kide-
rítette: simonnak 1999. március 1-jétől 2003. 
szeptember 30-ig összesen 9 millió 250 ezer 
forintos megbízási díjat fizetett ki a XVIII. ke-
rületi önkormányzat. A portál által bekért do-
kumentumok szerint 1999. március elsején kö-
töttek vele megbízási szerződést határozatlan 
időtartamra. A megbízási díja ekkor havi 150 
ezer forint volt. ez a szerződés 2002. december 
elsején hatályát vesztette, így a felek új megbí-

zási kontraktust kötöttek, határozatlan időre. A 
megbízási díj az új szerződés szerint már havi 
250 ezer forint volt (ekkor simon már ország-
gyűlési képviselő is volt). 

1999. március 1. és 2003. szeptember 30. kö-
zött tehát simon gábor összesen 9 millió 250 
ezer forintot vett fel az önkormányzattól – az 
összes szerződést Mester László akkori polgár-
mester írta alá. 

Ahogy a helyi MsZP-elnök a már említett 
cikkben fogalmazott: „A pénzügyeket akkor 
Mester László polgármester és szaniszló sándor 
alpolgármester kezelte.” 

offShore cégeK 
VonzáSában
ennél is zavarosabb és gyanúsabb ügyeket tálalt 
azonban az Index összeállítása. 

A kötvenykibocsátás mellett ugyanis az elő-
ző garnitúra gyanús gazdasági vonatkozás ügyei 
is egymás után kerültek napirendre. Az oknyo-
mozás a kerület egykori szocialista vezetősége 
által igencsak kedvelt külföldi offshore cégeket 
is összefüggésbe hozta a botránnyal. Ahogy ar-
ról mi is már többször beszámoltunk, a kerület 
hivatalos lapját, a Városképet (a mi lapunkat...) 
például az előző vezetés alatt az a Várospress 
Magyarország Kft. adta ki, amelynek tulajdo-
nosa a Washington államban bejegyzett Rodo-
dendron International LLC offshore cég. 

újra előVeSzIK 
az ügyeKet
Az országos lapok emlékeztetnek arra, hogy 
2010 után csaknem 40 feljelentés született az elő-
ző vezetés viselt dolgai miatt. ezek java részében 
folyik a nyomozás, így egyelőre nem lehet pontos 
mérleget vonni. 

Ami viszont biztos: simon bankszámlabotrá-
nya a kerületi elszámoltatási munkacsoportnak is 
újabb feladatokat ad. Ahogyan Ughy Attila pol-
gármester és a három alpolgármester a botrány 
kirobbanása utáni sajtóközleménye fogalmaz: „A 
XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatának elszámoltatási Munkacso-
portja kezdeményezi a 2000 és 2010 közötti vá-
rosvezetők soron kívüli meghallgatását, hogy az 
akkori vezető tisztségviselők a nyilvánosság előtt 
tisztázzák az országgyűlési képviselő és a város-
vezetés közötti kapcsolat részleteit.”

A sajtóközlemény egyébként arra kéri a he-
lyi szocialista frakciót, hogy foglaljanak állást 
az ügyben, hogy miként értékelik simon gábor 
botrányát, illetve milyen felelősséget éreznek az 
eladósított kerület MsZP-s országgyűlési képvi-
selőjének morálisan és jogilag is aggályos tette-
iért.

Kucsák László országgyűlési képviselő, al-
polgármester lapunknak megerősítette: a Leg-
főbb Ügyészség döntése nyomán a kerület ve-
zetősége indítványozza, hogy az összes már 
megszüntetett nyomozást is indítsák újra, mert 
az új információk birtokában valamennyiben 
jelentős előrelépés történhet.

ElŐtÉrBEn A Hátország
Honnan származnak az Ausztriában elhelyezett százmilliók?  

Barátok közt – fehér gábor, a helyi mszP elnöke, simon gábor, Kőrös Péter, a kerületi mszP frakcióvezetője

RészLet Az önKoRmányzAt sAJtóKözLeményébőL:

AzonnAli mAgyArázAtot KövetelünK!
a XVIII. kerület, pestszentlőrinc-pestszentimre önkormányzatának vezetése az ügyben 
azonnalI magyarázatot és teljeS Körű beSzámolót követel Simon gábortól, 
valamint Kőrös pétertől, a kerületi mSzp frakciójának jelenlegi vezetőjétől. alulírott városveze-
tők válaszokat várnak a következő kérdésekre – különös tekintettel a XVIII. kerületet érintendő 
témákban:

•	 Simon	Gábor	honnan	szerezte	a	több	százmillió	forintos	vagyonát,	ha	erre	a	bejelentett	
jövedelmei nem adtak lehetőséget?

•	 Az	MSZP-s	politikus	milyen	okok	miatt	nem	tüntette	fel	a	hatalmas	összeget	a	vagyonnyi-
latkozatában? 

•	 A	kérdéses	időszakban	(2000–2010)	a	kerületi	MSZP-frakció	tagjai,	Mester	László	egykori	
polgármester, Szaniszló Sándor és ferencz István egykori alpolgármesterek, Kőrös péter 
frakcióvezető tudott-e az eltikolt vagyonról?

•	 Simon	Gábor	és	az	érdekeltségébe	tartozó	cégei	milyen	szerződéseket	kötött/kötöttek	
2000 és 2010 között az önkormányzattal, illetve a kerületi önkormányzati tulajdonú cégek-
kel?

•	 Simon	Gábor	–	a	cikk	szerint	–	be	nem	vallott	és	nem	adózott	megtakarításainak	van-e	
köze ahhoz, hogy az előző önkormányzat több mint 10 milliárd forintos adósságot halmo-
zott fel?

(A teljes sajtóközlemény a bp18.hu honlapon olvasható.)
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Közélet A rezsicsökkentés csak egy a kormányzat sikeres programjai közül

A rezsicsökkentés eddigi ered-
ményeiről és ez évi folytatásá-
ról, valamint a 2010-es választá-
sok óta hozott más kormányzati 
intézkedések hasznáról, további 
lehetőségeiről beszélt Balog 
zoltán, az emberi erőforrások 
minisztere a január 30-i fóru-
mon. A politikus a Polgárok há-
zában az önkormányzatok ter-
heinek további mérsékléséről is 
szólt.

A tájékoztató fórum megnyitásaként 
Kucsák László országgyűlési képviselő, 
alpolgármester úgy fogalmazott, hogy 
a rezsicsökkentés ügyében a Fidesz–
KDnP-szövetség által támogatott kor-
mányzat számos meghatározó erejű 
lépést tett az elmúlt csaknem négy év-
ben.

– Mindannyian fel tudjuk idézni, 
hogy a kormányváltás óta mit tudha-
tunk magunk mögött, melyek voltak 
azok az erőpróbák, amelyeket kiállt 
Magyarország és az Orbán Viktor mi-
niszterelnök vezette kormány – mondta 
Kucsák László. – A rettenetesen nehéz 
gazdasági és sok szempontból morális 
mélyponton  lévő országot nagyjából a 
szakadék széléről kellett visszavezetni 
úgy, hogy ne kövessük el azokat a hibá-
kat, megítélésünk szerint olykor bűnö-
ket, amelyeket az előttünk nyolc éven 
át kormányzók elkövettek.

munKát adnI nem 
Szégyen
Balog Zoltán az előadása elején emlékez-
tetett arra, hogy 2010 tavaszán az ország 
kiszabadult a nemzetközi Valutaalap hi-
telcsapdájából, továbbá kikerült az uniós 
túlzottdeficit-eljárás alól. A 2002–2010 
közötti szocialista-liberális kormányko-
alíciós időszakról szólva hangsúlyozta, 
hogy ez idő alatt 83 százalékra duzzadt 
az államadósság, a költségvetési hiány 

folyamatosan 3 százalék fölött volt, a 
gazdasági teljesítmény pedig nemhogy 
nőtt volna, hanem 7,5 százalékot zuhant, 
s a munkanélküliek száma 250 ezerrel 
több volt, mint 2002-ben.

– Az eU kettős mércét alkalmazott 
2010-ben, amikor egy év türelmi időt 
kértünk a túlzottdeficit-eljárással kap-
csolatban, de nem kaptunk, míg a ve-
lünk hasonló helyzetben lévő spanyol-

ország igen – mondta Balog Zoltán. 
A miniszter hangsúlyozta, hogy az 

IMF-hitel visszafizetésével, a tartósan 
alacsony inflációval, a forint vásárló-
értékének megőrzésével párhuzamosan 
mostanra 255 ezer új munkahelyet is 
sikerült létesítenie a kormánynak.

– ennek csak egy része a közfog-
lalkoztatás, de miért volna szégyen az, 
hogy akinek nincs munkája, annak az 
állam ad? nagyobb szégyen volna, ha 
nem adnánk – mondta Balog Zoltán. – 
Mi adtunk. Ráadásul úgy, hogy közben 
olyan képzésekben részesítettük ezeket 
az embereket, hogy a szabad munka-
erőpiacon is tudjanak boldogulni. egy-
harmaduk már talált ott munkát. Évti-
zedek óta nem dolgoztak ilyen sokan az 
országban.

A miniszter a rezsicsökkentésről 
szólva kijelentette: ez az intézkedésso-
rozat egy üzenet. Annak az üzenete, 
hogy számít a „kisember” is.

– számít nekünk, hogy hogyan 
élnek a családok. négy éve a magya-
rok fizették a legmagasabb gázárat 
és a második legmagasabb áramárat 
az európai Unióban. A választások 
után első dolgunk volt az energiaárak 
befagyasztása – mondta. – ezt követő-
en 2013 elején 10 százalékkal mérsé-
keltük a gáz, a távhő és az áram árát, 
majd a nyáron követte ezt a víz, a csa-
torna, a szennyvízszippantás és a PB-
gáz árának, valamint a kéményseprés 
díjának a csökkentése. novemberben 
pedig újabb 10, sőt 11 százalékos ener-
giaár-csökkentés következett. emellett 
beindítottuk az ingyenes tűzifaprogra-
mot is.

toVább cSöKKen 
a rezSI
Balog Zoltán elmondta, hogy a fenti 
intézkedéseknek köszönhetően konk-
rét adatai vannak arról, hogy egy 
nyugdíjas házaspár évi 75 ezer, egy 
négyfős család 120 ezer, míg egy csa-
ládi házban élő többgyermekes család 

150–250 ezer forintot takarít meg.
– A rezsicsökkentés idén három 

lépésben folytatódik. A gáz ára ápri-
lis 1-jétől 6,5, az áramé szeptembertől 
5,7, a távhőé októbertől 3,3 százalék-
kal lesz alacsonyabb. emellett folytatni 
szeretnénk azoknak az energetikai vál-
lalatoknak a felvásárlását, amelyek azt 
mondják, hogy nekik ez már nem éri 
meg. nekünk meg fogja érni! – fogal-
mazott Balog Zoltán.

➜ Puskás attila

Mindenki száMít
Jelentős összeg marad az emberek zsebében

Balog zoltán miniszter a fórumon kiemelte, hogy minden ember számít

A Xviii. Kerület 
is Jól Jár
balog zoltán a fórumon sikeres-
nek nevezte az önkormányzati 
rendszer átalakítását is. em-
lékeztetett arra, hogy például 
pestszentlőrinc-pestszentimre 
mintegy 12 milliárd forintos adós-
ságából 4 milliárdot már átvállalt 
az állam.
– a fennmaradó 7 milliárd forinttal 
kapcsolatban ünnepélyesen 
bejelenthetem, hogy a kormány-
határozat értelmében idén az 
önkormányzat teljes adósságát 
átvállaljuk – mondta az emberi 
erőforrások minisztere. – ezzel 
országosan hozzásegítjük az 
önkormányzatokat ahhoz, hogy a 
kényszerből felhalmozott adóssá-
gok csapdájából szabadulva, tisz-
ta lappal indulva a fejlesztésekre 
tudjanak koncentrálni. erre a XVIII. 
kerületben is nagy szükség van.  

�
fél éven belül má-
sodszor látogatott 
el a kerületbe tarlós 

István főpolgármester: 
tavaly ősszel az utóbbi 
két és fél évtized leg-
nagyobb beruházása, a 
csatornázás megkezdése 
alkalmából járt itt, február 
4-én pedig az eddigi 
legnagyobb helyi fejlesz-
tés, a pestszentimre-
városközpont megújítása 
projekt záróeseményén 
szólalt fel.

KeréKgyártó györgy  

− Megcsináltuk, amit megígér-
tünk – foglalta össze a bő más-
fél éves, nagyszabású fejlesztő-
munka eredményét Ughy Attila 
február 4-én a Pestszentimrei 
Közösségi Házban (PIK). 
A polgármester beszéde a 
Pestszentimre-városközpont 
megújítása projekt záróesemé-
nyén hangzott el. A program a 
kerület utóbbi két és fél évtize-
des történetének legnagyobb fej-
lesztése volt, amelyet az imreiek 
valójában már sokkal régebben 
vártak.

nem az a VároS 
„Itt az idő, hogy a 
pestszentimreiek végre ne érez-
zék magukat mostohagyereknek 
ebben a kerületben” – fogalma-
zott Lévai István zoltán alpol-
gármester 2012. május elején a 
projektindító sajtótájékoztatón. 

A kerület vezetősége a fej-
lesztést akkor még a régi PIK-
ben hirdette meg, abban az épü-
letben, amely megnyitásakor, a 
nyolcvanas évek elején modern-
nek, korszerűnek számított, de 
mára – persze csak technoló-
giai értelemben – vesztett régi 
fényéből. Ahogyan megújításra 
szorult az ikonikus épületnek 
számító patikaház, a baptista 
imaház, a katolikus templom, a 
Hősök tere, és ahogy új útbur-
kolatot kívánt a nemes utca és 
új parkolót a városközpont. A 
projekttel mindezeknek az igé-
nyeknek sikerült eleget tenni. 

− ezennel rendelkezésre bo-

csátjuk azt a megújult város-
központot, amelyet az imreiek 
már régen meg- és kiérdemel-
tek – mondta ünnepi beszédé-
ben a polgármester. – nem volt 
könnyű megvalósítanunk, amit 
megígértünk, de a nehézségek 
emléke hamar elszáll, és csak az 
marad meg, hogy a XVIII. ke-
rület egy több mint 800 millió 
forintos beruházással köszön-
te meg a helyiek közösségépítő 

munkáját. Megígértük és meg-
tettük. Mint ahogy megígértük, 
és megcsináljuk a csatornázást, 
vagy ahogyan megígértük, 
hogy megtaláljuk a kiutat a szo-
rongató adósságcsapdából, és 
most, kormányzati segítséggel, 
megszabadultunk a 12 milliár-
dos tartozástól. ez a város már 
nem az a város: egy megújult 
kerületben és egy teljesen új 
Pestszentimrén élhetünk, amely 

végre kezébe veheti a saját sor-
sát, és amelyet már semmi nem 
akadályoz a további fejlődésben.

a puSztától 
a KerületIg 
tarlós István, Budapest főpol-
gármestere beszédében – utal-
va arra, hogy ez a nagyszabású 
fejlesztés civil szervezetek és 
konzorciumi partnerek bevo-

násával, a főváros és a kerület 
együttműködésével valósult 
meg – fontosnak tartotta hang-
súlyozni: a siker az összefogás-
nak köszönhető. − ez jó példa 
arra, hogy a főváros és a kerü-
letek jó cél érdekében igenis ké-
pesek összefogni és hatékonyan 
együttműködni – mondta. – Ti-
zenhat évig voltam Óbuda-Bé-
kásmegyer polgármestere, ezért 
jól tudom, mit jelent a város 

peremén élni, a helyi közössé-
get képviselni. ezért a főváros 
vezetésének célja az, hogy a tör-
ténelmi városrész rehabilitáci-
ójával együtt a külső kerületek 
is fejlődjenek. Így szolgálhat-
juk a mindenki által óhajtott 
élhetőbb város megteremtését. 
Mindannyian tudjuk, hogy 
Pestszentimre az elmúlt évtize-
dekben szépen növekedett, de 
az infrastruktúra nem fejlődött 
ezzel együtt. ezen változtat a 
most befejeződött beruházás. 
Köszönetet mondok mindenki-
nek, aki ebben segített.

− Pestszentimreiként szemé-
lyesen kötődöm minden egyes 
helyszínhez, minden épülethez, 
ezért nagyon fontos nekem a vá-
rosrész megújulása – fogalma-
zott Kucsák László országgyűlé-
si képviselő, alpolgármester, aki 
a beruházás apropóján röviden 
felidézte a kerületrész fejlődé-
sének történetét. – Az 1900-as 
évek legelején még összesen 268 
ember élt Péteripusztán, majd 
évtizedenként duplázódott az 
itteniek száma. ezzel próbált 
lépést tartani az infrastruktú-
ra: mozi, majd kultúrház épült, 
1988-ban pedig megnyílt a PIK. 
ez az infrastruktúra azonban az 
elmúlt évtizedekben elmaradt a 
lakosság növekedése mögött. A 
mostani fejlesztéssel valóban új 
városrész született, amit kép-
viselőként és imreiként is csak 
üdvözölni tudok.

Az ünnepségen részt vett Lé-
vai István Zoltán és Csomó ta-
más alpolgármester, valamint 
a konzorciumi partnerek és a 
civil szervezetek képviselői is. A 
gálaműsorban helyi művészek 
és kerületi intézmények cso-
portjai léptek fel.

MEgcsináltuk, 
AMit MEgígÉrtünk
A PIK átadásával fejeződött be a Pestszentimre-városközpont megújítása projekt 

tarlós istván főpolgármester és ughy attila polgármester közösen adta át a közösségi ház kulcsait csabafi róbertnek, 
a Pestszentimrei városrészi önkormányzat elnökének és ódor Katalinnak, a PiK igazgatójának
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Megvalósult a szent Imre-templom főhajójának teljes rekonstruk-
ciója. A munkálatok során megújult a tetőszerkezet és a templom-
torony is.

Külsőleg teljesen megújult a baptista imaház, amely helyreállított 
homlokzattal és új tetőszerkezettel várja a híveket. Az energiaha-
tékonyság növelése érdekében kicserélték a nyílászárókat, ezáltal 
csökkentve a fenntartás költségeit. Rendezettebbé vált az előkert, 
és a felújított imaház kerekesszékkel is megközelíthető. 

Többszintes szolgáltatóház épült a nemes utca 15. szám alatt. Az 
épület földszintjén üzlethelyiségeket, az emeleten irodákat alakí-
tottak ki. Az új szolgáltatóházban 9 üzlet- és irodahelyiség kapott 
helyet. A vásárlók megtartásának és számuk növelésének a mi-
nőségi szolgáltatások fejlesztése az egyik feltétele, ezért fontos ez 
a korszerű épület. Az építéssel a helyben működő vállalkozások 
megerősítése, a jelenlegi szolgáltatók és szolgáltatói tevékenységek 
támogatása volt a cél.

Újjáépült és rendkívül impozáns lett a PIK, amely 
több évtizede szolgálja a kerületrész lakosságát. 
A 200 férőhelyes művelődési ház a helyi fiatal-
ság kedvelt szórakozóhelye, bálok, színházi estek, 
helytörténeti kiállítások, szakkörök színhelye.

A Pestszentimre központjában található épü-
let a felújítást és a szolgáltatóházzal való össze-
vonást, bővítést követően a városkép egyik meg-
határozó elemévé vált. Az építészeti és gépészeti 

felújítással párhuzamosan megvalósuló emeletrá-
építéssel a közösségi terek is bővültek. Az össze-
kapcsolt, akadálymentesített épületben az eddigi 
1320 négyzetméter helyett csaknem 1930 áll a 
vendégek rendelkezésére. A modernebb építésze-
ti arculat, az új főbejárat, a lépcsőház és a felvonó 
kialakítása, valamint a belső udvar megnagyob-
bítása egyaránt a közösségi funkciókat szolgálja.

A sűrű beépítésű, zsúfolt városrészekben külö-
nösen fontos szerepük van a zöldterületeknek. 
A pestszentimrei lakosságnak erős a helyi kötő-
dése, és büszke a meglévő kulturális, történelmi 
értékeire. A Hősök tere felújítása részben ezt a 
lokálpatriotizmust fejezi ki. Az átalakítás másik 
célja az volt, hogy a tér ellenpontul szolgáljon a 
nemes utca sűrűn beépített kezdeti szakaszá-

nak. A fejlesztések révén még alkalmasabb lett a 
park a pihenésre, kikapcsolódásra. A gyerekeket 
új játékok várják. A Magyar hősök emlékműve 
és az 56-os emléktábla környezete, burkolata 
megújult, és felfrissült a zöldterület, amelynek 
gondozását automata öntözőrendszer segíti. Új 
padok és kerékpártárolók is várják az idelátoga-
tókat.

A helyi védettség alatt álló Imre-ház a PIK mellett 
a projekt másik látványos eleme. A teljes külső és 
belső műszaki felújítás, valamint akadálymen-
tesítés mellett bővültek a közösségi terek, és itt 
kapott helyet a pestszentimrei rendőrségi iroda, 
így az imrei lakosok az ügyes-bajos dolgaikkal is 
felkereshetik a házat. A gyógyszertár a földszinti 
részen maradt, a többi területet pedig a civil szer-
vezetek vehetik igénybe. A cél az, hogy az Imre-

ház a jövőben a helyi művészek találkozóhelyévé 
váljon. ezt a funkciót erősíti egy terasz kialakítása 
is. Az Imre-házban tartja üléseit a Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat. A fejlesztés során az 
emelet akadálymentesítése érdekében lift is épült. 
A hőszigetelésnek és ezzel az energiahatékonyság 
javulásának köszönhetően várhatóan csökken az 
épület fenntartási költsége.

A nemes utca Pestszentimre központi útja. A fel-
újítás során rendezték az utca vasút felőli kezdő 
szakaszát. A nemes utca szomszédságában, a Vas-
út utcában bővítéssel és felújítással 35 jármű elhe-
lyezésére alkalmas parkoló épült. Összesen 65 fel-
újított és 19 új parkolóhelyet adtak át, továbbá 50 
kerékpártároló teszi kényelmesebbé a közlekedést.

A jelentős autóforgalom biztonságosabbá tétele 
érdekében a változással érintett részeken az útbur-

kolatot is javították. A nemes utcának a Címer és 
az Ady endre utca közötti szakaszán új kopóréteg-
gel látták el az aszfaltot. elkészült öt középszige-
tekkel ellátott gyalogátkelő is. A gépkocsibehajtók 
megerősített térkő burkolatot kaptak. A korábbi 
aszfaltjárdák helyett is térkő burkolat és a járdák 
mellett megújuló zöld sáv teszi még kellemesebbé 
a környezetet, valamint korszerűbb lett a közvilá-
gítás. 

MásfÉl Év AlAtt MEgújult PEstszEntiMrE 

Római katolikus templom Baptista imaház Új szolgáltatóház

Hősök tere 

Imre-házPestszentimrei Közösségi Ház

A Nemes utca közlekedésfejlesztése



Városkép p 2014. február 6. XXIII. évfolyam 2. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

6 Három évre szóló stratégiai megállapodást kötnekKözélet

Új szabályozás 
készül az 
Almáskertre
Az önkormányzat képviselő-testülete új 
szabályozási terv elfogadására készül 
februárban az Almáskert területének 
rendezésére. A rendezés célja az, hogy 
kertvárosias jellegű lakóterület jöhes-
sen létre, ugyanakkor a kerületnek ez a 
része az ellátottságot és a városképet 
tekintve is megfeleljen egy modern vá-
rosrész követelményeinek.

– A szabályozási terv elfogadásának utolsó fázi-
sában vagyunk. Az önkormányzat nem először 
készíttetett az Almáskertre vonatkozó tervet, 
mert bár a korábbi mezőgazdasági terület egy 
részén már kialakult a lakóterületnek meg-
felelő telekstruktúra, egy kisebb részén pol-
gárjogi viták miatt ez nem történhetett meg 
– mondta mártonffy miklós, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre főépítésze. – Az alapvető gondot 
az okozza, hogy a területet annak idején lakó-
telekként használható telekszerkezet kialakítása 
nélkül sorolták be lakóövezetként.

A telekalakítás szempontjából az Almáskert 
problémás része nagyjából az Alacskai út, a 
Platánliget utca, a Határ út és az Orgonafüzér 
utca által határolt terület. A főépítész ugyanak-
kor reméli, hogy idén nyáron már lesznek olyan 
telektulajdonosok, akik itt is megkezdhetik az 
építkezést.

– Tudok olyan tulajdonosról, aki úgy számol, 
hogy kedvező esetben már az év végén be tud 
költözni új otthonába – tette hozzá Mártonffy 
Miklós.

Az 1998 novembere óta belterületnek szá-
mító Almáskert legnagyobb gondja az, hogy az 
építési telkek kialakításához úgynevezett telek-
csoport-újraosztást kell végrehajtani, ami sok 
tulajdonos egyetértését igényli. Mintegy 170 
tulajdonos 143 telket birtokol itt, közülük néhá-
nyat az önkormányzat. 

➜ P. a 

A vonaton is 
netezhetünk

 
A máv-start zrt. január vége óta 700 
internetezésre alkalmas járművet köz-
lekedtet, így valamennyi elővárosi já-
raton a világhálóra kapcsolódhatunk. 
A szolgáltatás a fejlesztés végén ösz-
szesen 735 vasúti kocsira terjed ki, ami 
európai összehasonlításban is kiemel-
kedő szám. 

Az ingyenes internetelérést biztosító vas-
úti kocsik száma január 31-én elérte a 700-at, 
és hamarosan befejeződik a felújítási program 
által érintett 735 jármű (személykocsi, illetve 
motorvonat) wifi routerrel történő felszerelése. 
A tavalyi lendületes fejlesztésnek köszönhető-
en hétről hétre számottevően nőtt azoknak a 
kocsiknak a száma, amelyekben díjmentes in-
ternetezésre van mód. A szolgáltatás kiépítése 
egyre több térséget érintett, így az InterCity-
forgalomban Miskolc, nyíregyháza, Debrecen, 
Pécs, szeged és szombathely irányában, továbbá 
a teljes budapesti elővárosi hálózatban vált elér-
hetővé a wifi. 

A fedélzeti internetet egy vonaton akár több 
százan is igénybe vehetik egyidejűleg, így na-
ponta több tízezren tölthetik levelezéssel, portál-
ok olvasásával, közösségi oldalak látogatásával 
vagy akár munkavégzéssel az utazással töltött 
időt. A fejlesztés egyre népszerűbb az utasok 
körében, hiszen amíg tavaly márciusban 30 ezer 
alkalommal csatlakoztak a wifire, addig decem-
berben már csaknem 450 ezerszer. A csatlako-
zások száma összesítve az év végére meghaladta 
a 2 milliót. A tapasztalatok szerint a rendszert 
péntekenként használják a legtöbben. 

Az utasok tájékoztatására az ingyenes 
internetszolgáltatást nyújtó kocsik külső felüle-
tén és az utastérben wifi-matricákat helyezett el 
a vasúttársaság.

Felhívás
A KÖTeLeZő KAMARAI 

nyILVánTARTásBA VÉTeLRőL 
És A HOZZájáRULás 

MegFIZeTÉsÉRőL.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. 
évi CXXI. törvény 2011. november 

21-i módosítása alapján 2012. január 
1-jétől a gazdálkodó szervezetek részére 

kötelező a kamarai nyilvántartásba vétel, 
valamint évente a kamarai hozzájárulás 

megfizetése.  

Nyilvántartásba vétel
A nyilvántartásba vételt a székhely 
szerint illetékes területi gazdasági 
kamaránál kell kezdeményezni. 

Amennyiben az elmúlt évek során a 
nyilvántartásba vétel már megtörtént, 

azt nem kell évente megismételni.
Abban az esetben viszont, ha a 

nyilvántartásba vételt követően az 
adatokban változás következett be, öt 

munkanapon belül kezdeményezni kell 
az adatmódosítást. 

Kamarai hozzájárulás
A kamarai hozzájárulást minden évben 

meg kell fizetni!
A hozzájárulás összege az önkéntes 
kamarai tagok esetében levonódik a 

tagdíjból.

A kamarai hozzájárulás mértéke: 
5000.- Ft/év

Fizetési határidő: 2014. március 31. 
Bankszámlaszám:

10102086-02614500-02003005
(Budapest Bank Zrt.)

BKIK XVIII-XIX. Kerületi szolgáltató 
Iroda

1185 Budapest, Üllői út 453. (földszint)
Telefon: +36-1-290-2350, 
e-mail: 18ker@bkik.hu

Munkatárs: Takács Imre

Idegenvezetői 
Világnap

2014. FeBRUáR 20–23.

Hagyományainkhoz híven az idén is lesz 
Idegenvezetői Világnap! 

Az esemény keretében a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara 
támogatásával, idegenvezetők 

szervezésében számtalan múzeum és 
intézmény nyitja meg kapuit. Budapesti 

idegenvezetők mutatják be a főváros 
nevezetességeit és történelmi értékeit 
az érdeklődők számára. A részvétel a 
programok nagy többségén ingyenes. 

A vasárnapi központi események 
helyszíne ezúttal a Bálna Kulturális, 

Kereskedelmi és Vendéglátó Központ 
lesz. 

Bővebb információ: www.bkik.hu. 

Tájékoztató
A 48-As FelNőtt háziorvosi 

KörzetbeN – A bercséNyi 
MiKlós utcA 73. száM AlAtti 

háziorvosi reNdelőbeN – 
dr. szilvási ildiKó reNdel

Rendelési idő:
Hétfő: 12.30–16.00
Kedd: 08.00–12.00
szerda: 15.00–19.00

Csütörtök: 08.00–12.00
Péntek: változó

A területi ellátási kötelezettség az alábbi 
utcákra terjed ki:

A Bányai júlia u. mindkét oldala, az 
eszter u. mindkét oldala, az Igric u. 

mindkét oldala, Kancsó u. 1–25. és 2–26., 
Kapocs u. 1–15. és 2–24., Kelme u. 1–10., 

mindkét oldal, a Kérész u. mindkét 
oldala, a Kettős-Körös u. mindkét oldala, 
a Kislippó u. mindkét oldala, nagykőrösi 

út 61–130., mindkét oldal, nemes u. 
2–36., az Oszkó u. mindkét oldala, 

Rákóczi u. 1–79. és 2–82., szálfa u. 1–33. 
és 2–24., Tiszavirág u. 1–41. és 2–44., 
Vasút u. 1–48., Vezér u. 1–37. és 2–32.

A Budapest Airport (BA) és a repülőtérnek ott-
hont adó XVIII. kerület képviselői megegyeztek 
abban, hogy három évre szóló stratégiai megálla-
podást kötnek. Az együttműködést Jost Lammers, 
a BA vezérigazgatója és Ughy Attila polgármester 
jelentette be a konzultációs bizottság legutóbbi 
találkozóján.

A stratégiai megállapodás lényege az, hogy 
a repülőtér és az önkormányzat a jószomszé-
di együttműködés alapján továbbra is mindent 
megtesz a térség infrastrukturális fejlődésének 
felgyorsításáért. A BA a megállapodás fontos 
elemeként az elkövetkező években több kerületi 
fejlesztés finanszírozását, továbbá számos helyi 
szervezet és kezdeményezés támogatását vállalta.

A rendszeres egyeztető fórumot 2006-ban 
önkéntesen hozta létre a repülőteret üzemeltető 
cég annak érdekében, hogy önkormányzati, kor-
mányzati és üzleti partnerei első kézből értesül-
hessenek a repülőtér működését érintő legfonto-
sabb fejleményekről. A bizottsági találkozókon 
rendszeresen megvitatják a szakmai és a jószom-
szédi együttműködés aktuális kérdéseit.

A testület munkájában a repülőtérrel szomszé-
dos települések polgármesterei és alpolgármeste-

rei, a Fővárosi Közgyűlés és az érintett szakmai 
szervezetek vesznek részt.

jost Lammers elmondta, hogy a repülőtérnek a 
szomszédos települések támogatásra van szüksé-
ge ahhoz, hogy meg tudja valósítani azokat az új 
beruházásokat, fejlesztéseket, amelyekkel további 
munkahelyeket teremthet a helyi lakosoknak.  

Az elhangzottak szerint Pestszentlőrinc ön-
kormányzata vállalta, hogy segítséget nyújt a 
Budapest Airport fejlesztési tervei és elképzelései 
megvalósításához, továbbá nyitott a felmerülő 
problémák és megoldások egyeztetésére.  A két 
fél, illetve az összes regionális szereplő együttmű-
ködésének egyik legfontosabb eleme a repülőtér 
közúti és tömegközlekedési infrastruktúrájának 
közös fejlesztése. 

– A repülőtér a legnagyobb munkáltatója, egy-
ben adófizetője a kerületnek, így elemi érdekünk 
a jó együttműködés és a hosszú távú partneri 
kapcsolat – hangsúlyozta Ughy Attila. 

A polgármester bizakodóan nyilatkozott a re-
pülőteret a várossal összekötő gyorsforgalmi út-
hálózat felújításáról, amely már az idén megkez-
dődhet. 

➜ fülep erzsébet

Felgyorsulhat a repülőtér 
és a régió fejlődése
A repülőtér és térsége fejlesztéséről és a stratégiai együttműködésről tanácsko-
zott a Budapest Airport Konzultációs Bizottsága január 23-án a Xviii. kerületi pol-
gármesteri hivatalban.  Az ülésen részt vett szeneczey Balázs főpolgármester-he-
lyettes is. 

Új hajszárítók az uszodákban
A kerületi uszodák vendégei megelégedéssel használják az év vége felé üzembe 
helyezett nagy teljesítményű gégecsöves hajszárítókat. A városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. összesen 10 modern, vandálbiztos, fémvázas hajszárítót szerelt fel a 
vilmos endre sportcentrumban, a Park és a Kastélydombi uszodában.

– Az uszodák nagyságát figyelembe véve négy-
négy készülék van a Vilmos endre, illetve a 
Park uszodában, kettő pedig a Kastélydombiban 
– mondta tóth László, a Városgazda Zrt. Intéz-
ményüzemeltetési Divíziójának vezetője. – A 
használatuk egyszerű, hasonlóképpen működ-
nek, mint a kézszárító berendezések: egy gomb-
nyomást követően fújják ki a meleg levegőt.

Mivel korábban egyik uszodában sem volt 
közösségi hajszárító, a vendégek, így az iskolai 
úszásoktatásban részt vevő gyerekek is, csak ak-
kor tudtak hajat szárítani, ha otthonról maguk-
kal vittek kézi hajszárítót.

– Bár mindenki használhatja ezeket a gépe-
ket, leginkább az iskolás csoportoknak jelentenek 

nagy segítséget, mert a teljesítményüknek és a 
strapabírásuknak köszönhetően minden gyerek 
sorra kerülhet, így nem kell félni attól, hogy bár-
melyikük félig-meddig vizes fejjel megy ki télen 
vagy hűvösebb őszi időben az utcára – tette hozzá 
Tóth László. 

A felszerelt készülékek a minőségüket – a fém-
váznak köszönhetően ellenállnak a rongálásnak 
–, az élettartamukat és teljesítményüket figyelem-
be véve nem számítanak drágának az egyenként 
100 ezer forint körüli árukkal. 

– Ha lehetőségünk lesz rá, a jövőben szeret-
nénk még többet beszerezni ezekből a hajszárí-
tókból – mondta a vezető.

➜ P. a 
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7KözéletAz illegális szemétlerakás komoly gondot okoz

� Számos fejlesztés, 
környezetfelújítás 
várható 2014-ben 

a lakatos-lakótelepen. 
ezeknek csak egyike a 
főpolgármesteri hivatal 
által meghirdetett tér-
Köz pályázat keretében 
létesülő közösségi kert, 
illetve emlék- és pihenő-
park. amint az a január 
31-i lakossági fórumon 
is kiderült, az itt élők 
maguk is folyamatosan 
szépítik a környezetüket, 
de több kérdés megoldá-
sához az önkormányzat 
további segítségét várják.

PusKás attila   

Lévai István zoltán alpolgár-
mester a fórum nyitásaként úgy 
fogalmazott, hogy a kerület ve-
zetőségének idén is az a legfőbb 
célja, hogy minél több fejlesztést 
valósítson meg Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén, így a Laka-
tos-lakótelepen is.

– szeretnénk erre a célra 
minél nagyobb anyagi forrást 
előteremteni. Azt nem tudom, 
hogy idén milyen mértékű fej-
lesztést sikerül megvalósítani, 
de lesznek többek között intéz-
ményi energetikai beruházások, 
amelyek a Lakatos-telepen a 
Cseperedő és a szivárvány óvo-
dát, valamint a Hétszínvirág 
bölcsődét érintik – ismertette az 
alpolgármester.
A lakossági fórumnak helyet 
adó eötvös Loránd általános 
Iskolában több fejlesztés is vár-
ható. ezek egyike az a műfüves 
labdarúgópálya, amelyet a Ma-
gyar Labdarúgó szövetség pá-
lyázatának keretében építenek 
meg.

– ez legkésőbb jövőre el-
készül – mondta Lévai István 
Zoltán. – A szabályos futsal mé-

retű pálya egyrészt hozzájárul a 
mindennapos iskolai testneve-
lés színvonalának emeléséhez, 
másrészt a diákok vagy akár a 
szüleik szabadidős sportolását is 
elősegítheti.

Az alpolgármester hozzátette, 
hogy még az idén megkezdődik 
az iskola udvarának moderni-
zálása, és két éven belül várható 
egy napkollektor felszerelése.
A lakossági fórum résztvevői 

közül többen is felvetették a 
Büdi-tó rendezésének kérdését. 
A tó környékét folyamatosan 
próbálja rendbe tenni az önkor-
mányzat és a lakók is, de nincs 
könnyű dolguk. Leginkább az 

illegális szemétlerakás okoz 
gondot. Kirrné Feicht ágnes, 
az önkormányzat környezetvé-
delmi csoportjának vezetője a 
témával kapcsolatban elmond-
ta, hogy a Közép-Duna-völgyi 
Vízügyi Igazgatóság engedélyt 
adott az egyik tó pótlására és a 
partvonal rendezésére. 

banyár László, a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. 
vezérigazgatója hozzátette, hogy 
zajlik a nád aratása, és a cég 
munkatársai folyamatosan sze-
dik az újra és újra felhalmozódó 
szemetet.

A felszólaló lakók több más 
problémát is jeleztek. Ilyen a 
nefelejcs utcában a hőerőműnél 
lévő buszmegállóban és kör-
nyékén a közvilágítás hiánya, 
továbbá az, hogy a nefelejcs és 
Lenkei utca sarkán összegyűlik 
az esővíz. szóba került a Lakatos 
utcai árkádsor állapota is, ami-
vel kapcsolatban Banyár László 
elmondta, hogy a Városgazda 
márciusban tervezi a felújítást.

A felborogatott szelektív hul-
ladékgyűjtők kapcsán Kirrné 
Feicht ágnes közölte, hogy a 
házhoz menő szelektív gyűjtés-
sel ez a probléma részben meg-
oldódik:

– Az FKF Zrt. tájékoztatása 
szerint rövidesen csak az üveg-
gyűjtők maradnak meg, ezeknek 
a védelméről kell gondoskodni.

A KözBiztonság-
rA A rendőrség 
vigyázzon!
A fórumon több aspek-
tusból is szóba került a 
közbiztonság kérdése. 
Például utaltak arra, 
hogy a lakatos-lakóte-
lepen nincsen polgárőr-
ség. A témában simon 
gábor, az mszP or-
szággyűlési képviselője 
is szót kért, mondván, 
a kerületben többen 
jelezték neki, hogy 
a közbiztonságban 
javulást várnak.  A fó-
rum résztvevői közül 
ekkor többen felhábo-
rodva figyelmeztették 
az ellenzéki politikust, 
hogy ez nem választási 
kampányrendezvény.  
A kissé felpaprikázó-
dott légkört végül lévai 
istván zoltán nyugtatta 
meg azzal, hogy a köz-
biztonság kérdésének 
megítélése szubjektív 
dolog, de a megoldás 
fontosságát illetően 
nincs alapvető különb-
ség a kerület jelenlegi 
és korábbi vezetőségé-
nek álláspontjában. 
– A vitát az okoz-
za, hogy mi nem az 
intézkedési jogkörrel 
nem rendelkező egy-
kori városőrség visz-
szaállításában látjuk 
a megoldást, hanem 
sokkal inkább ab-
ban, hogy minél több 
forrást előteremtve a 
rendőrséget segít-
sük, hogy ezáltal 
például több járőr 
dolgozzon az utcá-
kon. ez nem politi-
kai, hanem szakmai 
kérdés – mondta az 
alpolgármester, aki 
a bekiabálóktól ön-
mérsékletet kért. 



A lAkók is 
összEfognAk
számos fejlesztés lesz idén is a Lakatos-lakótelepen
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a felszólaló lakók több kérdést is felvetettek a fórumon

Az érdeklődök ez utóbbi témában kap-
tak szakmai tanácsokat a január 24-i tájé-
koztató fórumon az eötvös Loránd álta-
lános Iskolában. A városi gazdálkodásra 

a Dolgozó út környékén lesz lehetőség. 
    – A pályázat kiírásakor alapvető követel-
mény volt a legaktívabb lakóközösség felku-
tatása. A Lakatos-lakótelepen ennek alapján 

a 2. számú Lakásszövetkezet házaiban élők-
re esett a választás – mondta Kádár tibor, a 
körzet fideszes önkormányzati képviselője.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a hason-
ló közösségi kertekben általában zöldségfé-
léket termelnek, így nagyobbrészt itt is erre 
lehet számítani, mivel a leendő 35 parcella 
egyenként 10 négyzetméteres területe alap-
vetően konyhakertnek alkalmas. Fontos 
szempont ugyanakkor, hogy a megtermelt 
zöldségeket ne dézsmálja meg illetéktelen 
személy. A szakemberek szerint ennek kicsi 
a valószínűsége, mivel az ilyen közösségek-
ben jobban figyelnek egymásra az emberek. 
A közös kertészkedéssel együtt jár az egész-
séges életmód, a természetbarát viselkedés-
kultúra erősödése, emellett jó példát nyújt a 
gyerekeknek.

agora éS emléKparK
A Lakatos-lakótelep, amelyet 1963-ban 

kezdtek építeni, mintaértékű beruhá-
zásnak számított. Az 50 éves telep lakó-
közössége napjainkban is nagyon aktív, 
igényes a környezetére, és sokat is tesz 
azért. Az évtizedek folyamán azonban a 
köztéri burkolatok, padok és más műtár-
gyak elhasználódtak, a pihenőhelyeket, 
gyalogösvényeket benőtte a növényzet.  
A lakótelep rehabilitációjának az a cél-
ja, hogy a közösségi zöldterületek olyan 
programoknak adhassanak helyet, ame-
lyek erősítik az ott lakók összetartozását. 

– A közösségi kerteken kívül további 
két projektelemről beszélhetünk. Az egyik 
a 63-as emlékpark, amely az építkezés év-
tizedére jellemző utcabútorokkal, például 
utángyártott piros padokkal, illetve te-
rületi kialakítással idézi fel a múltat. Az 
önkormányzat a parkban állít emléket 
Brenner jános ybl-díjas építésznek, a La-
katos-lakótelep tervezőjének. A másik egy 
agora, vagyis egy rendezvényekre, összejö-
vetelekre alkalmas közösségi tér lesz. Fon-
tos megemlíteni, hogy a Tér-Köz pályá-
zattól függetlenül az önkormányzat egyéb 
jelentős beruházásokat is végrehajt ebben 
az évben a Lakatos-lakótelep más részein 
– ismertette a terveket Kádár Tibor.

A Lakatos-lakótelep népszerű hely a 
XVIII. kerületben. Az önkormányzat év-
tizedes lemaradást igyekszik pótolni az-
zal, hogy a mai kornak megfelelő közös-
ségi tereket hoz létre úgy, hogy azok ne 
veszítsék el megszokott, kedvelt jellegüket 
sem.    

A kerületi városrehabilitáció része lesz a lakatos-lakótelepen idén le-
zajló fejlesztési program, amelynek előkészítéséhez Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata a 2013 májusában meghirdetett fővárosi 
tér-Köz pályázaton nyert anyagi támogatást. A program keretében új kö-
zösségi tereket és egy 35 kiskertet magába foglaló városi gazdaságot 
alakítanak ki a telepen.

VáltozásoK 
A KözösségI 
KözleKedésBeN
A BKK zrt. több változást vezetett be február elején 
a tömegközlekedésben. rákoshegy, erzsébettelep 
és Bélatelep tömegközlekedése a 98-as, a 98e és 
a 198-as járat új menetrendjével javul. A 193e járat 
szolgáltatásának bővülésével Kőbánya-Kispest-
ről is átszállás nélkül közelíthető meg a ferihegyi 
market Central.

Rákoshegy, erzsébettelep és Bélatelep tömegközlekedésének 
javítása érdekében – Kucsák László országgyűlési képviselő és 
Ughy Attila polgármester kezdeményezésére – február 3-tól új 
menetrendet vezetett be a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKK) a 
98-as, a 98e és a 198-as járat vonalán.

A fejlesztésnek köszönhetően a 98-as és a 98e a reggeli 
csúcsidőben 10 helyett 8-9 percenként jár, azaz a két járat közös 
megállóiban 4-5 percenként követik egymást a buszok. A 98-as 
buszon tapasztalható csúcsidei zsúfoltság enyhítésére a kőbá-
nya-kispesti metróvégállomás irányába a 98-as mellett a 98e és 
a 193e gyorsjárat is megáll a Vajk utca megállóban. Így csúcs-
időben az óránkénti 13-14 helyett 23-24 autóbusz érhető el.

Kora délelőtt és a délutáni csúcsidő egyes részeiben is sűrűb-
ben közlekedik mindhárom járat.

A 98e busz reggeli üzemideje mintegy fél órával, az esti 
pedig körülbelül másfél órával lett hosszabb. A KÖKI felől 
reggel 4:49–7:42 helyett 4:56 és 8:11 között közlekedik a járat, 
délután és este pedig 13:55–17:55 helyett 13:53 és 19:37 között. 
Rákoshegy felől 8:04 helyett 8:29-kor indul az utolsó reggeli 
busz, a délutáni, kora esti üzemidő pedig 14:19–17:31-ről 14:18 
és 18:58 közöttire módosult.

A 98e busz üzemidejének meghosszabbításával párhuzamo-
san kismértékben változtak a 98-as busz indulásai is: Rákoscsa-
ba vasútállomásról az első járat az eddiginél 3 perccel korábban 
indul, míg az utolsó 23:08 helyett 22:55-kor. Kőbánya-Kispest-
ről az első busz a korábbinál 2 perccel előbb indul, az utolsó 
viszont 23:46 helyett 23:26-kor. Ugyanakkor az utolsó M3-as 
metróról 23:56-kor át lehet szállni Rákoskeresztúrig utasokat 
szállító garázsmeneti 98-as autóbuszra, amelyhez az éjszakai 
998-as járat csatlakozik a Városközpont (Ferihegyi út) megál-
lóhelyen.

A 198-as busz indulásai mindössze néhány perccel módosul-
nak.

A 193e autóbusz szolgáltatása is bővült február 3-tól: a já-
rat reggeli üzemideje meghosszabbodott, ráadásul a KÖKI-től 
7:51-kor és 8:11-kor induló autóbusszal egészen a ferihegyi 
Market Central áruházig lehet átszállás nélkül utazni. emellett 
a Market Centraltól a kőbánya-kispesti metróállomás felé is 
indul egy busz, 8:22-kor. A Market Central és a Mednyánszky 
utca között a 193e buszra az ugyanitt közlekedő, népszerű 236-
os járat megállóiban lehet felszállni. 

Az oldalt összeállította: Puskás attila

VáROsI gAZDáLKODás 
A LAKÓTeLePen

Kádár tibor képviselő mindent elkövet a közösségi terek növeléséért
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8 A költő kötődése a hazához példa minden magyar ember számáraKultúra

�radnóti miklós 
verseiből és 
feljegyzéseiből 

készített összeállí-
tással tisztelgett a 
kerület a magyar 
kultúra napja előtt. 
az esten Kucsák 
lászló országgyűlé-
si képviselő – ere-
deti hivatása szerint 
a magyar nyelv és 
irodalom tanára 
– néhány radnóti 
költészetéhez kap-
csolódó személyes 
élményét is meg-
osztotta.

KeréKgyártó györgy   

Még csak negyedszázada ünne-
peljük január 22-én a magyar 
kultúra napját, de ma már nem-
igen kell magyarázni, minek 
az évfordulójára emlékezünk 
ilyenkor: 1823-ban Csekén ezen 
a napon tisztázta le Kölcsey Fe-
renc a Hymnus kéziratát. 

Kodály 
VISSzaSzólt 
A költemény első versszakához 
erkel Ferenc már 1844-ben ze-
nét komponált, ebben a formá-
ban hangzott el az 1848. március 
15. estéjén. A versíró Kölcsey és 
a zenei zseni erkel munkásságá-
nak összekapcsolódása ebben a 
versben kétségtelenül a magyar 
kultúra történetének egy rend-
kívüli mozzanata. Érdekesség, 
hogy erkel nem saját inspiráci-
óból írt zenét az egyébként 1828 
óta már nyomtatásban is ismert 
műhöz, hanem egy pályázatra 
nyújtotta be alkotását. A leg-
jobbnak pedig a Vörösmarty 
Mihály és szigligeti ede részvé-
telével összeálló zsűri minősítet-
te, s jutalomképpen a nemzeti 
színház mutatta be.

A megzenésített művet, 
amely a XIX. század közepe óta 
a hazafias kötődés legfőbb szim-
bóluma a magyarok szemében, 
a kiegyezés utáni évtizedekben 
egy Haydn-kompozícióval he-
lyettesítették, s az 1950-es évek-
ben Rákosi Mátyás is kísérletet 
tett a lecserélésére. A katoliku-
sok korábban a Boldogasszony 

anyánk és az Ah, hol vagy, 
magyarok tündöklő csillaga? 
éneket, a protestánsok pedig a 
Tebenned bíztunk eleitől fogva 
kezdetű dalt énekelték a nemze-
ti töltetű ünnepeken. Az alkot-
mány egyébként csak 1989 óta 

jelöli nemzeti himnuszunkként 
a művet.

Rákosi próbálkozása érdekes 
epizód a Himnusz történetében. 
Az anekdoták szerint „hazánk 
bölcs vezére” Illyés gyulát és 
Kodály Zoltánt kérte fel egy új, 

semmiképpen sem klerikális 
hangvételű dal megalkotására, 
amire az akkor már roppant te-
kintélynek örvendő Kodály azt 
felelte: „Minek új himnusz, jó 
nekünk a régi.” És ebbe még Rá-
kosi is belenyugodott.

radnótIról 
SzemélyeSen 
A magyar kultúra napjának ün-
nepi megemlékezésein rendsze-
rint nem csak a Himnuszról esik 
szó. jó alkalom ez arra, hogy egy 

napra, egy estére ismét a figye-
lem középpontjába kerüljön né-
hány kiemelkedő alkotó és mű. A 
Kondor Béla Közösségi Házban 
január 22-én rendezett hivata-
los kerületi ünnepségen Radnóti 
Miklós verseiből és feljegyzései-
ből készült zenés műsort muta-
tott be tóth Péter Radnóti-díjas 
versmondó és bődi szabolcs, 
Kunszentmiklós polgármestere, 
a költő rajongója.

− Radnóti Miklós a magyar 
irodalom kiemelkedő alkotója, 
kötődése a magyar irodalomhoz, 
nyelvhez, kultúrához és a hazá-
hoz mindannyiunk számára pél-
daként szolgálhat. Megpróbál-
tatásokkal teli életéről, tragikus 
haláláról nemcsak a magyar kul-
túra napja alkalmából, hanem a 
holokauszt-emlékévre tekintettel 
is illik megemlékeznünk – fogal-
mazott Kucsák László országgyű-
lési képviselő, alpolgármester, aki 
ünnepi köszöntőjében azt is el-
árulta, hogy Radnóti a személyes 
kedvencei közé tartozik. – Fiatal 
egyetemistaként nagy hatással 
voltak rám a költő tiszta, pontos, 
erősen képszerű sorai, amelyeket 
tanárainkkal akár órákon át is 
élvezettel elemeztünk, termé-
szetesen heves viták közepette. 
nagy öröm számomra, hogy eze-
ket a verssorokat hallhatom újra 
a mai ünnepen.

A rendezvényen többen is 
részt vettek a kerület vezetői és 
a képviselő-testület tagjai közül, 
így Csomó tamás alpolgármester 
és Kiss Róbert képviselő is.

„radnóti miklós 
a magyar irodalom 
kiemelkedő alkotója, 
kötődése a magyar 
irodalomhoz, nyelvhez, 
kultúrához és a 
hazához mindannyiunk 
számára példaként 
szolgálhat.”



rAdnótiról A MAgyAr 
kultúrA nAPján
tematikus irodalmi esttel tisztelgett az ünnepnapon a kerület

Bődi szabolcs, Kunszentmiklós polgármestere, a költő rajongója is felolvasott radnóti műveiből 
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A Re-Block projekt keretében 
alakult Helyi Támogatócsoport 
által szervezett előadás-sorozat 
minden érdeklődő számára nyi-
tott. A szabadegyetemen megis-
mert nemzetközi példák választ 
adhatnak a helyi problémák-
ra, illetve azok megoldásáért 
együttgondolkodásra késztet-
hetik az itt, a kerületben, illetve 
azon belül a Havanna-lakótele-
pen élőket. 

A szabadegyetem első elő-
adásán megjelenőket a Helyi 
Támogatócsoport vezetőjeként 
Csomó tamás alpolgármester 
köszöntötte január 22-én a Kon-
dor Béla Közösségi Házban.

– Másfél éve zajlik az 
URBACT program, és ahhoz az 
állomáshoz érkeztünk, amelyen 
az európa-szerte összegyűjtött 
tapasztalatainkat az érdeklődők, 
a Havanna-lakótelepért tenni 
szándékozók elé tárjuk. szeret-
nénk megvitatni velük, hogy mi 
jelentene megoldást a lakótele-
pen élők számára. nem csak az 
épületeken, az épített környezet-
ben felmerülő gondokról beszé-
lek. Mindezeken kívül a prog-
ram a társadalmi összetartozás 
erősítésében is segíteni tud. A 
problémák megoldása egymás 

megismerésén, az egymásnak 
nyújtott segítségen is alapszik – 
mondta Csomó Tamás.

A szabadegyetem első elő-
adásán benkő melinda a városi, 
lakótelepi környezet és a köz-
biztonság kérdésének össze-
kapcsolódását is szemléltette. 
Rámutatott arra, hogy amíg a 
Havanna-lakótelep neve régen 
szinte egyet jelentett a bűnözés-
sel, mára már európai viszony-
latban is erősen változott ez a 
vélekedés.

– Amikor a program kereté-
ben itt jártak a partnervárosok 
képviselői, egyikük azt mondta, 
hogy az összes bejárt városrész 

közül ide minden további nélkül 
be merne költözni a családjával 
– mesélte, hozzátéve, hogy pél-
dául Manchesterben a projekt-
ben részt vevő területnek van 
olyan elzárt része, ahova az ott 
élőkön kívül másnak nem aján-
latos bemenni.

Az előadást színesítő fény-
képsorozaton több város- és 
közlekedésépítészeti megoldást 
is láthattak az érdeklődők, egye-
bek között a felszíni parkolás 
gondjainak mérséklésére vagy 
a panelházak egyhangú szürke-
ségét megtörő parkosításra. Po-
zitív és negatív példák egyaránt 
előkerültek a franciaországi 
grenoble-tól az angliai Man-
chesteren át a romániai jászvá-
sár házgyári épületrengetegéig.  
A program moderátora Kiss Ró-
bert (képünkön), a Havanna-la-
kótelep KDnP-s önkormányzati 
képviselője volt.

ebben a félévben három 
előadással folytatódik a ren-
dezvénysorozat. Legközelebb, 
február 12-én 15 órakor a he-
lyi együttműködés különböző 
szervezeti lehetőségeiről beszél 
böhönyei ágnes, az URBACT 
program vezetőszakértője.

➜ Puskás attila

IsMeRKeDÉs A Re-BLOCK PROjeKT LeHeTősÉgeIVeL
Az európai Unió által támogatott UrBACt programban részt vevő városokban szer-
zett tapasztaltakból, elsősorban a panelházak és környezetük megújításának lehe-
tőségeiből adott ízelítőt a re-Block havanna szabadegyetem első előadásán Benkő 
melinda, a Budapesti műszaki egyetem Urbanisztika tanszékének docense.

Benkő melinda a lakótelepi környezet és a közbiztonság kérdését is szemléltette
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9Az ifjú tehetségekért ragadtak hangszert a kerület művészei Kultúra

Az oldalt összeállította: csernai mariann

�megtelt a rózsa mű-
velődési ház Kucsák 
lászló jótékonysági 

gitárestjén. az ifjú tehet-
ségekért ragadtak hang-
szert a kerület művészei.

Kucsák László országgyűlé-
si képviselő, alpolgármester 
jól ismeri a tehetséggondozás 
fontosságát, a pályakezdés és 
a pályaválasztás nehézségeit. 
nem véletlenül hiszen hosszú 

éveken keresztül tanárként, 
majd iskolaigazgatóként egyen-
gette a diákok útjait. elmondta, 
azzal a céllal szervezte meg a 
gitárestet, hogy ilyen módon 
is a kerületi tehetségek felé irá-
nyítsa a figyelmet. Bár néhány 
rendezvényen már megcsillog-
tatta gitártudását, önálló est 
szervezésébe mindeddig nem 
vágott bele. A koncert előtt lep-
lezetlen izgalommal, szerényen 
úgy fogalmazott – én vagyok a 
vendég a művészek között. 

Az alpolgármester a 
Dohnányi ernő Zeneiskolai 
kiváló tanáraival és művészei-
vel lépett színpadra. Draskóczy 
zoltán és Visky Dénes gitárta-
nár, Lajos Péter az ütős hang-
szerek tanára és ecseri soma 
vokalista kísérte őt a koncerten. 
Vendég fellépőként a zeneisko-
la egykori tanulója, Juhász ba-
lázs is csatlakozott, aki a Bikini 
együttes Közeli helyeken című 
számának gitárszólóját játszot-
ta. Az est sztárvendége pedig a 

Megasztárból is jól ismert nagy 
Adri volt, aki saját dala mellett 
több számon át kísérte a hang-
szeres „férfikar” előadását.

A gitáresten többségében 
magyar nyelvű dalokat ját-
szottak el, azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy a közönség 
is bekapcsolódjon az éneklés-
be. Felcsendült többek között 
Cseh Tamástól a Budapest 
című szám, csilingelt az első 
villamos a Fonográftól, és Paul 
Anka szerelmes vallomása 

szólt Diananak. A jótékonysági 
koncerten a kerületi ifjú tehet-
ségekért szólt a gitár. A kez-
deményezést az 1000.- forin-
tos belépőjegy megváltásával 
lehetett támogatni, melyekből 
több mint 200 darab fogyott 
el az este folyamán. Az alpol-
gármester a koncert közepén 
elmondta, hogy a belépője-
gyekből összegyűlt összeget a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Közoktatásért Közalapítvány 
számára ajánlja fel. 

jótÉkonysági gitárEst
A húrok közé csaptak a Rózsában

Kucsák lászló a dohnányi ernő zeneiskolai tanáraival és művészeivel lépett színpadra

soKszínű  
KözoKtAtás
a pestszentlőrinc-
pestszentimre Közoktatásért 
Közalapítvány pályázatokkal 
segíti az iskolák és óvodák 
oktató-nevelő munkáját, 
fejlesztési programjainak 
kidolgozását és közmű-
velődési tevékenységét is. 
Kiemelt figyelmet fordítanak 
a tehetséges kerületi fiatalok 
patronálására és a hátrá-
nyos helyzetűek felzárkóz-
tatására. az elmúlt években 
olyan rendezvényekhez nyúj-
tottak szakmai támogatást, 
mint az országos népdal-
éneklési minősítőverseny és 
számos múzeumpedagógia 
foglalkozás.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Védd+magad! nevű programot Kovács Dániel 
és Riecke Verner Péter egykori testőr indította el 
2012-ben. A céljuk az volt, hogy Magyarorszá-
gon, sőt a világ többi részén is szinte példa nélkü-
li önvédelmi oktatást nyújtsanak. Tanfolyamaik 
nem a fizikai önvédelem oktatásán alapulnak, 
amelyet bárki elsajátíthat az országban harc-
művészetet, illetve küzdősportot oktató ezernyi 
személytől vagy egyesülettől, hanem az erőszak 
elméleti hátterét mutatják be, annak okaira és az 
elkerülésére világítanak rá.

önVédelem elméletben
Úgy vélik, az önvédelem nem arról szól, hogy 
belekeveredjünk a harcba, hanem hogy kikeve-
redjünk belőle. nem arról szól, hogy hogyan al-
kalmazzuk az erőszakot, hanem hogy miképpen 
állítsuk meg, hogyan kerüljük el azt. Az önvéde-
lem sokkal több, mint fizikai konfrontáció, ezért 
a tanfolyamokon betekintést adnak az erőszak 
szociológiai és kriminológiai hátterébe és az ál-
dozattá válás esélyeibe is. Az előadók megismer-

tetik az önvédelem jogi hátterét, eloszlatva sok 
olyan, a köztudatban élő félreértést, amely egy 
valóságos helyzetben akár az életünk vagy a sza-
badságunk elvesztésével is járhat. 

SzéleS Körű 
tájéKoztatáS
A bemutatók az iskoláktól a munkahelyekig min-
dig a hallgatóság életkorához és tájékozottságá-
hoz igazodnak. A kerületi előadásokat a Vasvári 
Pál Polgári egyesület szervezte. A civil szervezet 
elnöke, tóth Kálmán elmondta, egyesületük egy 
önkormányzati pályázat keretében kapott lehető-
séget arra, hogy tájékoztató előadásokkal segítse 
az általános és középiskolás diákoknak megér-
teni a modern világ negatív hatásait. A program 
ősszel egy interaktív drogprevenciós előadás-so-
rozattal indult, amely több pestszentlőrinci és 
pestszentimrei iskolába jutott el. A szervezett elő-
adásokon a diákok és a tanárok egyaránt hasznos 
információkkal gazdagodtak. 

nAgyVáROsI VADOn
önvédelem fizikai kontaktus nélkül. erre tanított meg számos általános és közép-
iskolás diákot a védd+magad! elnevezésű januári programsorozat a kerületben.

a védd+magad! elnevezésű programsorozat a megelőzésre tanított



Városkép p 2014. február 6. XXIII. évfolyam 2. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

10 Kultúra Európa egyik legjelentősebb képzőművészeti rendezvényén 21 kerületi művész volt

szabadon 
választott  
nádasdi mihály a Csak címmel rendha-
gyó tárlat megnyitójára invitálta bará-
tait, ismerőseit január 31-én a Fehéren 
Feketén galériába. 

Amikor beléptem a galériába, középen egy na-
gyobb méretű ülő női szobron akadt meg a sze-
mem, majd vele szemben kis fülkében egy fiatal 
lányon, aki fekete ruhában, bakancsban próbál 
mozogni a szűk térben. A galéria négy oldalán 
szalagszerűen színes sáv fut körbe, s mindegyi-
ken egy-egy nagyméretű szív található.  egy 
másik helyiségben gyűrött fehér papírlapok 
vannak felhalmozva.  nádasdi Mihály képző-
művész, a Fehéren Feketén galéria tulajdonosa 
mosolyogva említi, hogy az ötletek „csak úgy” 
kipattantak a fejéből, majd komolyabbra fordít-
va a szót elmondja: ezzel az installációval azt 
kívánja érzékeltetni, hogy az elmúlt évtizedek-
ben sokféle tartalmas gondolatot, szép szavakat, 
verseket, számos élményt nem jegyzett fel, amit 
már nagyon sajnál. A szoborról pedig elárulja a 
művész, hogy egy 50 éves nőt ábrázol, aki már 
felnevelte a gyerekeit. A hölgy az élete fonalát 
tartja a kezében, miközben meghallja a belső 
hangot, amely azt súgja, hogy az életének van 
még egy csodaszép szakasza.

Bujnyik Kinga performansza arra utal, hogy 
egy tinilánynak még kicsi a mozgástere. Körü-
lötte a fehér drapéria és a gyümölcsök jelzik, 
hogy eljön majd az idő, amikor kilép a szűk 
„fülkéből”. 

– Az ismerőseim, amikor meglátták a meg-
festett szíveket, azt mondták, hogy bátor va-
gyok, mert ez banális – mondta a képzőművész.  
– Éppen ezért választottam ezt a témát.  A szív 
és a szeretet szó sajnos már leértékelődött, elve-
szítette a tartalmát, a jelentőségét. 

nádasdi Mihály galériája évek óta működik, 
de saját munkáit eddig nem mutatta be itt. 

– A kíváncsiság is hajtott, hogy megtudjam, 
mire vagyok képes még azzal a kóddal, amivel 
születtem.  Milyen ötletek bújnak elő a minden-
ségből?  

A kiállítást garamvölgyi Béla művésztanár 
nyitotta meg, székely Péter és a tanítványa pe-
dig a klarinétjátékával működött közre. A feb-
ruár 15-ig megtekinthető tárlat rendezésében 
Csóka Heléna, a Magyar Képzőművészeti egye-
tem hallgatója segédkezett.

➜ fülep 

FeLHÍVás
A KeRÜLeTI ÖnKORMányZAT 

FeBRUáRBAn VáRjA 
AZOKnAK A nyUgDÍjAs 

PeDAgÓgUsOKnAK 
A jeLenTKeZÉsÉT, AKIK 

50–60–65–70 ÉVe sZeReZTÉK 
PeDAgÓgUsI OKLeVeLÜKeT, 
eZÉRT ARAny-, gyÉMánT-, 

VAs- VAgy RUBInDIPLOMáRA 
jOgOsULTAK. 

TOVáBBI InFORMáCIÓ: gÉMesI 
TÜnDe, POLgáRMesTeRI 

HIVATAL, II. eMeLeT, 
209-es sZOBA. 

TeLeFOn: 296-1478

A stressz, 
a gonosz gyilkos
oroszlánszelídítőket és fegyverková-
csokat képez némethné mézes Judit 
életmód-tanácsadó, lelkigondozó a lő-
rinci nagykönyvtárban, hogy le tudják 
győzni a stresszt. 

némethné Mézes judit évek óta járja az orszá-
got, és előadást tart a stresszről, arról, hogy mi-
ként győzzük azt le.  

– A nagynéném 53 éves volt, amikor rákban 
meghalt, a férje pedig egy évvel később követte 
őt – mondta az előadó. – Tudtam, hogy stresz-
szes életet éltek. Akkor már életmód-tanácsadó 
voltam, de nem volt bátorságom hozzá, hogy a 
stressz kezeléséről beszélgessek velük. ezt máig 
lelkiismereti teherként élem meg, bár nem biz-
tos, hogy hallgattak volna rám. Ha akkor nekik 
nem beszéltem róla, most elmondom „minden-
kinek”… 

A stressz számtalan betegséget okozhat. 
némethné Mézes judit igyekszik a bajban se-
gíteni, de inkább megelőzni azt, ezért „orosz-
lánszelídítőket” és „fegyverkovácsokat” képez, 
hogy megbirkózzanak a stresszel, megszelídít-
sék azt.

A gyökere az, hogy miként gondolkodunk az 
életünkről, milyen az életfilozófiánk, optimis-
ták vagy pesszimisták vagyunk-e. 

Az előadó arra is rávilágított, hogy miként 
okoz stresszt a tartalmas kommunikáció hiá-
nya. gyakorlati tanácsokat adott, és a barátság 
egyik fontos összetevőjével, az odafigyeléssel is 
foglalkozott. Minden előadás anyagához kap-
csolódik egy munkafüzet, amely segít a hallott 
technikák elsajátításában és alkalmazásában. A 
következő előadás február 13-án 17 órakor lesz. 

Az előadások az életmód-tanácsadó honlap-
ján is megtekinthetők: https://sites.google.com/
site/mezesjudit/.

➜ f. e.

népzenei 
képzés 
a Dohnányiban
már népzenei tanulmányokat is folytat-
hatnak azok a fiatalok, akik a dohányi 
ernő zeneiskolát választják.

Az évről évre itt végző tehetséges diákok bi-
zonyítják: joggal elismert széles körben a 
Pestszentlőrincen működő Dohnányi ernő Ze-
neiskola. Az intézményt nem kell különösebben 
bemutatni az itt élőknek, hiszen növendékei 
és tanárai rendszeresen részt vesznek a kerület 
kulturális-szellemi életében, elég, ha az ünnepi 
fellépéseikre gondolunk, vagy a minden év első 
vasárnapján megrendezett újévi hangverseny-
ükre, esetleg egy nagyon sikeres újabb kezde-
ményezésükre, a filmzenei koncertre, amellyel 
legközelebb március 23-án a Pestszentimrei 
sportkastélyban állnak a közönség elé.

jó hírű a Dohányi zenei képzése, és ezt a jó 
hírt szeretné öregbíteni egy újabb kezdeménye-
zés: 2013-ban népzenei képzés indult az iskola 
falai között.

− A népzenei képzés szervezése már évekkel 
ezelőtt, 2011-ben megkezdődött a Dohnányiban 
– mondta Farkas Márta, az intézmény vezetője. 
– Tulajdonképpen könnyű dolgunk volt, hiszen 
amikor én az intézmény élére kerültem, Koczka 
Andrea citera-, népiének- és koboztanár mun-
kájával már megteremtette azt az alapot, amire 
építhettünk. 

Amint az igazgatónő elmondta, az intéz-
ménybe elsősorban népi vonósokat oktató ta-
nárok kerültek, a citera mellett tehát már ezt is 
választhatják a hallgatók.

− A népi hegedű játékmódja más. ezzel a 
technikával olyan diákok is hamar látványos 
sikereket érhetnek el, akik szeretik a népzenét, 
és a klasszikus hegedűtanulásban lassabban fej-
lődnek. nem minőségi különbségről van szó, 
csupán arról, hogy a népi hegedű más szemléle-
tet és más technikát kíván – magyarázta Farkas 
Márta.

Az intézmény várja az érdeklődő fiatalokat, 
az igazgatónő pedig úgy véli, az idei adventi 
időszakra akár már kész produkciókkal állhat 
elő az egyelőre még tanári vezetéssel megszóla-
ló dohnányis népzenekar.

➜ (keg)

Velence, a lagúnák városa kétévente ad otthont a 
világ legelismertebb, legrangosabb képzőművé-
szeti seregszemléjének. A múlt ősszel 21 kerületi 
művész is ellátogathatott a velencei biennáléra, 
akik az ott szerzett élményeiket, benyomásaikat 
fogalmazták meg a maguk művészi eszközeivel. 
ezek az alkotások láthatók február 16-ig a Kon-
dor Béla Közösségi Házban. 

A kiállítás ünnepélyes megnyitóján a díszven-
dég Maria Assunta Accili, Olaszország magyar-
országi nagykövete és Kucsák László országgyű-
lési képviselő, alpolgármester mondott köszöntőt. 
Császár Bíró Lilla, a közösségi ház vezetője üd-
vözlő szavait követően Derzsi györgy színmű-
vész olasz dalokat énekelt, és Draskóczy Zoltán 
gitárművész előadásában reneszánsz dallamok 
csendültek fel.

Kucsák László elmondta, hogy a kerületi 
művészek pályázat útján vehettek részt a tanul-
mányúton. Az önkormányzat közművelődési és 
sport közalapítványa hirdette meg a pályázatot 

azoknak a kerületben dolgozó, vizuális nevelés-
sel foglalkozó pedagógusoknak, közművelődési 
szakembereknek, képző- és iparművészeknek, 
akik eredményesen építhetik be tevékenységükbe 
a kortárs művészet legjelentősebb seregszemlé-
jén szerzett ismereteket. A nyertes művészeknek 
vállalniuk kellett, hogy kiállításon mutatják a 
tanulmányút nyomán születő alkotásaikat, és be-
számolót írnak a biennálé hatásáról a művésze-
tükre. 

Miután P. szabó ernő művészettörténész 
megnyitotta a tárlatot, levetítették Magyar józsef 
festőművész Il Palazzo enciclopedio című filmjét 
a biennáléról. 

– Az, hogy mennyire érhetők tetten, vagy kö-
vethetők nyomon a velencei benyomások, tapasz-
talatok, a gondolkodásmód paradigmaváltása, 
világosan látszik az ott járt alkotók megváltozott 
látásmódú, technikájú alkotásaiban – fogalmazott 
árvay Zolta képzőművész, a tárlat rendezője. 

➜ fülep erzsébet

 Reflexiók a velencei biennáléra
A kerületi művészek által a velencei Képzőművészeti Biennálé ihletésére készített 
alkotásokból nyílt kiállítás január 31-én a Kondor Béla Közösségi házban.

A Flextronics alapítványa 
támogatta a sOFI-t  
tizenötezer dollár értékű adomány segíti az idén az életjel Alapítvány tevékeny-
ségét. A támogatást a Flextronics international Kft. hr-igazgatója és budapesti 
gyárának igazgatója adta át február 28-án a speciális oktató és Fejlesztő intéz-
ményben (soFi).

A Flextronics International Kft. azzal kereste meg 
a sOFI Életjel Alapítványát, hogy a Flexfoundation 
elnevezésű programja keretében szívesen támo-
gatná az intézményt, ha az olyan célokat fogal-
maz meg, amelyek elősegítik a tanulásban és az 
értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztését. A 
program összeállítását követően a cég támogatás-
ra érdemesítette az alapítványt, aminek nyomán 
15 ezer dollár értékű adományról döntött. 

A Flextronics Alapítvány olyan szervezeteknek 
nyújt pénzügyi támogatást világszerte, amelyek 
például oktatással vagy éppen természeti kataszt-
rófák elhárításával foglalkoznak. A Flextronics 
Alapítvány a társadalmi felelősségvállalás jegyé-
ben kiemelten támogatja azokat a közösségeket, 
amelyekben a cég alkalmazottai élnek. 

Az ünnepélyes átadáson részt vett szépkú-
ti László, a Flextronics International Kft. HR-
igazgatója, Varga györgy, a budapesti gyár igaz-
gatója, Kucsák László országgyűlési képviselő, 
alpolgármester, Hunyadi István városigazgató, 

Hományi Tamás Márton, a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ tankerületi igazgatója, 
valamint az intézmény pedagógusai, tanulói. 

A diákok ünnepi műsorát követően Batári 
géza, a sOFI igazgatója köszöntötte a vendégeket, 
majd bemutatta az intézményt. 

Csík árpádné gyógypedagógus, az Életjel Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke elmondta, hogy a 
szervezet 1996-ban alakult meg az iskolában ta-
nuló, főként hátrányos helyzetű gyermekek hely-
zetének megkönnyítésére. 

A szükséges forrásokat pályázatokból, egyszá-
zalékos szja-felajánlásokból, cégek, magánszemé-
lyek támogatásából fedezi az alapítvány.

Csík árpádné arról is beszámolt, hogy az ado-
mányból az autista gyerekeknek terápiás szobát 
rendeznek be, készségfejlesztő Montessori- és in-
formatikai eszközöket szereznek be, az egyik óvo-
dai csoportszobában és a foglalkoztatóteremben 
pedig ablakot cserélnek.

➜ fülep erzsébet
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Az oldalt összeállította: csernai mariann

A műVészet 
eReje
értelmi sérültek munkáiból rendeztek 
kiállítást a városháza galériában. Kü-
lönféle technikával készült alkotáso-
kon keresztül nyerhettünk bepillantást 
a gyöngyvirág napközi otthon életé-
be.

A kerületi gyöngyvirág napközi Otthonban 
középsúlyos, elsősorban felnőtt értelmi sérül-
tek kapnak ellátást, segítve ezzel társadalmi 
beilleszkedésüket és tehermentesítve a család-
jukat. Az otthon hétköznapjaiban fontos sze-
rep jut a művészetpedagógiai foglalkozások-
nak, amelyek segítik a sérültek önkifejezését, 
önértékelésük javítását. A Városháza galéri-
ában az elmúlt években készült alkotásokból 
összeállított tárlaton megismerkedhettünk az 
értelmi sérült emberek látásmódjával, betekin-
tést nyerhettünk színes, csodálatra méltó belső 
világukba.

A két héten át nyitva tartó kiállítást Cso-
mó tamás alpolgármester nyitotta meg, aki a 
művészet és az agy fantasztikus tüneményéről 
beszélt. A megnyitón fellépett bődi Antal, az 
intézmény egyik ellátottja, aki énekhangjá-
val elvarázsolta közönséget. őt a Vörösmarty 
Mihály Ének-zenei nyelvi általános Iskola 
és gimnázium tanulói és gyombolai Bálint 
ének-zene tanár kísérte hangszeren.

A gyöngyvirág a fennállása óta részt vesz 
kiállításokon és kulturális rendezvényeken. 
– Több éven át a ReHA Hungary szakkiállítá-
son is ott voltunk saját készítésű tárgyainkkal. 
Az utóbbi években a RIROsZ nevű országos 
szövetség által szervezett Ritka szépségek ki-
állításon minden évben több ellátottunk is 
helyezést vagy külön díjat nyert a napköziben 
készített kézműves munkáival. Változatos tech-
nikákat kipróbálva készülnek szőnyegek, üveg-
festmények, gobelinek, kerámiák, amelyekből 
a látogatók egy kis ízelítőt láthattak most – 
mondta sarlós zsuzsanna szakmai vezető.

A FolkFunk superstar zenekart 2009-ben egy hét-
fős összeszokott társaság hozta létre, októberben 
pedig még egy taggal bővült a csapat. A zenekarban 
a nagy létszám és a családi szálak ellenére sincsenek 
konfliktusok, hiszen a szabály egyszerű, aki nem 
nevet velük, az nem tagja a bandának. Bemutatko-
zó kislemezüket 2010 novemberében készítették el, 
azóta pedig megállás nélkül dolgoznak a további 
dalok elkészítésén. Olyannyira, hogy második kis-

lemezük megjelenése februárban várható. 
– milyen korosztálynak szól a zenétek?
sárközi mátyás: egyedi hangzásunkban a folklór és 

a funky elemei ötvöződnek. Az általunk feldolgozott 
népdalrészletek generációkon keresztül fennmarad-
tak, így a mai, modern zenei formákkal ötvözve széles 
közönséget szeretnénk megszólítani. A repertoárunk 
azonban nemcsak népzenei átdolgozásokból áll, csapa-
tunk teljes egészében saját szerzeményeket is készít.

KülönlegeS harmónIáK
– Hogyan születik egy-egy új dal, hogyan írjátok 
azokat?

sárközi barbi: Minden dalnak megvan a sa-
ját története. Van olyan, hogy egy már meglévő 
népzenei alapra építünk, az eredeti szöveg vagy 
dallam felhasználásával. sokszor a próbatermi 
zenélgetések során születnek olyan dallamok, 
amelyeket a későbbiekben felhasználunk. Ritkább 
esetben pedig előre megírjuk a dalszövegeket, és 
azokhoz készülnek a zenék.

tehetSégKutatáS
– szerepeltetek a 2013-as X-Faktor-válogatáson. 
Meddig jutottatok? Milyen kritikákat kaptatok?

Pápai zsolt: Bekerültünk a legjobb ötvenbe, 
de műsoridőben sajnos alig voltunk láthatók. 
Habár hamarabb kiestünk, mint szerettünk vol-
na, sikerünk számokban is mérhető, mert a saját 
oldalunk látogatottsága és a közösségi oldalon 
lévő rajongóink száma is növekedett a megmé-
rettetést követően. Alapvetően pedig csak po-
zitív kritikákat kaptunk mind a zsűri tagjaitól, 
mind a közönségtől.

– melyik volt a legemlékezetesebb koncerte-
tek?

Forgács máté: Az egyik legemlékezetesebb 
koncert mindannyiunk számára a gyáli város-
központ-avató utcabál volt. Itt a Csík Zenekar 
előtt léphettünk fel, kiváló technikai felszerelt-
séggel, ami nagyban hozzájárult a páratlan él-
ményhez. emellett a tavalyi szeptemberi Kós-
tolót is pozitív csalódásként éltük meg, mivel a 
korai időpont és a tűző nap ellenére is összegyűlt 
egy kisebb, de annál lelkesebb tömeg a koncertre. 
Valójában minket mindig felvillanyoz, ha együtt 
zenélhetünk, és a koncertek alkalmával ezt a 
magával ragadó érzést szeretnénk megosztani a 
közönséggel is. Aki nem hiszi, járjon utána…

ÜTős HUngARIKUM
nagyszínpad! nagyszínpad!

A FolkFunk superstars zenekar hetente kétszer döngeti a gyáli Polisound Próbaterem 
és stúdió falait. zenei sokszínűségük előtt azonban sorra dőlnek le a falak, volt már 
fellépésük bárszéken ücsörögve egy kerületi pubban, a pestszentimrei utcabálon, és 
álltak már a szeptemberi Kóstoló nagyszínpadán is. 

� a Kolibri 
táncegye-
sület tavaly 

ünnepelte fenn-
állásának 20. év-
fordulóját. lelkes 
növendékekkel és 
magasan képzett 
táncpedagógu-
sokkal vágnak 
neki a következő 
húsz évnek.

A Kropf Táncművészeti Is-
kola 1993-ban michael Kropf 
balettművész és Róthné major 
Klára nívódíjas pedagógus veze-
tésével indult. Kezdetben főként 
klasszikus táncokat és akrobati-
kát tanítottak. A tánciskola jog-
utódjaként 1997-ben jött létre a 
Kolibri Táncegyesület, amelyet 
mind a mai napig Róthné Major 
Klára vezet. Az egyesület tagja 
két kiemelt szakmai szövetség-
nek, a Táncpedagógusok Orszá-
gos szövetségének és a Modern 
Tánccsoportok Magyarországi 
szövetségének. 

A Kolibriban magas színvo-
nalú oktatómunka folyik, főként 
a balett, a modern dzsessz és az 
akrobatika jellegzetességeinek 
ötvözésével. ez az ötvözés adja 
meg a táncegyesület egyedi és 
egyedülálló jellegét. A táncegye-
sület célja az, hogy a folyamatos 
megújulás mellett megőrizzék 
azokat a klasszikus elemeket, 
amelyek hozzájárulnak a növen-
dékek művészi mozgáskultúrá-
jának fejlődéséhez. 

felIdézett 
tánclépéSeK
A koreográfiákat a tanítványok 
életkorához, illetve az adott-
ságaikhoz és a képességeikhez 
igazítják. 

– egy-egy koreográfia ösz-
szeállításánál általában a zene 
adott, ahhoz alakítom a tánc-
mozdulatokat. Abban az esetben 
viszont, ha valamilyen monda-
nivalót szeretnék megjeleníteni 
a tánccal, akkor a tematikához 
keresem meg a megfelelő zenét. 
ezt követően tervezzük meg a 
fellépőruhákat, amiket a szűk 
szabás miatt mindenkire egyé-
nileg készíttetünk el – mesélte 

Róthné Major Klára. – Megle-
pő volt számomra, hogy ezeket 
az évek múltán is mindenki oly 
nagy becsben őrzi, hogy amikor 
a húszéves évfordulóra szerve-
zett kiállítás anyagát állítottuk 
össze, rövid időn belül előkerül-
tek a gondosan elrakott ruhák.  

A kiállítás december végén a 
Kondor Béla Közösségi Házban 
az elmúlt húsz év során elért si-
kereknek állított emléket. Fény-
képek, érmek, kupák és féltve 
őrzött fellépőruhák elevenítet-
ték fel a közös élményeket és a 
kiváló eredményeket. 

magaS 
SzínVonalon
A csoportok alapvetően a szabad 
idejükben táncoló fiatalokból 
állnak össze. Van, aki lemor-
zsolódik az évek alatt, mások 
profikat megszégyenítő tudásra 

tesznek szert a Kolibriban. Éle-
tük meghatározó részévé válik 
a tánc, olyannyira, hogy néhá-
nyan ezen a pályán képzelik 
el a későbbi életüket is, hiszen 
egy igazi táncosnak a színpad 
az otthona. Több növendék vé-
gezte már el a Magyar Tánc-

művészeti Főiskolát, ők ma már 
profi táncegyüttesek tagjaiként, 
a táncművészeti szakma jeles 
képviselőiként dolgoznak. Az 
egyesület táncosai számos hazai 
és nemzetközi megmérettetésen 
szerepeltek már nagy sikerrel. 
Koreográfiáikkal rendszeresen 
fellépnek különféle kerületi, il-
letve nagyobb rendezvényeken. 
A tánc azonban nemcsak a ver-
senyzésről szól a Kolibriban, 
hanem összetartó közösségek 
és igazi tartós barátságok is ala-
kulnak. Róthné Major Klára azt 
is elmondta, számára nem az a 
fontos, hogy az egyesületben há-
nyan vannak, hanem az, hogy 
akik ott táncolnak, azok való-
ban azt a táncstílust és azt az 
eszmeiséget képviseljék, amit az 
egyesület magáénak vall. 

Egy ModErn klAsszikus
ez nem csupán egy tánc – egy életforma

a Kolibri előadásai nem csak itthon, nemzetközi szinten is elismerést aratnak

FeleJthetetlen 
évFordUló
a 2013-as év legje-
lentősebb eseménye 
az egyesület fenn-
állásának húszéves 
évfordulójára rendezett 
jubileumi gálaműsor 
volt, amelynek a lőrinci 
Sportcsarnok adott 
otthont. az előadá-
son összefonódott a 
múlt és a jelen, hiszen 
számos hajdani és je-
lenlegi növendék lépett 
színpadra, a táncpro-
dukciók között pedig 
saját videofelvételeikből 
készített kisfilmekkel 
idézték fel az egyesület 
húsz évét. a legmeg-
hatóbb perceket az 
egykori aranycsapat 
táncprodukciója sze-
rezte, melynek már a 
címe is beszédes volt: 
Van, volt, lesz!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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HIrdessen lapunkBan!
H i r d e t é s f e l v é t e l 

t e l e fo n o n :  
+36 30/954-2025

E-mail: 
varoskephirdetes@
varosgazda18.hu

HIrdessen lapunkBan!
H i r d e t é s fe l v é t e l  t e l e fo n o n :  

+36 30/954-2025
E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  

Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Park Uszoda. Városház u 40. – kb. 14 m² - büfé

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda

Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár

Sina Simon sétány 2. fsz. 131. – 20 m² - élelmiszer bolt 
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda 
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  

Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt 
Tövishát u 13. fsz. 131. – 20 m² - iroda  
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 15. fsz. 137. – 16 m² - raktár
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges  

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges
Tövishát u 35. fsz. 1. – 21 m² - fénymásoló

Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs
Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 
Üllői út 286. fsz. 10. – 41 m² - autósbolt  

Üllői út 286. fsz. 11. – 45 m² - nyílászáró bemutató
Üllői út 313. fsz. 3- - 25 m² - raktár

Üllői út 323-325 – 2138 m² - területhasználat
Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer

Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész
Üllői út 361. – 1074 m² - területhasználat

Üllői út 362. fsz. 8. – 23 m² - ruhakölcsönző
Üllői út 365. fsz. 2. – 43 m² - szolárium

Üllői út 367. fsz. 4. – 16 m² - ajándékbolt
Üllői út 429. fsz. 7. – 114 m² - használt ruha
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás

Üllői út 453. fsz. 0. – 19 m² - iroda
Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda

Üllői út 475. fsz. 5 – 29 m² - címfestő
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda 

2. oldalÜllői út 493. fsz. 5. – 81 m² - autósbolt
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz
Üllői út 592. fsz. 4. – 51 m² - iroda

Üllői út 641. fsz. 7-8. – 21+22 m² - zöldséges
A  helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 

fel.
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Kondor Béla 

sétány 16. szám alatt
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. február 17. 9.00 - 16.00 óra

Pályázati eredmény hirdetése: 
2014. február 19. 16.00 óra

Megtekintési időpont egyeztetése:  295-48-01/128 mellék
Internet elérhetőség: www.projekt18.hu,  www.vagyon18.hu,

www.varosgazda18.hu

3. oldal

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S  
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 
fel.

Baross u 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat

Csontváry u 21. fsz. 219. – 23 m² - ingatlan iroda
Csontváry u 23. fsz. 294. – 21 m² - borozó

Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel
Deák Ferenc u. 9-11. – 1332 m² - területhasználat

Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár
Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs

Goroszló u 14. fsz. 14. – 14 m² - látványpékség
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer
Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt

Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges
Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha

Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 3. fsz. 1. – 123 m² - iroda

Havanna u 44. fsz. 1. – 26 m² - kulcsmásoló
Havanna u 44. fsz. 7. – 20 m² - kutyakozmetika

Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - varroda
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  

Havanna u 50. fsz. 218-219-220. – 41 m² - használt ruha üzlet
Havanna u 50. fsz. 227. – 23 m² - zöldséges

Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz
Lakatos út 9. fsz. 1. – 113 m² - húsbolt

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem  

1. oldal

Ismerd meg Niéria, Monólia é Irá 
kultúrájá,  meséi é játéki utentiku 
follkozáso  é bábelôáso seítsééve!

Inyene
renez vén

10:00 – 10:45   Afriki mese bábelôás: A Np és  Hol meséi
10:00 – 13:00   Kézmûves follkozások utentikus játékmesterek vezetésével
11:30  – 12:10    Monol mese bábelôás: A csoáltos táltosprip

2014. március 1. 10 ór
Kispesti Munkásotthon Mûvelôési Ház
1191 Bupest, Teleki u. 50.

SZF_1002-1_143x184_Szines_Falu_sajto ́_KMH.indd   1 1/29/14   5:05 PM

 

A XVIII. KERÜLETI
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
www.csontvaryiskola.hu 

A 2014/2015 tanévben angol tehetséggondozó osztályt indít , 
az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat 

szeretettel várják angol csipegető foglalkozásaikra 
 

2014.   január 16-án 
február 13-án 
február 27-én 
március 13-án 
1615 - 1700-ig 

Szülői tájékoztatót 2014. február 19-én 1615-kor tartunk. 
Tehetséggondozó programunkba betekintést nyerhetnek 

2014. február 11-én 8-12 óra között 
az 1. és 3. osztályban 

olvasás, angol, informatika, testnevelés órák keretén belül. 
 

Az 5. évfolyamon 
matematika tehetséggondozó osztályunkba 

szeretettel várjuk a matematika iránt érdeklődő tanulókat. 
 

Tehetséggondozó osztályainkba a meghallgatás időpontja 
2014. március 17. 16 óra 
A meghallgatásra jelentkezni lehet: 
február 24-én és 25-én 9-12 óra között 
személyesen Gáspár Attiláné igazgató- 
helyettesnél, vagy az alábbi címen: 

igazgatohelyettes@csontvaryiskola.hu 
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13HirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n vízszerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, 

CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS 
CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES 
ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

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 minden, amire eddig nem talált szakit! Csöpögő csap, szétesett ereszcsatorna, 
bedőlt kerítés, bútorok-karnisok felszerelése, kisebb kőművesmunkák, gipszkarton 
eldobozolások, beázások kijavítása. Számlaképes, hívjon bizalommal. Tel.: 0670/424-69-62

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 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 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

 állás/PályázAt
n Belga élelmiszeripari cég keres 3 műszakos munkarendbe, Budapest 18.kerületben, 

elsősorban speciális ostyarúd sütőgép kezelésére női munkaerőt. Jelentkezés önéletrajz 
küldésével az alábbi címre, ill. e-mail címre lehet: H-1186 Budapest, Besence utca 4-6.; 
e-mailben: eva.tothne@bakeryworld.hu

n munKaleHetőség! reKlámÚjságoK, ProsPeKtusoK, KiadványoK 
BudaPesti terjesztésére KeresünK jelentKezőKet. 
folyamatos, reggel 7 órától végzendő, fiziKai munKa. saját 
autó, moBiltelefon szüKséges! érdeKlődés személyesen 
HétKöznaP reggel 6:30 és 7:00 óra Között: feiBra Kft, raKtár. 
BP. Xv. KésmárK utca 14/B.

KirándUlás
n A t.K.m.e Bp. Xviii. ker. nyugdíjas klubja 2 napos autóbuszos kirándulást szervez 

2014.03.15-16-án Szombathely és Kőszegre! Bővebb tájékoztatást telefonon Horváth 
Lászlóné 294-5993 és Harmati Istvánné 290-3607. Minden kedves érdeklődőt szeretettel 
várunk! 

 oKtAtás
n németnyelv – TANÁRI DIPLOMÁVAL TANÍTÁST, KORREPETÁLÁST VÁLLALOK. T.: 

06-30/259-96-78

n matematika, angol, német, fizika. Érettségire, nyelvvizsgára felkészít, felzárkóztat 
gyakorlott tanárnő. Egyetemi matek is! Házhoz megyek! T.: 0620/9736-467

n mAtemAtiKáBól, FiziKáBól KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST 
VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI LEHET: 
06-1-294-5985.

n zongorA oKtAtás! Diplomás zongoratanár oktatást vállal klasszikus stílusban, 
H-Cs: 16-19,  18.k. Árpád utcában. T.:06-70/501-9949”

ingAtlAn/elAdó-KiAdó
n Xviii. eladó – kiadó lakást, családi házat keresek, lehet felújítandó is. Hívását előre is 

köszönöm. T.: 06-20-3974-055

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!

n BudaPest legolcsóBB éPülő laKásai 185.000- forint/
négyzetméter ártól, Kamatmentes részletre leKötHetőK! 
www.emiliaHaz.Hu,  06/30-9420-278

n elAdó családi okok miatt sürgősen Lőrinc központjában /Bókay telep/ 1059m2 telken 
egy 280m2 luxus kivitelben sok extrával 2000-ben megépített ház! Irányár: 69 millió Ft. Tel.: 
0630-900-3913

régiség/műtárgy
n Kitüntetést, JELVÉNYT, PÉNZÉRMÉT, PAPÍRPÉNZT, HÁBORÚS RELIKVIÁKAT,  

RÉGI JÁTÉKOT, KÉPESLAPOT, PAPÍR -és MINDEN EGYÉB RÉGISÉGET VÁSÁROL GYŰJTŐ. 
Azonnali, díjtalan kiszállás. Tel. 06/30/9490055 

n PaPPné szilvia műtárgy szaKBecsüs dÍjtalan Kiszállással, 
Becsléssel vásárol mindenféle régiséget, szoBroKat, 
festményeKet, dÍszóráKat, dÍsztárgyaKat, ezüstöt, aranyat, 
BÚtoroKat, KönyveKet és teljes HagyatéKot. tel.: 06-20-465-
1961, 06-70-942-0806, 06-1-293-1759

n •	 Gábor	EszmEralda	bEcsüs	műGyűjtő	Első	vEvőként	
legmagasaBB áron KészPénzért vásárol antiK modern 
festményeKet, BÚtoroKat, PorcelánoKat, Herendit, 
zsolnayt, meissenit, Kovács margit gorKa géza KerámiáKat, 
ezüsttárgyaKat, aranyéKszereKet aKár fazon áron is, 
BronztárgyaKat, óráKat, szőnyegeKet és mindenfajta 
régiséget. Kiszállás és értéKBecslés dÍjtalan! üzletünK ii. fő 
u. 67. t.: 364-75-34, 0630-382-70-20, gloria-galeria@freemail.Hu

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

HIrdessen lapunkBan!
H i r d e t é s fe l v é t e l  t e l e fo n o n :  

+36 30/954-2025
E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

HIrdessen lapunkBan!
+36 30/954-2025

JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!

SzülinapiSzülinapiSzülinapiSzülinapiSzülinapi zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves, 
táncórák, fejlesztő táncórák, fejlesztő táncórák, fejlesztő táncórák, fejlesztő táncórák, fejlesztő táncórák, fejlesztő gyermekgyermekgyermekgyermekfoglalkozások, foglalkozások, foglalkozások, foglalkozások, 
csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges rendezvényekrendezvényekrendezvényekrendezvények
remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre 
Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!

Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi 
elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:
Telefon:Telefon:Telefon:  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49
E-mail:   E-mail:   E-mail:   szervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.hu
Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 

Bókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, Főépület

budapesti

BULVÁRSZÍNHÁZ

Rolla FOGARASSY BERNADETT
Baracs PANKOTAY PÉTER 

Marcsa TEREMI TRIXI

Miska FOGARASSY ANDRÁS

Pixi BENKÓCZY ZOLTÁN

Mixi GYURITY ISTVÁN
Nagymama BORBÁTH OTTILIA / ZALAY LÍDIA

Eleméry EGRI LÁSZLÓ

Kísér: BÍRÓ ATTILA és kis zenekara
Rendező: FOGARASSY ANDRÁS

www.bulvarszinhaz.hu

Február 16-án, (vasárnap)15 órakor
Belépő: 1.500.-Ft/ fő (nyugdíjas, diák), 2.200.-Ft/ fő (teljes áru)
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14 egészség

� az emberiség 
történelmének 
nagyobb részé-

ben fertőző betegsé-
gek, járványok pusz-
títottak, sok halálos 
áldozattal. 1794 óta 
azonban védőoltások 
állnak rendelkezésre, 
védve az embere-
ket a fertőzésektől, 
járványoktól.  Vannak 
betegségek – mint 
a himlő vagy a gyer-
mekbénulás –, ame-
lyek ily módon gya-
korlatilag eltűntek. 

sütő-nagy zsolt  

napjainkban gyakran hallani 
olyan véleményeket, amelyek 
megkérdőjelezik a védőoltások 
hasznosságát. A pestszentlőrinci 
szakrendelő vezető főorvosa, dr. 
mikecz tibor szerint azonban az 
oltások elmaradása lényegesen 
nagyobb kockázattal jár, mint 
az oltások mellékhatásaként el-
vétve felmerülő mellékhatások.

VédettSéget 
nyújtanaK
A középpontban az immun-
rendszer áll, amely véd a fertő-
zések (vírusok, baktériumok, 
gombák) ellen, felismeri azokat, 
ha a szervezetbe jutnak, és el-
lenanyagokat termel ellenük, el-
pusztítja őket – mondta Mikecz 
Tibor. – Van olyan betegség, 
amelyik ellen, ha átestünk rajta, 
egész életre védettségünk lesz, 
de van, amelyik ellen csak rövid 
ideig tart a védettség. 

A védettség lehet természe-
tes, azaz veleszületett vagy szer-
zett: aktív és passzív. A mester-
ségesen szerzett aktív és passzív 
védelem a védőoltások révén jön 
létre. Az ellenanyag szájon át 

vagy injekcióval kerül be a szer-
vezetbe. 

Csökken a fogékonyság egyes 
fertőzésekkel szemben, megsza-
kad a betegség járványos terje-
dése. A védőoltások a kórokozók 
elölt, legyengített alakját vagy 
csak védettséget kialakító részét 
tartalmazzák. Beadása után a 
szervezetben ugyanaz a folya-
mat játszódik le, mint fertőzés-
kor, csak gyengébb formában, és 
ennek eredményeként kialakul a 
védettség. Folyamatosan egyre 
korszerűbb és biztonságosabb 
oltóanyagok állnak rendelkezés-
re.

Kötelező éS 
VálaSztható
Magyarországon – és sok más 
országban – életkorhoz kötöt-
ten törvények írnak elő kötelező 
védőoltásokat. Vannak nem kö-
telező védőoltások, amelyekről a 
szülő dönt megfelelő tájékozó-
dás után, de ezeket is csak orvos 
írhatja fel, adhatja be.

Kötelező védőoltások újszü-
lött-kortól 13 éves korig: tuber-
kulózis (tbc), diftéria (torok-
gyík) szamárköhögés-tetanusz 
(merevgörcs)-gyermekbénulás-
agyhártyagyulladás, kanyaró-
rózsahimlő-mumpsz (járványos 
fültőmirigy- gyulladás), fertőző 
májgyulladás (hepatitis B) ellen.  

nem kötelező, ajánlott vé-
dőoltások: agyhártyagyulladás 

(meningococcus), bárányhim-
lő, kullancs által okozott agy-
velő- és agyhártyagyulladás, 
vírusos influenza, a tüdőgyul-
ladás-középfülgyulladás agy-
hártyagyulladás egyes típusai 
(pneumococcus), méhnyakrák 
(HPV), A és B típusú fertő-
ző májgyulladás (hepatitis), 
rotavírus (hasmenés) ellen.   

A védőoltásoknak köszönhe-
tően sok fertőző betegség már 
eltűnt, vagy igen ritkává vált 
– folytatta Mikecz Tibor. – A 
fertőző betegségek kórokozói 
azonban állandóan jelen van-
nak a környezetünkben, és csak 
a védőoltások nyomán kialakult 
védettségnek köszönhetően nem 
tudnak betegséget okozni. Ha 
mellőzik a védőoltást, hamaro-
san járvány lép fel, sok megbete-
gedéssel és halálesetekkel.

előnyöK éS 
KocKázatoK
Az utóbbi időben felerősödtek a 
védőoltás-ellenes megnyilvánu-
lások az egyes esetekben fellépő 
nemkívánatos mellékhatások és 
a nagyon ritkán előforduló sú-
lyos következmények miatt. 

Fontos, hogy a szülők, illetve 
a páciensek minden védőoltás-
ról felvilágosítást kapjanak az 
orvostól, a védőnőtől: az elő-
nyökről, az esetleges ritka mel-
lékhatásokról, kockázatokról 
egyaránt. A védőoltások szük-
ségesek, hogy megvédjük gyer-
mekeinket, unokáinkat, utóda-
inkat, a jövőnket.  Ugyanakkor 
nem javasolt a védőoltás aktu-
álisan fennálló lázas betegség, 
immunrendszeri károsodás 
(elsősorban rosszindulatú da-
ganatok és a gyógyszeres im-
munhatást csökkentő kezelés) 
esetén, súlyos előzetes védő-
oltást követő szövődménykor, 
a terhesség első harmadában, 
valamint ha valaki az oltóanyag 
bármely összetevőjére túlérzé-
keny (allergiás).

fontosAk 
A vÉdŐoltások!
A megelőzésnek köszönhetően sok betegség szinte eltűnt

dr. mikecz tibor szerint sokat kockáztat, aki nem adatja be a védőoltásokat

még mindig nem Késő!  
napjainkban is aktuális a világszerte terjedő influenza elleni védőoltás. a teljes 
elszigetelődésen kívül az oltás nyújt védelmet. Vannak, akik ellenzik, mert 
mellékhatásoktól tartanak. ám ki lehet jelenteni: egy súlyos influenzába sokan halnak 
bele, míg az oltás okozta mellékhatások nagyon ritkák, tehát a védőoltás nélkül sokkal 
nagyobb kockázatot vállalunk. a védőoltás beadása különösen javasolt a 60 életév 
fölötti	személyeknek,	a	krónikus	(szív-érrendszeri,	tüdő-,	idegrendszeri,	anyagcsere-,	
máj-,	vese-,	diabétesz,	leukémia)	betegségben	szenvedőknek,	az	egészségügyben	
dolgozóknak, a várandósoknak. a rizikócsoportba tartozóknak ingyenes az oltás, 
másoknak 2000–4000 forint a térítés. Kerületünk lakosainak oltásához minden 
rendelkezésre áll a háziorvosoknál és a házi gyermekorvosoknál. 

Nem érdemes kockáztatni, az egészség többet ér

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁJÁNAK VEZETŐJE AZ ALÁBBI HIRDETMÉNYT TESZI KÖZZÉ 

tisztelt válAsztóPolgároK!
Egyetlen választás sem lehet eredményes az Önök közreműködése nélkül, mert a demokratikus joggyakorlás alapja a 

választásokon való részvétel és a szavazás, melynek törvényes hátterét csak az Önök közreműködésével tudja 
a Helyi Választási Iroda biztosítani.

A Budapest XVIII. kerületi Helyi Választási Iroda a 2014. évi általános választások (országgyűlési képviselők, az Európai 
Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

megválasztása) lebonyolításához a 76 kijelölt szavazókörbe szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak 
a településen (Budapest XVIII. kerületében) állandó lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár 
lehet a tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, 

így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján 
szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. 

A Ve. 18. § (1) bekezdése alapján a választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ideértve 
a polgármestert is), alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel 
szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottság választott tagja, aki valamely 

párt tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a 
központi államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi 

államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási 
szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy – a 

közalkalmazott kivételével –, továbbá állami vezető sem.
A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő 

általános választásokra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

Ha munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró 
ok nem áll fenn, akkor jelentkezését a helyszínen elérhető vagy a www.bp.18.hu oldalról letölthető jelentkezési lap kitöltésével 
és aláírásával adhatja be, személyesen a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatain (1184 Budapest, Üllői út 400. és a pestszentimrei kihelyezett ügyfélszolgálaton: Ady Endre utca 100.). 

Hétfő: 10.00–18.00, kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–18.00 óráig, csütörtök: 8.00–16.00 óráig, péntek: 8.00–12.00 óráig

Amennyiben a fenti időpontok egyikében sem tud személyesen megjelenni, kérem, hogy kollégáinkkal telefonon egyeztessen 
időpontot a jelentkezési lap benyújtására. 

Kérjük, hogy személyazonosítására alkalmas okmányát és lakcímkártyáját, TAJ- és adókártyáját személyes megjelenésekor az 
adategyeztetés érdekében okvetlenül hozza magával.

Az ügyfélszolgálati csoport és a Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai az alábbi telefonszámokon készséggel válaszolnak a 
feladat ellátásával kapcsolatos kérdésekre:

Ügyfélszolgálat (Üllői út 400.): 296-1441
Ügyfélszolgálat (Ady Endre utca 100.): 297-5735

Dr. Hunyadkürti Szilvia, 296-1435 
Dr. Könye Kornél, 296-1435 

Hományi András Ferenc, 296-1435 

Kérjük, hogy jelentkezésekor vegye figyelembe, hogy a választások napján a szavazatszámláló bizottság munkájában történő 
közreműködés jelentős fizikai és szellemi megterheléssel jár, és a döntések meghozatala nagyfokú odafigyelést igényel! 

A szavazatszámláló bizottságok tagjait Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete választja meg. A megválasztott szavazatszámláló bizottsági tagok – valamennyi választást megelőzően – kötelesek a 

bizottsági tagok részére szervezett felkészítő oktatáson részt venni. 
Tájékoztatom Önt, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai a munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást 

követő napon a Ve. 15. § (1) és 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján mentesülnek a napi munkavégzés alól. 

Dr. Peitler Péter sk., jegyző, HVI-vezető

JelentKezési lAP
SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK RÉSZÉRE A 2014. ÉVI VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Alulírott

NÉV: ............................................................................... SZÜLETÉSI NÉV: ................................................................................  

ÁLLANDÓ LAKÓHELY:  ..............................................................................................................................................................  

ANYJA NEVE:  .................................................................  SZÜLETÉSI HELY, IDŐ:  .....................................................................

SZEMÉLYAZONOSÍTÓ JEL:  ............................................  TAJ-SZÁM:  ......................................................................................

ADÓAZONOSÍTÓ JEL:  ....................................................  TELEFONSZÁM:  ...............................................................................

E-MAIL:  .........................................................................

szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezem a 2014. évi általános választások lebonyolításához.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszenlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete szavazatszámláló bizottsági taggá választ, köteles vagyok a Helyi Választási Iroda által szervezett felkészítő oktatáson 

részt venni, valamint a választások napján egyeztetett időpontban pontosan megjelenni és a szavazatszámláló bizottság 
munkájában részt venni. 

Tudomásul veszem, hogy taggá vagy póttaggá választásom esetén megbízatásom a következő általános választásokra 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

Ve. 17. § (1) a) A szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a 
központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

(2) A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.
Ogyv. 2. § (3) Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését 

vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
Ve. 18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik 

választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt.
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl párt tagja, a választókerületben jelöltet 
állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási 
bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, 

szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Helyi Választási Iroda írásbeli tájékoztatását az összeférhetetlenségi 
okokkal kapcsolatban megértettem, azt tudomásul vettem, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 

17. § (1) a) pontjában és (2) bekezdésében, ehhez kapcsolódóan az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi 
CCIII. törvény (Ogyv.) 2. § (1) bekezdésében, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn 
velem kapcsolatban, illetve vállalom, hogy amennyiben a későbbiekben az alább meghatározott kizáró okok hatálya alá kerülök, 

erről haladéktalanul és írásban értesítem a Helyi Választási Iroda vezetőjét.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján hozzájárulok személyes 
adataim kezeléséhez, amelyeket az adatkezelő kizárólagosan a választási feladataim ellátásához kapcsolódóan használhat fel. 

Budapest, 2014. .............................................. hónap ................... nap ……………………………………………………

...................................................................................................
jelentkező aláírása 
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

Az Agapé Gyülekezet 1995 óta működik a kerületben egyHáz

� a havanna-
lakótelepen 
működő agapé 

gyülekezet vezető 
lelkipásztorát, perjesi 
Istvánt a múltjuk-
ról, a jelenükről, a 
mindennapjaikról 
kérdeztem.

 
– A nagyobb egyházakat min-
denki ismeri, de mit kell tudni az 
önök gyülekezetéről?

– Az Agapé gyülekezet, leg-
alábbis ezen a néven, 1995 óta 
működik a kerületben, de a 
története korábbra nyúlik visz-
sza. A helyi baptista gyüleke-
zet Pestszentlőrincen 1932-ben 
alakult meg, s létezik itt azóta 
is. ez a közösség hívott meg a 
lelkipásztorának 1988-ban. A 
gyülekezetben feltétlen törekvés 
élt és él, hogy az Istennel való 
kapcsolatot egyre valóságosab-
ban élje meg. ez a vágy össze-
kapcsolódott azzal a megtapasz-
talással, amelyben néhány évvel 
korábban lehetett részem. Ak-
kor, amikor átélhettem azt a lel-
ki élményt, amit jézus Krisztus 
apostolai az első pünkösdkor. A 
szentlélek-keresztséget. 

– A rendszerváltozás bizo-
nyára a gyülekezet életében is 
változásokkal járt.

– A karizmatikus megújulás 
az 1990-es évek elején indult 
el, nagy változásokat hozva a 
gyülekezetünk életébe is. Ak-
kor kezdődtek például a szom-
bat délutáni ifjúsági találkozók, 
amelyek egyre több fiatalt von-
zottak. Kinőttük az imaházat, 
így a Lőrinci sportcsarnokot 
béreltük ki a rendezvényeinkre. 
A résztvevők száma ott is to-
vább emelkedett, mert az embe-
rekben nagy volt az éhség Isten 
megtapasztalására. sokan kezd-
tek új életet, megkopott hitű hí-
vők újultak meg a lelkükben, s 
nem egy példa volt arra is, hogy 
betegek gyógyultak meg.

mISSzIóS 
cSoportoK
– Az agapé kifejezés tehát hívó 
szóvá vált. mit jelent ez?

– A kilencvenes években a 
Magyarországi Baptista egyház-
ban szokatlanok voltak az ilyen 

jellegű istentiszteletek, ezért is 
lehetett oly élénk az érdeklődés. 
A gyülekezet 1995-ben döntött 
úgy, hogy Agapé néven önálló 
egyházként folytatja a működé-
sét. ez a görög szó a Bibliában 
Isten feltétel nélküli szeretetét 
jelenti. egy helyütt a Biblia kife-
jezetten úgy jellemzi Istent, mint 
akinek a lénye maga a szeretet, 
vagyis „agapé”. A mi célunk is 
az, hogy a szeretet álljon az éle-
tünk középpontjában.

– Hol és hogyan leltek új hely-
re a „sportcsarnokos évek” után?

– A Havanna-lakótelepen a 
Kondor Béla sétány 18. szám 
alatti épületet, amely korábban 
ABC-áruház volt, 1997-ben vá-
sároltuk meg. ezt átalakítottuk a 
céljainkra. előbb a 400 személyes 
imatermet és az irodákat alakí-

tottuk ki, majd hozzáépítéssel 
gondnoklakást és ifjúsági klubot, 
végül pedig 100 fős előadótermet 
és a csoportos foglalkozásokra 
alkalmas kisebb termeket hoz-
tunk létre. Az idén szeretnénk 
megcsináltatni az emeleti rész 

hőszigetelését és színezését. ez-
zel összkomfortossá válnánk.

házaSpároK, 
nyugdíjaSoK
– A kétkezi munkával, az építke-
zéssel tehát jól állnak, azonban 
a gyülekezetük fő célja nem az 
épület, hanem az emberek „fel-
építése”.

– ez természetes, s teszünk 
is ezért. Vasárnaponként a gyü-
lekezeti központunkban három 
istentiszteletet tartunk, egy „ki-

települt” missziós csoportunk 
pedig a Havanna utca 50. alatt 
tart istentiszteletet. Az a tapasz-
talatunk, hogy sokan vannak, 
akik könnyebben eljönnek a 
tízemeletes lakóház földszint-
jén tartott találkozóra, mint egy 
egyházi épületbe. Az istentiszte-
let idején a legfiatalabbak gyer-
mek bibliaköri foglalkozáson ve-
hetnek részt, az ifjúsági klubban 
pedig hetente jönnek össze azok, 
akik át akarják élni az Istennel 
és az egymással való találkozást. 
Örömteli, hogy a gyülekezeti 
tagok közül sokan a saját ottho-
nukban fogadnak hétköznap es-
ténként öt-tíz személyes csopor-
tot. Ilyen körülmények között 
személyesebben tudjuk megosz-
tani az örömöt, a gondot.

– Kik felé fordulnak, kiket 
igyekeznek megszólítani?

– A lehetőségeink szerint 
mindenkit, de különösen nagy 
súlyt helyezünk a házassági és 
a családi kapcsolatok ápolására. 
A jegyespároknak házasságra 
felkészítő kurzust szervezünk, a 
házaspároknak pedig házasság-
ápoló találkozókat. gondolunk a 
nyugdíjas testvéreinkre is. nekik 
a gyülekezet évente szervez né-
hány napos testi-lelki felüdülést 
nyújtó kirándulást Berekfürdő-
re, a református Megbékélés Há-
zába. ez az alkalom az Istennel 
és az egymással való megbéké-
lést szolgálja.

a börtönben IS
– Az elmondottak alapján „be-
épültek” a Havanna hétköznap-
jaiba…

– Igyekszünk a lehető leg-
több helyen ott lenni. Mi is szer-
veztünk karácsonyi cipősdoboz-
akciót, közösen a Hajnalcsillag 
Alapítvánnyal, aminek révén 
sok-sok gyermeket tudtunk 
megajándékozni. Részt veszünk 
a Havanna Lakótelepi napok 
egyházi programjában, egy 
csoportunk pedig az elítéltek, 
a börtönben lévők között végez 
szolgálatot.
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Újabb ebédosztást tartott a rászorulóknak január-
ban a Pestszentimrei Katolikus Karitász. A helyszín 
a már megszokott volt, az imrei plébániatemplom 
kertje. ezúttal is bőven száz fölött volt azoknak a 
száma, akik éltek a lehetőséggel, s jóllaktak az ízle-
tes kolbászos paprikás krumplival. Az önkormányzat 
támogatásának köszönhetően a karitász ingyen jut-
hatott a burgonyához, az ász Pékség és az Imre nagy 
Pékség pedig a péksüteményekről gondoskodott. Így 
teli gyomorral és az időjárásnak is köszönhetően jó-

kedvűen, mosolyogva távozhattak a hajléktalanok, a 
rászorulók a templomkertből.

A karitásztól kapott információ szerint február 
15-én, szombaton 12 órától ismét szeretettel vár-
ják ebédre a hajléktalanokat és a rászorulókat a 
pestszentimrei plébániatemplom kertjébe. A vezető, 
Kovács István egyelőre nem árulta el, hogy mi lesz a 
menü, de mivel az éhüket ott csillapítók megtapasz-
talhatták már, hogy „jó a konyhája” a szervezetnek, 
ezúttal is érdemes lesz odalátogatni.

eBÉD A TeMPLOMKeRTBen 

A szErEtEtEt szolgáljA
Az imaháztól a sportcsarnokon át a Havannáig

az agapé gyülekezetet vezető lelkipásztor, Perjesi istván senkit nem hagy elveszni

az ételosztás február 15-én folytatódik

Küldetés
az elmúlt húsz évben 63-mal nőtt az agapé-gyülekezetek köre, 
köztük nem kevés roma gyülekezettel. Isten feléjük is feltétel 
nélküli „agapé” szeretettel fordul.  ahogy a vezető lelkipásztor 
mondta: „ez is a mi küldetésünk.”

HIRdetméNy
tájéKoztAtó A válAsztóKerületről 

és A szAvAzóKöröKről

tisztelt válAsztópolgároK!
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
2. számú melléklete alapján Budapest Főváros XVIII. kerületének teljes 
közigazgatási területe egy országgyűlési választókerületet alkot. ennek 

megnevezése:

15. száMú országgyűlési egyéNi válAsztóKerület,
rövidítve: Budapest 15. OeVK.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdése 
alapján a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazókörök 

számát, sorszámát és területi beosztását. A szavazóköröket oly módon 
kellett kialakítani, hogy egy szavazókörre 600–1500, a központi 

névjegyzékben szereplő lakos jusson. 
A szavazóköröket 2013. július 31-ig a választási eljárásról szóló 

törvény 351. § (1), (1/a) bekezdései alapján az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási iroda (oevi) vezetője kialakította. 
Azóta folyamatosan figyelemmel kíséri a szavazóköri beosztást, és 
szükség esetén módosítja azt. A Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 15. számú országgyűlési egyéni 
választókerület szavazóköreinek számát, sorszámát, területi beosztását, 

valamint a szavazóhelyiségek címét az 1/2013. (VII. 29.) számú 
határozatban állapította meg. ennek értelmében a XVIII. kerület egyéni 
választókerületeihez tartozó szavazókörök száma 80-ról 76-ra változott.

A választási eljárásról szóló törvény 78. § alapján a kerületben állandó 
bejelentett lakcímmel nem rendelkező, településszintű lakóhellyel 

rendelkező (hajléktalan) választópolgárok a 11. számú szavazókörben 
adhatják le a szavazatukat.

2014. január 24. OeVI
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� levéltári kutatá-
sok során meg-
döbbentő tanácsi 

előterjesztésre bukkan-
tam. Köztudott, hogy a 
legvadabb rákosi-kor-
szakban milyen vidáman 
kellett csasztuskákkal, 
zakatolással is éljenezni 
a dicsőséges szovjet 
típusú szocializmust. 
az is közismert, hogy 
rákosi „apánkat” milyen 
tapsrend szerint illett 
ünnepelni. az viszont 
kevésbé, hogy milyen 
komolyan kellett venni a 
légoltalom kérdését.

A XVIII. kerületi tanács vég-
rehajtó bizottságának a szóban 
forgó időszakban született elő-
terjesztésében olyan dörgedel-
mes szavakkal hangsúlyozták a 
légóoktatás fontosságát, mintha 
népgazdaságunk legfőbb cél-
kitűzése a légoltalom lenne. Az 
írásból azt lehet kiolvasni, hogy 
nem lesz idő a lap aljáig sem el-
jutni, mert közben ki fog törni a 
harmadik világháború. 

atomVIllanáS 
balról!
ebből kiindulva fogant a jelen-
tés egésze. A gaz imperialisták 
ugrásra készek a mi békésen 
dolgozó munkás tömegeink éle-
tének és javainak elveszejtésére, 
és ezt a légótanfolyamoknak kell 
megakadályozniuk. ezért meg 
kell bélyegezni, pellengérre kell 
állítani azokat, akik bármine-
mű kifogást találnak ki a tanfo-
lyamokról való távolmaradásra. 
Mert vannak olyan megátalko-
dottak, akik holmi betegségre 
hivatkozva orvosi igazolást is 
lobogtatnak, csak hogy ne kell-
jen meghallgatniuk a felkészült 
elvtárs láncosbomba-elhárítás-
ról szóló expozéját. Mert kérem, 
hogyan fogja az a háziasszony 
az „atomvillanás balról” esetére 
figyelmeztetni a szomszédját, ha 
az előadás helyett a csecsemőjét 
ápolja? A karhatalommal sem 
előállíthatók soha nem fogják 
megtudni, hogyan kell a pincé-
ket aládunsztolni. ez valóban 

így hangzott el az egyik előadó 
elvtárs szájából, aki lányos za-
varában összekeverte a befőttek 
eltevésének egyik fázisát (dunsz-
tolás) és a pincék alátámasztását 
(dúcolás). 

KeVéS Volt 
a légópInce
jogos kritikaként merült fel, 
hogy a kerület lakosai nem tesz-
nek meg mindent a világháború 
elleni védekezésért, hiszen hal-
latlanul kevés (légó)pince van 
a házak alatt. Lehet, hogy köz-
ponti direktívát is kidolgoztak 
a pártközpontban arra nézvést, 
hogyan lehet pincét ásni a há-

zak alá (utólag). Kevésnek bizo-
nyultak a légvédelmi szirénák, a 
fényjelzések is. A kerület üzemei 
pedig nem vették a súlyának 
megfelelő komolysággal a fel-
készülést. nem szervezték meg 
a riadóláncot, nem osztották ki 
a szerepeket, nem írták le a pa-
rancsnoki rangsort. A dolgozó 
elvtársak nem tudták a légós 
feladatukat, nem tartottak gya-
korlatokat, nem volt védelmet 
adó óvóhely az üzemek terüle-
tén. egyszóval ott álltak semmi 
nélkül a világháború küszöbén, 
ami borzasztó. Mert ugye ott – 
azaz bocsánat: itt – volt a nagy 
szovjetunió, amelyről példát ve-
hettek volna. Az a csodás légol-

talom, amely megvédte a szovjet 
elvtársakat és az értékeiket a 
második világháborúban. (Csak 
egy bátortalan megjegyzés: ak-
kor miért volt oly hatalmas a 
szovjetunió civil lakosságának 
embervesztesége?) 

példamutatáS
A tanács apparátusának példát 
kellett mutatnia, ezért minden 
dolgozójának a neve mellé oda-
került a légóbeosztása is. Csak 
azok a vezetők „húzhatták ki” 
magukat a listáról, akik párt- 
vagy szakmai átképző iskolán 
voltak. nekik volt csak menleve-
lük a harmadik világégésből való 
kimaradásra. Beosztott csinos 

titkárnőjük viszont a gyakorló 
szombaton a főcsövet vezette 
teljes mellbedobással, és aki hét 
közben a számlák, belégek hal-
mazát iktatta szürke könyökvé-
dőben, a háborús készülődésben 
az irányfény technikáját kezelte 
óriási szakértelemmel. 

A kerületen kívüli „háborús 
cégek” is megkapták a magukét, 
hiszen az óvóhelyi ajtók gyártá-
sára szervezett nemzeti vállalat 
nem szállította le időben az acél-
vasbeton pinceajtókat a dolgo-
zók védelmére. ekkor szerelték 
fel a kerületi közintézmények 
pincéit a páncélajtókkal, páncél-
ablakokkal, amelyek még talán 
ma is csúfítják a képet, és aka-

dályozzák a normális mozgást 
az alagsorokban, pincékben.

az oSztályharc 
foKozódott
A kerületi légóvezér vészjósló 
adatai nem sok jóval kecseg-
tették a tanács vezetőit, akiket 
arra biztattak, hogy a béke vé-
delmében törjenek lándzsát. 
Főhetett a feje a vezérkarnak, 
mitévők legyenek: befejezzék-e 
a Kassa utcai, a szélső utcai is-
kola építését, üldözzék-e tovább 
az egyéni gazdákat, a kulákokat, 
megnyissák-e a 8. italboltot, be-
tömörítsék-e az utolsó maszek 
(kontár) szabót is a szabószövet-
kezetbe, vagy mindent félretéve 
elővegyék a rohamásót, és futó-
árkokkal, földbe vájt óvóhelyek-
kel védjék meg a legfőbb érték, 
az ember (a dolgozó elvtársak, 
a szövetkezeti parasztok) életét, 
ingóságait és „hatalmas” vagyo-
nát.   

Talán ennek a jelentésnek a 
hatására értettem meg, miért 
nem intéződtek el az akták és 
a bennük foglalt ügyek, miért 
nem lehetett húst kapni, sőt 
néha kenyeret sem, és egyálta-
lán, miért nem készült el határ-
időre elfogadható minőségben 
semmi sem. ezek után érthető: 
ha mindent alárendeltek a légó-
nak, illetve ha már a dunsztosok 
között volt a harmadik világhá-
ború, ki mert volna a termeléssel 
és az emberek életkörülményei-
vel törődni? Így már az is érthe-
tővé válik, miért ragaszkodtunk 
tűzzel-vassal a békéhez.  

➜ Pándy tamás
helytörténész

lÉgóvEszÉly 
Az 50-Es ÉvEkBEn
A hidegháború nyomai még mindig fellelhetők 
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a Póth irén utcai gyermekorvosi rendelőt is a légóveszélynek megfelelően alakították ki

Az akadémia célja továbbra is az időskorúak isme-
reteinek bővítése. Az idei első előadás február 22-
én 9 órakor lesz a XVIII. kerületi polgármesteri 
hivatal tanácstermében. jászberényi józsef beszél 
a jövő városairól, ezen belül arról, hogy lesznek-e 
a XXI. században idősbarát városaink.
A nyugdíjasok Akadémiája további előadásainak 
időpontjai és témái: 

Március 8. s. szabó Péter: A Balkán és Közép-
európa kulturális és vallási törésvonalai – a múlt, 
a jelen és a lehetséges jövő

Március 22. Kovács györgy: Közösségteremtés 
időskorban

április 12. Lantos gábor: Észak és a szépkorú-
ak

április 26. jászberényi józsef: Három év, amely 
megrengette a világot – a magyar sport aranyko-
rának társadalomtörténeti háttere

Május 10. soós Andrea Klára: A személyes ada-
tok védelme

Május 17. Molnár Beáta: Az idősek és a generá-
ciók közötti szolidaritás európai éve – jó példák, 
jó gyakorlatok

A mindig szombati napra szervezett és 9 óra-
kor kezdődő előadásokat az elhangzott témával 
kapcsolatos kötetlen beszélgetés követi, amelyben 
a résztvevők kérdéseket tehetnek fel, és elmond-
hatják az észrevételeiket. Az előadásokon való 
részvétel a nyugdíjasoknak ingyenes.
A Zsigmond Király Főiskola bővítette az előadá-
sokhoz kötődő tanfolyamokat, amelyeket a kö-
vetkező témakörökben tartanak a polgármesteri 
hivatal épületében: civilizációtörténet, geopoliti-
ka, művelődéstörténet kezdőknek, haladóknak, 
illetve emelt szinten; környezetvédelem,  környe-
zet-egészségügy, hulladékok a háztartásban; kez-
dő, haladó és emelt szintű angol nyelvtanfolyam; a 
nagy történelmi vallások kialakulása és alapelvei.

A tanfolyamok időpontjairól az önkormány-
zat www.bp18.hu honlapján, valamint Port 
Tivadarnénál tájékozódhatnak a 06-20-615-6011-
es telefonszámon. A tanfolyamok ingyenesek, s 
azokra a fenti telefonon vagy a porttivadarne@
gmail.com e-mail címen lehet jelentkezni. 

➜ P. a.

FOLyTATÓDIK 
A nyUgDÍjAsOK 
AKADÉMIájA
Az első félévben hét előadással és külön-
féle tanfolyamokkal folytatódik a nyug-
díjasok Akadémiája a kerületben. Az ön-
kormányzat felkérésére a zsigmond Király 
Főiskola közreműködésével 2012-ben 
életre hívott program sikerét bizonyítják a 
rendszeresen telt házas előadások.

FelHíVás
A Jó tAnUló – Jó sPortoló Kitüntető Cím elnyeréséneK Feltételei

A kitüntetést alapította: Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere és a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Közművelődési és Sport Közalapítványa 2004-ben.

A kitüntető cím adományozásának célja: A kerületi tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és a 
fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás és a sport helyes arányainak kialakítására.
A tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek elismerése.
A kitüntető címet évente 3 leány és 3 fiú nyerheti el, I–III. helyezettként rangsorolva nemenként.
Az I. helyezettek díszoklevelet és 70 000 Ft-ot, a II. helyezettek díszoklevelet és  60 000 Ft-ot, 

a III. helyezettek díszoklevelet és 50 000 Ft-ot kapnak.
A kitüntetéseket 2014. május 19-én, a diákolimpia zárórendezvényén adjuk át.

A kitüntető cím elnyerésének feltételei:
A kerületi oktatási-nevelési intézmények 1–8. évfolyamán magasabb, mint 4,5-es, a 9–13. évfolyamán 

magasabb, mint 4,2-es tanulmányi átlag úgy, hogy a tanulónak lehetőleg ne legyen közepes osztályzata.
A tanulmányi átlagnál a 2013/2014-es tanév I. félévét kell figyelembe venni, és a tanulmányi eredmény 
tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el. Amennyiben az általános iskola alsó tagozatán a 

félévi eredmény szöveges értékelésű, azt a felterjesztőnek a pályázaton számszerűsítenie kell.
Eredményes szereplés 2013. január 1. és 2014. március 31. között a következő dokumentált, elfogadott, 

hitelesített és ellenőrizhető egyéni és csapatversenyeken:
Kerületi diákolimpia I–III. hely

 Budapesti, országos területi, országos diákolimpia I–VI. hely
Egyéb szakszövetségi korosztályos verseny területi, országos, nemzetközi I–XX. hely

Igazolások
tanulmányi eredmények: A 2013/2014-es tanév első félévi eredménye, melyről az oktatási-
nevelési intézmény által kiadott és hitelesített értesítő másolatát kell csatolni, feltüntetve a pályázó 

nevét.
sporteredmények: I. Az iskola igazgatójának igazolása

II. A BDSZ eredménylistája alapján az iskolai sportkörvezető igazolása
(Bp., országos eredmények)

III. Szakszövetségi vagy sportegyesületi igazolás
(területi, országos, nemzetközi eredmények)

Az adatokat űrlapon kell benyújtani 2014. április 4-ig Tasnádi András diáksport-szervezőnek 
(Brassó Utcai Általános Iskola, 1182 Budapest, Brassó u. 1. Tel.: 291-8323). 

Az adatlapok Tasnádi Andrástól igényelhetők, vagy letölthetők a XVIII. ker. Diákolimpia honlapjáról 
(www.18dol.hu) és a www.bp18.hu honlapról. A felhívás és a jelentkezési lap fénymásolható! 

A beadási határidő után vagy postán határidőn túl feladott, illetve téves címre küldött, továbbá 
a formailag hibás, hiányos vagy elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmet a 

bírálóbizottság nem értékeli, és nem szólítja fel hiánypótlásra a címre kandidálót.
2014. január 24.

                                                                                                                                            
Vörös árpád sk.

kuratóriumi elnök
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17ProgramajánlóCsinos lánykák és hölgyek, elegáns fiúk és urak a táncversenyen

táncos láBAk 
A kAstÉlyBAn
Február 1-je után 15–16-án ismét a sporttáncosok ve-
szik birtokukba a Pestszentimrei sportkastélyt. Csinos 
lánykák és hölgyek, elegáns fiúk és urak népesítik be a 
létesítményt a várhatóan nagy érdeklődés mellett meg-
rendezendő táncsport magyar bajnokság alkalmából.

 nem csalódhat, aki ezt a programot választja, hiszen az esztéti-
kai élményen túl izgalmas sportesemény részese is lehet, amelyen a 
gyerekektől a szeniorokig valamennyi korosztály bemutatja a tudá-
sát – és nem is „középiskolás fokon”.

sági István, a Magyar Táncsport szakszövetség elnöke elmondta, 
hogy 2013-ban közönségsikert aratott a verseny, tele voltak a lelá-
tók, s remélik, hogy így lesz ez a két februári hétvégén is.

– Azért is fontos ez a két verseny, mert képet kaphatunk arról, 
hol tart, hogyan áll a sportág, milyen reményekkel vághatunk neki 
ennek az évnek. Akárcsak tavaly, most is igyekszünk a lehető leg-
jobb körülményeket teremteni, hiszen rólunk fest képet a rendezés. 
Arról nem beszélve, hogy a legjobbaknak a legjobb dukál.

ennek jegyében a szövetség igyekezett kiszűrni a szubjektivitást 
(pontozásos sportágaknál ez óhatatlanul jelen van), s hat külföldi 
pontozót is meghívott az országos bajnokságra. Rajtuk kívül öt ma-
gyar bíró figyeli majd, hogy kinek, melyik párosnak a legszebb a 
mozgása, melyik él a legjobban együtt a zenével. Magyarán, melyik 
érdemes arra, hogy bajnoki érem kerüljön a nyakába. Az érdeklő-
dők a bajnokság valamennyi versenynapján 14 és 22 óra között él-
vezhetik a bemutatókat és a versenyeket.

tízÉvEs 
A MAdácH 
filMkluB!
éppen tíz évvel ezelőtt tartotta első vetítését a Polgá-
rok házában a madách Filmklub, amely idén töretlen 
népszerűséggel folytatja működését.

A régimódi mozizás közösségi élményét szerette volna visszahoz-
ni a valaha filmszínházakban bővelkedő Pestszentlőrincre Kardos 
Gábor önkormányzati képviselő és néhány barátja. A plázamozik 
teljesen új filmnézési szokásokat teremtettek, ezért a hagyományos 
mozihoz szokott nézők örömmel vették az ötletet, hogy egyszer-
egyszer visszatérjenek gyermek- és ifjúkoruk kedvelt időtöltéséhez.

A Madách Filmklub 2004 elején alakult, első vetítését a Polgá-
rok Házában tartotta, amely azóta is otthont ad a közösségnek – a 
nyarakat leszámítva, ugyanis a rendezvény ilyenkor pár éve kiköl-
tözik a Bókay-kertbe, így emlékezve meg a rendszerváltozás előtti 
Magyarországon ugyancsak népszerű kertmozikról.

A klub tavaszi szezonja február 16-án indul A gyávaság tollai 
című 2002-es alkotással, főszerepben Heath Ledgerrel, akinek az 
élete azóta tragikus véget ért. Március 23-án egy könyv- és film-
klasszikus, a nyugaton a helyzet változatlan kerül vászonra, amely 
az első világháború legpontosabb rajzolata – német szemszögből. 
április 27-én egy dokumentumfilmet láthat a közönség, a II. jános 
Pál – A fehér ruhás vándor című munkát, majd június 1-jén a Tria-
non című Koltay-film pereg. 

A vetítések továbbra is ingyenesek. Minden klubest vasárnap 
van, s a program mindig 16 órakor kezdődik.

➜ K. gy.

rózsA művelődési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 16. 15 óra: Mágnás Miska – 
operett-előadás. Belépőjegy: 2200 Ft, 
nyugdíjas, diák: 1500 Ft.
Február 22. 16 óra: Magyar Táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 22. 19 óra: Magyar Táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 23. 11 óra: Gryllus Vilmos – 
Maszkabál. Belépőjegy: 1500 Ft.
Jógatanfolyam indul: minden kedden 
és csütörtökön 9 órától 10.30-ig. 
Részvételi díj: 1000 Ft/alkalom. 
Bérlet: 4000 Ft/5 alkalom. Előzetes 
jelentkezést kérünk. A csoport minimum 
6 résztvevővel indul. A foglalkozás ideje 
alatt térítésmentes gyermekfelügyelet a 
baba-mama játszóházban.
„Baba-Mama Játszó” játszóház és klub 
– Kaltenecker Erika művelődésszervező, 
mentálhigiénés szakember vezetésével 
minden kedden 10 órától 12 óráig. A 
részvétel ingyenes.
„Rózsa-Szín” címmel 
személyiségfejlesztő drámacsoport indul 
Tósoki Anikó előadóművész, pedagógus, 
mentálhigiénés szakember vezetésével. 
Időpont: minden szombaton 11 órától 
12.30-ig. Részvételi díj: 3000 Ft/hó (4 
alkalom). Előzetes jelentkezést kérünk.
Bach-virágterápia. E természetes 
gyógymód virágeszenciák segítségével 
állítja helyre a lelki egyensúlyt, így 
segít a rossz szokásoktól, pszichés 
problémáktól való megválásban, illetve a 
testi betegségekből való gyógyulásban. 
Energiagyógyászat. A kezelés során 
az ember teljes energiarendszere 
megtisztul, helyreáll a kibillent 
egyensúly, ezzel segítve, gyorsítva 
a testi, lelki gyógyulás és harmónia 
elérését.
Mind a virágterápia, mind az 
energiagyógyászat térítésmentes 
szolgáltatás a Páfrány lélekműhely 
felajánlásaként. További információ: 
Kassainé Lovas Annamária, 06-
30-606-6913. Minden hónap első 
szombatján 15 órától. A programokra 
előzetes bejelentkezést kérünk.
A Rózsa Művelődési Házban 
nyitvatartási időben Ticket Expressz-
jegyiroda működik. Jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9 órától 
19 óráig, hétvégén a rendezvényekhez 
igazodva.

4seAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Február 9. 8 óra: Kispályás 
teremlabdarúgó-torna a PSK 
szervezésében
Február 14–16.: Latin táncverseny. A 
program mindennap 9 órakor kezdődik.
Február 21–23.: Ritmikus gimnasztika 
verseny. A program mindennap 9 órakor 
kezdődik.

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Február 8. 18 óra: PLER-Budapest–
Tatabánya férfi NB I-es bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Február 9. 16 óra: IBK Cartoon 
Heroes–Phoenix Fireball női floorball 
bajnoki mérkőzés
Február 15. 18 óra: a Vörösmarty Mihály 

Általános Iskola és Gimnázium bálja
Február 16. 16 óra: PLER II–Hajdúnánás 
férfi NB I/B-s bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Február 22. 18 óra: PLER-Budapest–
Mezőkövesd férfi NB I-es bajnoki 
kézilabda-mérkőzés
Február 23. 9 óra: korfball bajnoki 
forduló az 1908 SZAC KSE 
szervezésében

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 13. 17 óra: Egészséges életmód 
– Mézes Judit előadás-sorozata. 
Tervezett téma: A munkahelyi feszültség 
öt formája és azok kezelése.
Február 18. 14 óra: a Szent Lőrinc 
Lakótelepi Nyugdíjas Klub összejövetele
Február 19. 17 óra: KézműveSzerda. A 
könyvtár a bölcsesség tárháza, ezért 
most bölcs baglyokkal népesítjük be.
Február 20. 17 óra: Izgő-mozgó klub. A 
téma a farsang.
Február 22. 11 óra: Társasjáték klub
Február folyamán Bálint Vera festményei 
tekinthetők meg a Galéria 18 
kiállítóteremben.
Internet-felhasználói tanfolyam indul a 
könyvtárban 20 órában, délelőttönként 
9–13 óráig. Első csoport: február 
24., március 3., 10., 17., 24. Második 
csoport: február 26., március 5., 12., 
19., 26. Jelentkezni személyesen, 
a részvételi díj befizetésével lehet. 
Részvételi díj: beiratkozott olvasóknak 
120 Ft/óra, regisztráltaknak 120 Ft/
fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Február 7. 13 óra: Társasjáték klub
Február 14. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás
Február 21. 17 óra: Mesekuckó – Bakó 
Dóra bábelőadása

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Február 6. 10 óra: Csevegő csütörtök
Február 7. 16 óra: Kétórás cserebere 
Február 12. 16 óra: Receptcsere
Február 19. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás gyermekeknek
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 6. 15 óra: „Emlékszel 
még?” – kis magyar operett-történet 
filmvetítéssel. Zelinka Tamás 
zenetörténész előadás-sorozatának első 
része.
Február 6. 17.30: Ingyenes jogi 
tanácsadás
Február 8. 9. óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Február 8. 10. óra: a Szent László 
Plébánia farsangi bálja  
Február 9. 8 óra: Kerületi 
sakkbajnokság a Pestszentlőrinc Sakk-
kör szervezésében
Február 9. 10. óra: Ingyenes önvédelmi 
oktatás felnőtteknek
Február 9. 15. óra: Nyugdíjas táncklub
Február 12.15 óra: URBACT 
szabadegyetem
Február 12. 18.45: Zumba Nikivel
Február 13. 15 óra: Fehér asztalnál – 
klubnap a NYÉVE szervezésében
Február 13. 17.30: Ingyenes jogi 
tanácsadás
Február 15. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Február 16. 9 óra: Kerületi 
sakkbajnokság a Pestszentlőrinc Sakk-
kör szervezésében
Február 16. 10 óra: Csoki koncert 
– játék és muzsika 60 percben 
óvodásoknak és kisiskolásoknak Zelinka 
Tamás műsorvezető kalauzolásával
Február 16. 10 óra: Ingyenes önvédelmi 
oktatás felnőtteknek

Február 16. 15 óra: Muzsikaszó mellett 
– nótadélután a Fráter Loránd Nótakör 
rendezésében
Február 18. 18 óra: A Biblia igazi világa 
– Pais István professzor előadás-
sorozatának hatodik része: Mágia 
és áldozás a Bibliában; Ember- és 
állatáldozás a Szentírásban; A húsvét, a 
pünkösd és a karácsony ünnepe az Ó- 
és az Újszövetségben.
Február 18. 17 óra: a XVIII. kerület 
légszennyezéséről a Levegő 
Munkacsoport által rendezett kiállítás 
megnyitója
Február 19. 18.45: Zumba Nikivel
Február 20. 14 óra: Népdalverseny a 
XVIII. kerületi Pedagógiai Szakszolgálat 
szervezésében
Február 20. 17.30: Ingyenes jogi 
tanácsadás
Február 21. 10 óra: Kerületi 
diákparlament
Február 22. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Február 22. 20 óra: Farsangi bál a 
Bóbita Óvoda szervezésében
Február 23. 9 óra: Kerületi 
sakkbajnokság a Pestszentlőrinc Sakk-
kör szervezésében
Február 23. 10 óra: Ingyenes önvédelmi 
oktatás felnőtteknek
Február 23. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Minden csütörtökön 17.30-tól ingyenes 
jogi tanácsadás a Kondor Béla 
Közösségi Házban.
Kiállítások a Kondor Béla Közösségi 
Házban:
Január 31-től február 15-ig: Reflexiók – 
a Velencei Biennálé, 2013
Február 18-tól március 7-ig: A XVIII. 
kerület légszennyezéséről – a Levegő 
Munkacsoport által rendezett kiállítás

városházA díszterem
városház utca 16.

Február 21. 18 órától február 22. 19 
óráig: Elhallgatott magyar szerzők, illetve 
kevéssé ismert művek 25 órás maratoni 
felolvasóestje
Február 28. 18 óra: A nagy 
mesemondóra, Jókai Mórra emlékezve 
dr. Téglás Tivadar tart előadást az író 
életéről, munkásságáról. Közreműködik: 
Dzsupin Ibolya színművésznő. Az 
eseményt a NATIK szervezi.

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Az Ég és Föld – A polgári repülés 
és Budapest XVIII. kerülete címmel 
összeállított repüléstörténeti kiállításunk 
a KÖKI Terminál első emeletén (155-ös 
üzlet) látható. Nyitva tartás: keddtől 
vasárnapig 10 és 18 óra között.
Állandó kiállítás: Pusztától a parkvárosig. 
A XVIII. kerület története. 
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 9 és 
16 óra, pénteken 9 és 14 óra között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

múzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Vizek és kövek – különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből 
címmel állandó kiállítás. A részletekről 
honlapunkon tájékozódhatnak. 
A Tomory-teremben az Ady Endre 
Általános Iskola történelem szakkörének 
munkái láthatók Időutazás a középkori 
Magyarországra – Múltunk emlékei 
címmel.
Település- és oktatástörténeti állandó 
kiállítás: 200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 14–18 
óra között. 

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Borostyán Gondozási Központ (Címer 
utca 88.):
Február 6.: Kreatív kézműves 
foglalkozás felnőtteknek

Február 12.: Kreatív kézműves 
foglalkozás felnőtteknek
Február 18. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Colorgenetics – Kovács Géza 
előadása.
Február 19.: Kertbarát klub. 
Tervezett téma: tavaszi tennivalók a 
gyümölcsösben. Előadó: dr. Szani Zsolt.
Február 20.: Kreatív kézműves 
foglalkozás felnőtteknek
Kastélydombi Iskola (Nemes utca 
56–60.):
Február 15. 15 óra: Nosztalgia táncklub 
a Magic Duóval
Zumba kedden és csütörtökön 19.15-től. 
Belépőjegy: 700 Ft.
Bajnokok tánciskolája február 9-én és 
23-án.
Szenczi-Molnár Albert Református 
Általános Iskola (Nagykőrösi út 55–57.):
Február 21.: Családi táncház és népi 
játszóház – Gergely-járás
A Pestszentimrei Sportkastélyban Baba-
dúdoló- és Maszat-kuckó-foglalkozások. 
Érdeklődni a PIK Ház elérhetőségein 
lehet.
A programok helyszínéről, az 
esetleges változásokról, illetve bővebb 
információért érdeklődjön személyesen 
az Imre-pont-irodában (Bányai Júlia 
u. 23.), telefonon (291-9202), vagy 
keresse műsorfüzetünket, látogassa 
meg weboldalunkat (www.pikhaz.hu), 
illetve Facebook-oldalunkat (www.
facebook.com/pikhaz).

imre-Pont
Bányai júlia utca 23.

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Kézimunka szakkör csütörtökönként 17 
órától. Nyugdíjas klub csütörtökön 14 és 
17 óra között.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10 és 19 
óra között, szombaton 9–12 óráig a PIK 
Ház átadásáig a fenti címen! 
Február 24-én és március 3-án KRESZ-
tanfolyam indul. Előzetes jelentkezést 
kérünk.
Internet, fax, fénymásolás, szkennelés, 
nyomtatás.

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig

PolgároK házA
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva tartása: szerdán 
9–14 óra között. A jogi tanácsadás 
szünetel.

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

Február 6. 18 óra: Nemzeti estek. 
Meghívott vendég: Raffay Ernő 
történész.

a Kondor Béla Közösségi Ház a 
Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozó 
keretében 2014-ben is kiállítást rendez 
a középiskolások képző-, ipar- és 
fotóművészeti alkotásaiból. Várjuk 
a tehetséges fiatalok jelentkezését! 
A jelentkezési lap letölthető a www.
kondorkh.hu weboldalról, a 291-
6564-es telefonszámon pedig további 
információ kapható.

Programok

A ProgrAm
február 15. szombat: gyermek 10tánc; junior II. 
standard, risingstar latin, ifjúsági latin; felnőtt standard 
szenior és profi latin bajnokságok; kerekesszékes 
bemutatók.
február 16. vasárnap: junior I. 10tánc; junior II. latin, 
ifjúsági standard; felnőtt latin, szenior és profi stan-
dard bajnokságok, bemutatók – leányformáció.

megHíVÓ
Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

önkormányzata tájékoztató 
fórumot tart 2014. február 17-
én 17.00 órakor a Városháza 

üléstermében (1184 Budapest, 
Üllői út 400. I. emelet). 

A program célja a lakosság 
tájékoztatása az „Almáskert” 

elnevezéssel megjelent kerületi 
szabályozási tervről a jóváhagyás 
előtt. A fórum kizárólagos témája 
a jóváhagyandó szabályozási terv 

ismertetése és megvitatása.
Az „Almáskert” szabályozási terv 
megtekinthető az önkormányzat 

ügyfélszolgálati irodájában 
munkanapokon, nyitvatartási 

időben (1184 Budapest, Üllői út 
400.). 

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

önkormányzat
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18 Roman Hajdusik: nagy jövő, szép karrier állhat Máté előttsPort

Az oldalt összeállította: róth ferenc

– Azt mondja mátéról a szakma, 
hogy a sportág gyémántja lehet, 
ha így fejlődik, ha ennyire akar, 
és ilyen céltudatos.

– A mondat helytálló, de úgy, 
ha a második felét is hangsúlyo-
san mondja. nem állítom, hogy 
ilyen rövid idő alatt teljesen 
megismertük egymást, azonban 
azt a véleményemet már most 
vállalom, hogy nagy jövő, szép 
karrier állhat Máté előtt, ha ő is 
úgy akarja.

– Az elmúlt év sikerei, tor-
nagyőzelmei azt sugallják, hogy 
akarja, ráadásul olyan, minden-
re figyelő családi háttere van, 
amely segíthet átlendíteni őt az 
esetleges nehézségeken.

– Látja, ez nagyon fontos! 
A közeg, amelyben él. A talen-
tumot ugyan nem pótolja, de 
enélkül jóval nehezebb minden.

néha még 
bohócKodIK
– mit tud ez a fiú?

– nem szeretek jósolni, fö-
lösleges, de az eddigi benyomá-
saim a lehető legjobbak. ezzel 
nem „udvarolni” akarok Má-
ténak, csupán azt érzékeltetni, 
hogy bármi megtörténhet vele 
a pályafutása során. Akár olyan 
teniszezővé is válhat, akinek a 
nevétől hangos a sportsajtó.

– Ha szakmailag kellene jelle-
mezni őt, mit mondana róla?

– Csupa jót, bár nem szeret-
ném, ha elbízná magát. De úgy 
látom, nem az a fajta. szerény 
és szorgalmas, robbanékony és 
lát a pályán, ám amit a legfon-
tosabbnak tartok, az az, hogy 
alázattal van a sportág iránt. ez 
elengedhetetlen.

– „Rosszat” nem is tud mondani?
– Ha nagyon kell, akkor csak 

olyat, ami egy 15 éves fiúnál, 
hogy ne mondjam, gyereknél, 
törvényszerű. néha-néha rájön 
a „bohóckodás”, de ez kezelhető, 
sose legyen ennél nagyobb baj.

Súg a 
tapaSztalat
– A tavalyi eredményei alapján 
azzal vágott neki máté és a csa-
lád ennek az évnek, hogy a nem-
zetközi korosztályos ranglistán a 
250 közé kell, kellene kerülnie. 
mit szól ehhez?

– Azt, hogy szerényen ter-
veztek, bár a bölcs önmérséklet 
sosem árt. Látva őt, jóval elő-
rébb juthat. ehhez persze sok 
minden kell. Az előbb elmon-
dottakon túl a szerencsére, a 
sérülésmentes versenyidényre, 
az adott verseny adott pillanatá-
ban meghozott legjobb döntésre 
is szükség van. ez majd menet 
közben derül ki, de az eddigi 
tapasztalataim azt súgják, hogy 
sokaknak lesz öröme Mátéban, 
és hogy nekünk is egymásban.

élmény Volt 
látnI…
– még csak az út elején járnak, 
de már túl vannak az első közös 
külföldi versenyen. milyen volt?

– Az előbbieket a januári 
belgrádi viadalon látottak alap-
ján mondtam róla. Élmény volt 
végigkövetni a hozzáállását, a 
játékát, még ha voltak is benne 
hibák.

– Azért van itt ön, hogy kijavítsa 
ezeket… elnézve az edzői pálya-
futását, jóval több női verseny-
zője volt eddig, mint férfi.

– Igen, ezért is örülök annak, 
hogy a sok lány után végre egy 
ígéretes fiatalember munkáját 
irányíthatom.
– A hölgyekkel nehezebb?

– Természetesen csak saját 
magamról beszélhetek, de ez 
alapján azt mondom, hogy igen. 
A miértre pedig csak annyi a 
válasz, hogy azért, mert nők… 
Persze nem törvény ez, mindig 
van kivétel. Dolgoztam koráb-
ban gubacsi Zsófival, Földényi 
Annával, ők például a kivételek 
közé tartoztak.

nürnbergtől 
KatarIg
– gondolom, a szezon alatt 
az egyik versenyről a másikra 
utaznak majd Mátéval. Megvan 
már a pontos menetrend?

– nagyjából igen.  Lesz egy 
nürnbergi verseny, lesz korosz-
tályos, U16-os csapat-európa-
bajnokság, megyünk Katarba, 
két viadalra is, és kapott Máté 
meghívást, white cardot egy I. 
osztályú spanyolországi ver-
senyre, amely nagyon fontos a 
fejlődése szempontjából, mert 
ott a legjobbak ellen léphet pá-
lyára.

– ezeken valóban csak töké-
letes felkészültséggel lehet ered-
ményes bárki is.

– ezért edzünk napon-
ta kétszer, ezért kellenek a 
kondiedzések, ezért töltünk sok 
időt együtt, hogy aztán, amikor 
kell, fizikailag, taktikailag és 
fejben is tökéletesen felkészülve 
valósíthassuk meg a terveinket.

 
győzelmeKKel 
Kezdett

mintha csak alá akarta 
volna támasztani az 
edzője szavait máté… 
A lehető legjobban 
kezdte az idei 
szezont, ami a hazai 
versenyeket illeti.
Az elmúlt héten ért 
véget a Folyondár 
utcában az U16-os 
országos bajnokság, 
amelyen ő volt az 
első kiemelt. három 
győztes mérkőzés után 
a döntőben Kotormán 
ákost győzte le 6:4, 
7:5-re. Ugyanezzel 
a fiúval az oldalán 
párosban is bajnok 
lett máté. A döntőben 
a szappanos–Bábosik 
duónál bizonyultak 
jobbnak 6:0, 6:2-re.


 

a soK lány után 
végre egy fiÚ!

– Igen – árulta el a lényeget 
egyetlen szóval eszes János, 
aki egyúttal a Lőrinc 2000 se 
elnöke is.

A sportvezető elnöki poszt-
ját azért is meg kell említeni, 
mert a kerületi önkormány-
zat mellett ez az egyesület is 
rendezője volt a nagy sikerű 
bajnokságnak, s úgy tűnik, az 
idén sem változik a „felállás”.

– Végleges és hivatalos 
döntés még nincs, de hogy úgy 
mondjam, megvan a hajlandó-
ság a kerület vezetőségében 
arra, hogy ismét nálunk ren-
dezzék meg ezt a rangos ver-
senyt. Rövid időn belül döntés 
születik arról, hogy beadjuk-e 
a pályázatot a versenyre. A ta-
valyi tapasztalatok alapján jó 
az esély arra, hogy ismét mi 
fogadjuk a versenyzőket.

Az biztos, hogy a Magyar 
Atlétikai szövetség verseny-
naptárában a mezeifutó-ob 
időpontja már végleges. A 
minden korosztályt felvonul-
tató viadal március 23-án lesz, 
tehát bő másfél hónap van a 
versenyig.

– A hátralévő viszonylag 
rövid idő nem befolyásolja a 
szervezést, hiszen élénken él-
nek bennünk még a tavalyi 
bajnokság tapasztalatai, így 
talán mondhatom azt, hogy 
„csak” meg kell ismételni a 

novemberi rendezést, és akkor 
nem lehet baj.

– Természetesen csak úgy 
bemondásra nem ítéli oda a 
szövetség az ob lebonyolítá-
si jogát, mert sok feltételnek 
kell megfelelni ahhoz, hogy az 
adott pályán versenyezzenek 
az atléták.

– állunk elébe! Az őszi 
versenyen ott volt a Bókay-
kertben a szövetség vezérkara, 
és semmiben sem találtak ki-
fogást. Miért ne tudnánk idén 
is hasonlóan magas színvona-
lon megrendezni a futamokat?

– Természetesen pénz is 
szükségeltetik a viadal tökéle-
tes lebonyolításához, ám mivel 
a helyszín adott, s a kijelölt 
pályát csak újra életre kell kel-
teni, nem emészt fel nagy ösz-
szeget a rendezés.

– Az önkormányzat már 
elkülönített pénzt a versenyre. 
ez azt jelenti, hogy a kerület 
vezetősége úgy áll hozzá a ren-
dezéshez, hogy legyen, s akkor 
még nem beszéltem a Lőrinc 
2000 se és a Magyar Hegyi- és 
Terepfutó szövetség hozzáértő 
rendezői gárdájáról.

Igaz, a „boldogító igent” 
még nem mondhatta ki eszes 
jános, de a szavaiból érzé-
kelhető: március 23. ismét az 
atlétika ünnepe lehet a Bókay-
kertben.

MegInT A BÓKAy-
KeRTBen FUTnAK?

 
Kerületünk, azon belül a Bókay-kert adott otthont 
az elmúlt év novemberében a mezei futók országos 
bajnokságának. A kiváló rendezés után felvetődött, 
hogy 2014-ben is Pestszentlőrinc lehet a házigazda. 
hogy valóban itt rendezik-e az eseményt, arról 
eszes Jánost, az önkormányzat sportreferensét 
kérdeztük.

 

�
az elmúlt év végéig Kis Viktor irányí-
totta a lőrinci tenisztehetség, Valkusz 
máté edzéseit, ő készítette fel a fiút a 

versenyekre. az új év már a magyar szövet-
séggel szerződésben álló személyi edzővel 
kezdődött. a pozsonyi testnevelési főiskola 
szakedzői szakán végzett, 46 éves roman 
hajdusik a szlovákiai Komáromból érkezett 
magyarországra, hogy „kihozza” a sport-
ág egyik legnagyobb ígéretéből azt, ami az 
eddigi eredményei alapján benne lakozik a 
még csak 15 éves fiatalemberben. az edzővel 
beszélgettünk.

Az úszó diákolimpia január 12-én 
megrendezett budapesti döntőiben 
a kerületi kiválóságaink is vízbe 
szálltak, és nem is akármilyen ered-
ményeket értek el.

A délelőtti futamok során az első korosz-
tályban sámóczi Milán a Kandó iskolából (ő 
a Pannon Diadal versenyzője) bajnoki címet 
szerzett 50 méter gyorson és mellen, míg 
eszes jánosnak a Brassó iskolából (Lőrinc 
2000 se) ezüst, Tompos Tamásnak a Kan-
dóból (Kőbánya sC) pedig bronz jutott.

A lányok sem akartak lemaradni. 

Wielkevicz Lara (Kőbánya sC) 50 gyorson 
és mellen lett bajnok. Paróczi eszter volt 
Ady iskolás tanuló bronzot szerzett 50 há-
ton. 

sok-sok értékes helyezést szereztek a 
Tempó se, a Pannon Diadal se és az Aqua 
18 se versenyzői is.

Délután a B-kategóriás döntőkkel foly-
tatódott a verseny. Itt az Aqua 18 úszói 
számos egyéni számban diadalmaskodtak. 
A 3. korcsoportban 50 mellen Lajos Bálint 
kerületi iskolás nyert. 100 gyorson és háton 
Leidal Dániel (Bókay iskola), míg 100 mel-
len Fecske Krisztián (Kassa)  lett a 4. kor-

csoport budapesti bajnoka.  Tihanyi Zsófia 
(Karinthy) és Rétsági Panna 100 háton lett 
bajnok, Leidal nóra és Kaminszky Bence 
(Bókay) 100 gyorson nyert.

AZ AqUásOK KÖZÜL RAjTUK KÍVÜL 

Kasper Attila (Kapocs) aranyérmet, 
Szőcs Réka (Szenczy Molnár), Illés Bence 
(Gloriett) ezüstérmet kapott, Illés Bence 
(gloriett), Tihanyi Zsófia, Leidal Tibor 

és Lelovics Marcell (Karinthy) pedig 
bronzot szerzett a Tempó se-nek.

valkusz mátét új edzője is kiemelkedő tehetségnek tartja

Az elnöK véleménye
a magyar atlétikai Szövetség elnökét, gyulai 
miklóst a tavalyi bajnokság után kérdeztük meg, 
hogy miként vélekedik a rendezésről.
„alig lehetett hibát találni benne. az időrendnek 
megfelelően, pontosan követték egymást a futa-
mok. egyrészt érezni lehetett, hogy szakmailag 
felkészült gárda várta a versenyzőket, másrészt 
öröm volt látni azt a lelkesedést, amivel a rende-
zők tették a dolgukat.”

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Éremeső a budapesti versenyen

valkusz máté új edzővel vág neki az idei teniszszezonnak
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A BennMARADás 
És AZ eLőRÉBB 
LÉPÉs A CÉL
A játékosok edzenek, a tabella meg „várja”, hogy mi-
lyen változások lesznek rajta a tavaszi szezonban. A 
Blsz másodosztályába tartozó PsK és szAC novem-
ber végén játszotta az utolsó őszi mérkőzését. Az-
óta mindkét csapat arra készül, hogy sikeres legyen 
a március első hétvégéjén kezdődő folytatás. A két 
edzőt kérdeztük a felkészülésről.

Az ősz más-más arcát fordította a kerületi csapatok felé, ponto-
sabban azt tükrözte vissza a 15 forduló után, amit a két gárda 
mutatott neki…

Az 1908 sZAC gondokkal küszködött az ősszel. erről árul-
kodik a tabella, hiszen a 15 találkozóból csupán egyet nyert meg 
az együttes, és az egy döntetlen mellett csak vereségeket számlál. 
A csapat edzője, maráczy János ettől függetlenül optimista, s a 
szavai alapján van is oka a bizakodásnak.

– Hála istennek túl vagyunk azon a borzasztóan rossz őszön, 
s úgy tűnik, sikerült létrehozni az egységet, eredményes volt az 
erkölcsi rendteremtés. négy játékost igazoltunk, köztük egy ka-
pust a PsK-ból, jónás Istvánt. ezen a poszton volt a legsúlyosabb 
a gondunk, remélhetőleg vele megoldódik.

nagy kellett, mert az őszi meccseken kapott 60 gól azt jelenti, 
hogy találkozónként átlagosan négyszer került a labda a sZAC 
kapujába…

A felkészülési körülményekről egyetlen rossz szót sem mond-
hatnak a lőrinciek – sőt. Műfüves nagypályán készülhet a keret.

– A szezon végétől az önkormányzatnak köszönhetően olyan 
körülmények között tudunk edzeni, amelyeket csak dicsérni le-
het, így aztán a 25 fős keret valamennyi játékosától elvárható, 
hogy a maximumot nyújtsa. ez a maximum a minimum ahhoz, 
hogy elérjük a célunkat, a bennmaradást, amiben bízom is. Túl-
zással ugyan, de állítom, hogy valamennyi összecsapáson győzni 
akarunk. Tudom, ez csak álom, de nyolc-tíz győzelmet elvárok 
az új csapattól. ez azt jelentené, hogy „vastagon” bent tudunk 
maradni.

A PsK háza táján nincsenek ilyen gondok. A csapat 23 ponttal 
az ötödik helyen várja a folytatást, s ez akár még vérmesebb re-
ményekre is feljogosítja Pénzes sándor vezetőedző csapatát, an-
nak ellenére, hogy a téli hónapokban akadtak gondok.

– Az ötödik helyezésünk és a megszerzett 23 pont jelzi, hogy 
jó őszt zártunk. Azonban kérdéses, hogy meg tudjuk-e ismé-
telni azt a menetelést. sajnos négyen is elmentek a csapattól, 
ráadásul konkurens egyesületekbe igazoltak, ami duplán rossz. 
Minket nem segítenek, ezzel szemben a mi kapunkat támadják 
majd. Persze nincs mit siránkozni, azzal főzünk, ami a rendel-
kezésünkre áll. A felkészülés jól sikerült, köszönhetően az új, 
igaz, nem szabványméretű műfüves pályánknak is. „Igazi” füvön 
is zavartalanul edzhettünk, nem volt havas a pálya. Az elment 
játékosok helyére saját nevelésű srácokat igyekszünk beépíteni a 
csapatba. Bízom benne, hogy helytállnak a tavasszal.

  A rAJton
Az első tavaszi fordulóban, az élen álló 43. sz. 
építők ellen, hazai pályán rögtön bizonyíthatják 
is a szAC-focisták, hogy jól sikerült az 
alapozás. A PsK számára szokatlan lesz a 
tavaszi rajt, mert egymás után háromszor 
idegenben lépnek pályára. Az első ellenfél a 
Budatétény lesz.



eLHUnyT 
VáRADy BÉLA
életének 61. évében, január 23-án éjjel váratlanul 
elhunyt várady Béla 36-szoros válogatott, olimpiai 
ezüstérmes labdarúgó, aki Pestszentlőrincen lakott. 
A korábbi klasszis csatárt álmában érte a halál.

Várady Béla 1953. április 12-
én született gömörszőlősön. 
Tizennyolc évesen került a 
Vasashoz, 1971-től több mint 
tíz évig volt a piros-kékek 
csatára, balszélsője. 1983-tól 
két idényen át a francia FC 
Tours-ban játszott, majd rö-
vid időre visszatért a magyar 
bajnokságba. Pályafutását 
alsóbb osztályú csapatokban 
fejezte be. Az 1972-es mün-
cheni ötkarikás játékokon a 
válogatottal ezüstérmes lett. 
Tagja volt az 1978-as argentí-
nai világbajnokságra kijutott 
csapatnak, de sérülése miatt 
nem léphetett pályára.

A hatalmas erejű lövé-
seiről is ismert balszélső 
az angyalföldi csapattal az 

1976–77-es idényben bajnoki címet nyert. Harminchat találattal 
gólkirály lett, és az európai ezüstcipőt is kiérdemelte. 338 mér-
kőzésén összesen 174 gólt rúgott.

2011-ben megkapta a Vasas örökös bajnoka címet. Várady Béla 
a visszavonulása után sem hiányzott a bajnoki mérkőzésekről. 
Rendszeres látogatója volt az Illovszky stadionnak, ahol törzshe-
lyéről, az eredményjelző mellől nézte a mai utódokat. Putnokon 
2012-ben róla nevezték el a város egyesületének sportközpontját.

A kapitány nem azért tette fel a 
bal lábát a syma csarnok étter-
mében a mellette lévő székre, 
mert udvariatlan, netán „ne-
veletlen” ember, hanem azért, 
mert a pontosan egy évvel ez-
előtti térdszalag-szakadását a 
mai napig nem feledhette el tel-
jesen.

– egy éve történt, január 14-
én, a Balatonfüred elleni mecs-
csen. egyetlen rossz mozdulat 
volt csupán, ami azonban azzal 
járt, hogy hosszú időre kivon-
tam maga a forgalomból. Tállay 
András doktor úr azt mond-
ta, hogy egy év kell a tökéletes 
gyógyuláshoz, ennyit azonban 
nem adhattam magamnak. Ko-
rábban kezdtem el az edzése-
ket, s az egyéves „jubileumra” 
már rendben vagyok. A játék-
kal nincs gondom, csak annyi 
maradt meg, hogy kényelme-
sebben tudok ülni, ha felteszem 
a lábam. nem is ez a lényeges, 
hanem az, hogy bent marad-
junk az első osztályban, s végre 
el tudjuk felejteni ezeket a zűrös 
hónapokat.

a harapóS 
KedVért
Mi tagadás, aki más egyesület-
be igazolt az elmúlt időszak-
ban, az nem a lőrincieket nézte 
ki magának, mert itt inkább a 
gondok, semmint a remények 
voltak többségben. A Fradival 
kötött fúzió megszűnte, a sok 
eligazolás, a merésznél is me-

részebb fiatalítás, az edzőváltás 
(Zsiga ment, Hutvágner jött), a 
sikertelen, szinte pont nélkü-
li ősz azt jelezte, hogy az előző 
idényben magabiztosan ötödik 
PLeR az idén a levegőért küzd 
majd, nem pedig a felsőház-
ért…

– Tisztában voltunk ezzel 
mi is, tudtuk, mi vár ránk. Az 
őszünk nagyobbik fele valóban 
gyenge volt, a hajrát azonban 
meg tudtuk nyomni, így bíz-
hatunk abban, hogy a rájátszás 
után, ha nem is ünneplünk 
majd, de azt mondhatjuk, hogy 
sikerült. Érvként most a csapat-
egységet kellene felemlegetnem, 
de ez nem volna igaz. Az majd a 
meccsek előtt, az öltözőben dől 
el, amikor készülődünk, s egy-
más szemébe nézünk. Akkor 
lehet megmondani, hogy meny-
nyire leszünk harapósak. Most 
meló van, sok. napi két edzés és 
kondi, meg minden olyan, ami 
megalapozhatja ezt a harapós 
kedvet.

élet-halál 
meccSeK
Ha a PLeR bajnoki folytatását 
nézzük, vannak olyan meccsek, 
amelyeket meg kell nyerni az 
üdvösséghez, és vannak elve-
szíthetők.

– Látjuk, tudjuk ezt. nincs 
mese, a Mezőkövesdet, a Ceglé-
det, az Orosházát le kell győzni, 
ezek lesznek az élet-halál mecs-
csek, hogy minél több pontot vi-

gyünk a rájátszásba. A szeged és 
a Veszprém elleni találkozóval 
úgy vagyok, s gondolom, a srá-
cok is, hogy kimegyünk, kihoz-
zuk magunkból a maximumot, 
és amit ezzel el tudunk érni, azt 
teljesítjük. ez a realitás, nekünk 
most a tabella alsó fele az izgal-
mas, de ahogy az eddigi felké-
szülés során érzékelni tudtam, 
mindenki előtt az lebeg, hogy 
bent kell maradni. És ez meg is 
lesz ez…

jó úton járnaK
Amikor egy csapatnál eljön a 
fiatalítás időszaka, az ifjakat 
építik be a stabil öregek mellé. 
A PLeR-nél azonban senki nem 
találhat öreget.

– nálunk még az öreg is fi-
atal. Az új edzőnk, Hutvágner 
István a juniorok mestere volt, 
s hozta magával a fiait. ők let-
tek többen, így érthetően nekik 
kellett, kell megszabni a csapat 
arculatát. Még akkor is, ha a 
csapatkapitány korosabb náluk, 
és akkor is, ha a harminc kö-
rül járók a rutinosabbak. A két 
korosztály ötvözetéből kell az 
edzőnknek olyan csapatot kiala-
kítania, amelyik egyrészt sok-
futásos és fiatal, másrészt a ru-
tinnak köszönhetően a legjobb 
döntést tudja hozni a fontos, 
kritikus pillanatokban. nem 
egyszerű, de jelentem, jó úton 
járunk…

MeneTRenD
Február 8.: 

Tatabánya (otthon), 
február 22.: 

Mezőkövesd (o.), 
március 1.: Cegléd (i.), 

március 5.: Veszprém (i.), 
március 8.: Orosháza (o.).

  más súlyCsoPort
A Pler-Budapest a 
szeged ellen kezdte 
a bajnokság tavaszi 
idényét – idegenben. 
A hutvágner-csapatnak 
nem sikerült a rajt a 
jóval erősebb szeged 
ellen, s 21 gólos, 
41-20-as vereséget 
szenvedett. 
Pick-szeged–Pler-
Budapest 
41-20 (23-6).



Bakos györgy: olyan csapat a Pler, amelyben még az öreg is fiatal

aHol még a „cséKá” 
sincs Harmincéves

Bakos györgy csapatkapitányként nagyobb felelősséget is vállal az eredményekért

� mozgalmas, sőt izgalmas tavasz előtt áll a pler-
budapest kézilabdacsapata. az utolsó előtti helyre 
szorult zöld-fekete „ificsapat” célja nem lehet más, 

mint hogy bent maradjon az első osztályban. Sokat kell 
tenni ezért, bravúrokat is végrehajtva az elkövetkező 
hónapokban. erről is beszélgettünk a csapatkapitánnyal, 
a maga 29 évével „öregnek” számító bakos györggyel.

más JogsiJA vAn
a csapatkapitány az összekötő kapocs a csapat és a 
klub vezetősége között. ha például netán késne a já-
randóság, ő szól az érdekükben… akkor is szerephez 
jut, amikor a pályán fel kell lépnie valamelyik csapat-
társa mellett. ő odamehet a játékvezetőkhöz, ő „szájat 
nyithat”, neki más jogsija van, mint a többieknek.
„az más kérdés – mondta bakos –, hogy a játékveze-
tőket ez nem mindig hatja meg.”

hirdetés
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Dunavölgyiné Lipokatich Margitnak a vérében van a közösségfejlesztés Portré

�
nem mondható, 
hogy unalmas, 
egyhangú életet él 

dunavölgyiné lipokatich 
margit, akinek minden-
nap mindenütt helyt 
kell állnia. Szeretett 
iskolájában, a havan-
na-lakótelepen lévő 
Vörösmartyban, az 
együtt pestszentimréért 
egyesület alapító tagja-
ként, a családi minden-
napok harmóniájának 
az őrzésében, s nem 
mellesleg figyelnie „kell” 
arra is, mi történik az 
üllői úton beljebb, ho-
gyan áll a ferencváros új 
stadionjának az építése, 
mi történik a szere-
tett klubnál. az iskola 
nemrégiben kinevezett 
igazgatóhelyettesével 
beszélgettünk.

 
nem a főnök, az igazgatónő 
„megfúrásának” szándéká-
val választotta Dunavölgyiné 
Lipokatich margit beszélgeté-
sünk helyszínéül az ő szobáját, 
hanem azért, mert bár sok jó 
tanár kis helyen is elfér, telt ház 
volt a Vörösmarty Mihály Ének-
zenei nyelvi általános Iskola és 
gimnázium irodáiban. Interjú-
alanyunkról elmondható, hogy 
nem mindennapi, mert tény, 
hogy manapság nagyítóval kell 
keresni az olyan embert, aki 36 
évet tölt el egyetlen munkahe-
lyen. Hallgassák csak meg, mit 
mond erről…

energIát adó 
elISmeréS 
„Lehet, hogy szerencsésen álltak 
a csillagok, de azt hiszem, más 
oka van ennek. Olyan közös-
ségre leltem itt, amelyre előbb 
rácsodálkoztam, aztán pedig a 
szívembe zártam. Azon vetten 
észre magam, hogy szeretnek itt 
engem, és hogy én is így vagyok 
a velem együtt tanítókkal. Arról 
nem beszélve, hogy – ha jól em-
lékszem, a harmadik tanév után 
– kaptam egy osztályt, egy zenei 
osztályt, amit nem is akartam 
elhinni. ez a megbecsülés, ez a 
sikerélmény nagyban megha-
tározta, hogy itt vetettem hor-
gonyt, s ma már azt mondom, 
nem is hiszem, hogy fölszedem.” 

Margó – ahogy a kollégái szólít-
ják – alsósokat tanít magyarra, 
énekre, zenére, informatikára és 
testnevelésre.  

„szeretettel és élvezettel veze-
tem be őket ezek titkaiba, mert 
nyilvánvaló, hogy hat- és tízéves 
kor között sok minden eldől egy 
gyermek életében. s ha ebben 
szerepet kapok, akkor azt csak 
az általam tökéletesnek ítélt mó-
don szabad tenni. A szakmán 
túl türelemmel, megértéssel és 
sok szeretettel. ez utóbbival 
kellett volna kezdenem, mert ez 
mindennek az alapja.”

Az igazgatóhelyettes asszony 

arra is büszke lehet, ahogyan 
az intézmény második embere 
lett, ahogyan megszavazták őt a 
kollégák. Pontosabban ahogyan 
nem szavazták meg, mert szava-
zásra nem volt szükség. „Rendes 
körülmények között a tantes-
tület tagjai szavaznak, ők az 
ítészek, ők mondják ki az igent 
vagy a nemet. Az esetemben ez 
elmaradt, mert szavazás nélkül 
döntöttek úgy, hogy én legyek az 
igazgatónőnk, járainé dr. Bődi 
györgyi helyettese. sok-sok ki-
tüntetésnél, elismerésnél töb-
bet ért ez a közfelkiáltás, mert 
azoknak a bizalmát élvezhet-

tem, akikkel éveket, évtizedeket 
töltöttem együtt. nem titkolom, 
hatvanéves leszek, s ez az elis-
merés olyan energiát és lendü-
letet adott nekem a pályámhoz, 
amely tán örökre elkísér.”

felébredt 
a települéS
Ami a lendületet illeti, azt más-
honnan is kaphatott a családjá-
val 2000 óta Pestszentimrén élő 
tanárnő.

„Akár véletlennek, akár sze-
rencsének is nevezhető, hogy 
az ideérkezésünk után három 

évvel alakult meg az együtt 
Pestszentimréért egyesület, 
amelybe nem azért választottak 
be, mert éppen arra jártam. nem 
titkoltam, hogy Imre sajnos nem 
más, mint egy alvó falu, amelyet 
fel kellene ébreszteni. A szokat-
lan szavak célba értek, 2004-ben 
az egyesület elnöke lettem, és 
egészen az elmúlt év októbe-
réig töltöttem be ezt a posztot. 
nem állítom, hogy a tevékeny-
ségünk világvárossá tette a sze-
retett Imrénket, de erre nincs is 
szükség. Felébredt, ez a legfon-
tosabb, ma már számolni kell 
vele, számítani lehet rá. Az új 

elnök asszony, Újvári Miklósné 
személye garancia arra, hogy 
továbbra is ébresztgetni fogjuk 
Pestszentimrét.

mInden héten 
a lelátón
Margó tehát testnevelést is ta-
nít a Vörösmarty alsósainak, 
s ennek is megvan a jó oka. A 
sport, a mozgás szeretete. Meg a 
Ferencvárosé… Úgy beszél a ta-
nárnő a zöld-fehér klubról, mint 
szívében a sajátjáról.

„gondolhatja, hogy ahol az 
édesanya kézilabdázott, és az 
apa is sportolt, ott a gyerekek 
akkor is mozogtak, ha netán 
nem akartak volna. A fiam is, a 
lányom is így van ezzel, s nem 
baj, ha nem lesz belőlük baj-
nok… nem túlzok, ha azt mon-
dom, hogy ősfradisták vagyunk, 
ott voltunk és ott leszünk a 
meccseken, s nemcsak a focin, 
de a kézis lányok mérkőzésein 
is. Ugye, ismeri azt az indulót, 
hogy Fradi volt, Fradi lesz? Mi 
ezt így gondoljuk, és komolyan 
gondoljuk.

lengyel, mAgyAr 
Két Jó BArát
Az egyesület élményei 
közül az elsők közé 
kívánkozik margó 
számára az, amikor 
ellátogattak a 
lengyeloszágban lévő 
szent Kereszt-hegyre. 
A legenda szerint ott 
látott isteni jelet imre 
herceg, s a védelemül 
magával vitt ereklyét, 
Krisztus keresztjének 
egy darabját felajánlva 
templomot alapított. 
Az apátság előtt 
ma imre herceg 
mellszobra látható. 
Az igazgatóhelyettes 
asszony meghatottan 
meséli, hogy a piros-
fehér-zöld zászlóval 
letakart oltárnál 
látták vendégül az 
egyesület tagjait, és 
amikor köszöntötték 
őket, megszólaltak az 
apátság harangjai. A 
szent imre-ereklyék 
tiszteletére, imre 
herceg emlékére, 
a pestszentimrei 
vendégek 
üdvözlésére.



fElÉBrEsztEttÉk 
Az „Alvó fAlut”
Hűség a Vörösmartyhoz, Pestszentimréhez, a Fradihoz

dunavölgyiné lipokatich margit az iskolában és a közéletben is a közösségteremtésre törekszik

– Kicsit pörgessük vissza az idő 
kerekét…  

1971-ben születtem, abban 
az évben, amikor Allan shepard 
golfozott a holdon, megalakult 
az LgT, és gábor Dénes kap-
ta a fizikai nobel-díjat. Annak 
idején kamionsofőr és régész 
akartam lenni, de mivel ilyen 

szakpárt egyetlen egyetem sem 
indított, végül a Pető Intézet-
ben szereztem diplomát. Ma is 
imádok vezetni: autót, ötszáz 
köbcentis Hondát, fejlesztőcso-
portot, nagycsaládos háztar-
tást – bármit. És az ásásról sem 
mondtam le teljesen. Legfőképp 
pedig történeteket írok, de ha-
mar megfájdul a gépeléstől a 

hátam. ennek ellenére ezt szere-
tem legjobban.

–  Írói pályája a sünimanóval 
kezdődött? 

 Igen. sok író mondja magá-
ról, hogy már gyermekkorában 
naplót, verseket írt, nálam ez 
nem így kezdődött. Harminc-
éves voltam, amikor elkezdtem 
írni.

2004-ben az akkori kultusz-
minisztérium meghirdette az 
Édes anyanyelvünk pályázatot. 
Amikor elolvastam a kiírást, 
„most vagy soha” érzésem tá-
madt, és még aznap nekifogtam 
a sünimanó írásának, amelyet 
rövid idő alatt be is fejeztem. 
nem nyertem díjat, de arra jó 
volt, hogy ráébredjek, hogy igen, 
én ezt szeretem csinálni. nagy 
örömet szerzett az írás.  egy idő 
után azt vettem észre, hogy egy-
más után jönnek a gondolatok, 
csak le kell írnom őket.

– Ki segítette a pályáján?  
– jász Attila, az Új Forrás 

szerkesztője biztatott, hogy ér-
demes volna a mesét könyv 
alakban is megjelentetni.  sze-
rencsére hamar találtam kiadót, 

ami azért is volt érdekes, mert 
egy teljesen más környezetből 
jöttem.  sokat számít, hogy van-
nak-e ismeretségei az embernek, 
tisztában van-e a játékszabály-
okkal, tudja-e, hogy kihez mi-
lyen kéziratot érdemes vinni.  
Tíz évembe került, mire mind-
ebben tapasztalatot szereztem.  

– A sünimanó irodalmi vissz-
hangja nagyon pozitív volt, a 
magyar Könyv Alapítvány által 
választott tizenöt bemutató-
könyv egyike lett. 

– jó érzés, hogy szabó Mag-
da, Lackfi jános, Varró Dániel 
és más ismert szerzők neve kö-
zött megbújik az én nevem is. A 
következő könyvem a Heaven 
Consulting volt – egy regény 
konformizmusról és lázadásról, 

hitről és téveszmékről, és persze 
nőkről meg férfiakról, mert az 
érzelmi válság sem hiányozhat 
a sztoriból. 

– A legutóbb, 2013-ban me-
sekönyve jelent meg, Hófehér 
karácsony címmel, Rofusz Kin-
ga illusztrációival.  

– Írtam egy krimit is, amit 
már leadtam a kiadónak. Hama-
rosan befejezem a tizenévesek-
nek szánt könyvemet, és ismét 
megjelenik majd a sünimanó.  
jelenleg sehol sem kapható, csu-
pán egy antikváriumban láttam, 
ahol az eredeti árának majdnem 
a duplájáért kínálták. 

– Irodalmi blogban is talál-
koztam az írásaival. 

– Dávid ádám író, a Móra 
Kiadó szerkesztője meghívott az 

Író cimborák blogjára (http://
irocimborak.blogspot.hu – A 
szerk.),  amely a kortárs magyar  
gyermekirodalom fóruma, na-
gyon jó szerzőkkel. Minden hó-
napban más szerkeszti, és más a 
témája.

– Forgatókönyvet is ír? 
– Hamarosan bemutatják a 

Couch surf című filmet, amely-
nek a forgatókönyvét Dyga 
Zsomborral és Köbli norbert-
tel közösen írtuk. A történet 
nyolc-tíz vidám epizódból áll, 
egyetlen visszatérő szereplője a 
kanapé, mindig más és más kör-
nyezetben. Zsombor a Heaven 
Consulting című regényemből is 
szeretne filmet készíteni, jelen-
leg a forgatókönyvön dolgozik.

➜ fülep erzsébet

hirdetés

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

 20 éve Pestszentimrén, Önökért!
Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13 Mi Önre szabjuk szemüvegét!

100%- ban UV biztos szemüveglencse  AKCIÓ!
Progresszív szemüveglencse AKCIÓ!
Air Optix Kontaktlencsék kedvező áron kaphatók!
A progresszív szemüveg mestere!

egy KRIMI És egy TInIRegÉny
mészöly ágnesnek, a Pestszentlőrincen élő írónak tíz éve jelent meg az első köte-
te, amelyet azóta több is követett, és számos novellát is  írt. hamarosan láthatjuk 
a moziban a Couch surf című filmet, amelynek forgatókönyve dyga zsombor, Köb-
li norbert és mészöly ágnes közös munkája.


