
EnErgiKUs MoCorgÓ

Energetikai beruházás lezárásával 
kezdődött az év a Bókaytelepen. Már 
naperőműve is van a szélmalom utcai 
Mocorgó óvodának. Az intézmény erre 
a zöldenergiát hasznosító eszközre egy 
átfogó energetikai korszerűsítés révén 
tett szert. A januárban átadott beruhá-
zás a kormány támogatásával, az Új 
széchenyi terv keretében valósulhatott 
meg.

600 MUnKAhEly

A Városgazda Zrt. munkáját felügyelő 
lévai istván zoltán alpolgármester 
szerint az önkormányzat minden felté-
telt biztosít ahhoz, hogy a cég, amely 
már közel 600 embert foglalkoztat, az 
idén is megfelelő színvonalon végezze 
a rábízott közösségi szolgáltatáso-
kat, legyen szó akár az utak, járdák 
karbantartásáról, akár a közterületek 
gondozásáról.

A sZáMŰZEtés

Civil kezdeményezés indított útjára egy 
olyan színházi előadást, amelyik a ma-
gyar közelmúlt egy fontos mozzanatát 
dolgozza fel: a vasvári egyesület több 
bemutatót szervezett és szervez az 
1990-es marosvásárhelyi eseménye-
ket és azok következményeit felidéző 
darabnak. A civil szervezet országos 
nyilvánosságot szeretne a puczi Béláról 
szóló előadásnak.

nyUgdíJAs AKAdéMiA

Nyolcadik félévét kezdi meg febru-
árban a nyugdíjas Akadémia a Xviii. 
kerületben. Az önkormányzat támoga-
tásával a zsigmond király Főiskola által 
szervezett előadás- és tanfolyamsoro-
zat példátlan népszerűségnek örvend 
a kerületben. ősszel az országosan 
22 helyszínen folyó program összesen 
3500 résztvevőjének hatodát a kerület-
ben élő 50 év fölöttiek adták.

ArAnyBányA

Karácsonyi számunkban három ifjú 
kerületi tehetséget mutattunk be: a 
teniszező valkusz Mátét – aki jelen-
leg az ausztrál nyílt teniszbajnokság 
junior versenyén az 1. számú kiemelt 
egyéniben –, a kéttusázó eszes jánost 
és a tékvandós Füredi rebekát. ezúttal 
újabb két talentummal, a karatézó 
szántai lucával és a tornász csorvási 
somával ismerkedhetnek meg. 

7. oldal 10. oldal 11. oldal 18. oldal3. oldal

Újabb
kamerák 
Bizonyított tény, hogy 
egy jól működő térfi-
gyelő kamerarendszer 
nagyban növeli a közbiz-
tonságot. Ezt ismerte fel 
a Xviii. kerületi önkor-
mányzat is, amely évről 
évre folyamatosan bővíti 
a hálózatot. A program 
idén is folytatódik.
 

A kerület vezetése, amellett 
hogy bővíteni szándékozik a 
jelenlegi térfigyelő hálózatot, 
keresi a lehetőséget a meg-
lévő kamerák karbantartásá-
hoz, felújításához szükséges 
források előteremtésére.  
pestszentlőrinc-
pestszentimrén közel 100 
kamera szolgálja a lakossá-
got, amiből 3 adatokat rögzít, 
a többi pedig mozgóképeket 
is.
– igyekszünk folyamatosan 
gondoskodni a kamerahá-
lózat karbantartásáról. A 
műszaki állomány egy része 
elöregedett, akadt működés-
képtelen kamera is, a javítás 
tehát mindenképp indokolt 
– mondta lévai istván zoltán 
alpolgármester.
egy-egy új kamera be-
szerzésekor nagyon fontos 
szempont a minőség. A 
kamerarendszer telepíté-
sének a térfigyelő hálózat 
bővítéséről szóló pályázatban 
előírt műszaki tartalommal 
kell megvalósulnia. ennek 
elsősorban anyagi vonzata 
van, mert nem lehet gyen-
gébb minőségű kamerákkal 
spórolni.
Az elmúlt évben pályáza-
ton elnyert összegből 13 új 
kamera telepítésére volt lehe-
tősége az önkormányzatnak. 
A térfigyelő egységek pontos 
helyét a szakmai szempon-
tok alapos megfontolása 
után jelölték ki. 

Bővebben a 5. oldalon
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� elMArAdhAtAtlAn operA-
részleteket, FilM- és tánc-
zenét FelvonultAtó hAng-

versennyel köszöntötte Az Új évet 
jAnuár 8-án A dohnányi ernő zene-

iskolA. A rendezvény 14. AlkAloM-
MAl kínált Felhőtlen kikApcso-

lódást.

cSerNAI MArIANN     

– új év, új lehetőségek, célkitűzések és fogadalmak. 
Lehetőség arra, hogy megszabaduljunk a külsőségek-

től, megerősödjünk, és elkezdjünk belülről építkezni. 
Kívánom, hogy az élmény, amit ez a hangverseny ad ne-

künk, legyen lelkünk vértje a mindennapok során, és em-
léke sokáig feltöltsön minket energiával – mondta hang-

verseny előtti köszöntőjében Ughy Attila polgármester.
A Dohnányi Ernő Zeneiskola újévi hangversenye, mondhat-

ni, kerületünk legrangosabb zenei eseménye. Az immár 14 éve 
megrendezett komolyzenei koncert azonban csak a nevében 

komoly, a pezsgő repertoár valójában vidám kikapcsolódást és 
kellemes felüdülést hoz a zord januári munkanapok kezdetén bár-

mely zenei műfaj kedvelőinek. Az idei hangverseny – bár szerkeze-
tében és tematikájában követte az eddigieket – számos újdonsággal lepte 

meg a közönséget. 

Új évi Újdonságok
– A hagyományokat megőriztük, de minden évben törekszünk arra, hogy új színt 

vigyünk a hangversenybe – mondta Bán Réka, az iskola igazgatója. – Ehhez a vál-
tozatossághoz idén nemcsak a vendégszereplőink járultak hozzá, hanem különleges 

zenei megoldásokkal is fűszereztük a koncertet. Megszólaltattunk többek között egy 
olyan darabot, amelyben egy írógép játszotta a szólót, de volt olyan is, amikor a zene 

dinamizmusát a hegedűvonók ütemes kopogása hangsúlyozta. 

MAgyAros virtus
Különleges vendégként a zeneiskola kórusa és zenekara mellett színpadra állt a Vörösmarty 
Vegyes- és Leánykar, a Vörösmarty Családi Kórus, valamint a Pesterzsébeti Baptista Gyü-
lekezet Férfikara, amelyek a Kállai kettős című táncballada népdalait énekelték. Ebben fel-
léptek a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola táncosai is, akik a tavalyi sikeres együttműködés 
után örömmel csatlakoztak a több száz éves ballada civódó, mulatozó előadásához. 

A hangversenyen szólistákból sem volt hiány: Szenthelyi Miklós Kossuth- és Liszt Ferenc-
díjas hegedűművész visszatérő vendégként lépett színpadra, míg új fellépőként Lugosi Dániel 
Ali, a Virtuózok tehetségkutató győztese kápráztatta el a közönséget klarinétjátékával. 

A siker progrAMozott
Az esemény az ígéretekhez hűen remek műsorral és derűs hangulattal szolgált, nem csoda 
hát, hogy a lelkes vendégek már az első rész végén is vastapssal követelték a ráadást a zené-
szektől. Összegezve: talán a bécsiekhez hasonlóan most már mi is kijelenthetjük, hogy nincs 
új év a Dohnányi újévi hangversenye nélkül. 

Városkép
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A hagyományos hangversennyel indult az új esztendő

a 
erejével
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2 Közélet A bajor testvérvárosi kapcsolat megújítását tervezik

KeréKgyártó györgy  

– Akik itt vannak, mindenkit 
ismerek a nevéről, a kézfogá-
sáról, de van, akit az öleléséről 
is. Amit az elmúlt 25 évben 
elértünk, azt együtt, közös 
munkával értük el – fogalma-
zott Ughy Attila polgármes-
ter a november 12-én a Rózsa 
Művelődési Házban rendezett 
ünnepségen. Az egybegyűltek 
akkor elsősorban a tanács-
rendszert felváltó független és 
szabad önkormányzatok meg-
alapításának 25. évfordulóját 
ünnepelték, és a polgármester 
szavai jól illusztrálták az el-
múlt negyedszázad lényegét.

Ünnep  
Ünnep után
A szerencsés együttállásnak 
köszönhetően Pestszentlőrinc 
és Pestszentimre lakosai nem 
csak az utóbbi két és fél év-
tizedről emlékezhetnek meg 
kerek jubileumok apropóján, 
ugyanis 2015 után 2016-ban 

is egymást követik az évfor-
dulók. Csak néhány közülük: 
Pestszentlőrinc 1910-ben lett 
önálló nagyközség, és 1936-
ban kapott megyei jogú városi 
rangot. Pestszentimre 1931-
ben vette fel az Árpád-házi 
szent nevét, a két település 
pedig 1950-ben lett együtt 
a főváros XVIII. kerülete. A 
felidézésre váró események 
olyan sűrűn sorjáznak egymás 
után, hogy az önkormányzat 
négy taggal létrehozta a Jubi-
leumi Tanácsadó Testületet, 
amely az intézményekkel, ci-
vil szervezetekkel, művészeti 
közösségekkel, cégekkel tartva 
a kapcsolatot segíteni tud ab-
ban, hogy az önkormányzat is 
részt vállaljon a megemlékező 
események szervezésében. A 

közös munka már tavaly el-
kezdődött, ennek eredménye 
volt például a Rózsa Műve-
lődési Házban megrendezett 
esemény is.

A BAjorok és 
A repÜlőtér
Kevés olyan létesítmény, vál-
lalat van a térségben, amelyik 
akkora hatással lett volna a 
kerület fejlődésére és életére, 
mint a Liszt Ferenc Nem-
zetközi Repülőtér. Ma már 
a mindennapjaink része, de 
1950-ben, vagyis bő 65 évvel 
ezelőtt, amikor megnyitotta 
kapuit mint az első polgári 
nemzetközi légikikötő, igazi 
szenzációnak számított.

– A Budapest Airport is 
szeretne megemlékezni az év-
fordulóról – mondta Mester 
László, a Jubileumi Tanácsadó 
Testület tagja. – Ez egy konfe-
rencia lesz, amelyre az önkor-
mányzat is delegál előadót, a 
téma pedig természetesen a 
magyar polgári repülés törté-

nete, illetve a repülőtér hat és 
fél évtizede. Az egyeztetések 
már az elmúlt évben megkez-
dődtek, de technikai okokból 
a rendezvény a 2016-os évre 
tolódott át. A pontos dátum-
ról még folynak az egyezteté-
sek. 

A tavasz fontos eseménye 
lesz a bajor testvérvárossal, 
Rodinggal tervezett közös 
programsorozat. Magyar-
országon 1995-ben kezdtek 
alakulni a nemzetiségi ön-
kormányzatok. A kerületben 
elsőként a német és a roma 
nemzetiség alakított ilyet, és 
tíz évvel ezelőtt köttetett meg 
egy, a mai napig tartó fontos 
barátság, vagyis a testvérvá-
rosi megállapodás Roding és 
a XVIII. kerület között. 

– A német nemzetisé-
gi önkormányzat, az NNÖ, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata és Roding 
városa közös eseménysoro-
zatot tervez tavaszra – árulta 
el Molnár Hajnalka, az NNÖ 
elnöke. – Ebbe a sorozatba 
kóruskoncertet, kiállítást ál-
modtunk. Reméljük, hogy 
sort keríthetünk egymás 
meglátogatására, és mód nyí-
lik a tíz éve kötött megálla-
podás megerősítésére is. Az 
időpontokról még folynak a 
tárgyalások.

� A kerek évfordulók éve volt 2015. Ünnepelni 
idén is lesz mit. A tervek szerint tavasszal a 
repülőtér megnyitásának 65. évfordulójára 

és a rodinggal kötött barátság 10. jubileumára 
emlékezhetünk.
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Közös ünnep
Tavasszal két évfordulóval folytatódik a programsorozat

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330.

dr. lévAi istván Zoltán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313.

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

gAlgÓCZy Zoltán
alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkó-
liget (Dráva utcai) óvodában, 18–19 
óra között a Brassó utcai iskolában.

sZArvAs AttilA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAUEr FErEnC

Fidesz–KDNP, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

CsABAFi rÓBErt
Fidesz–KDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

Fidesz–KDNP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

FEhér gáBor

MSZP, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván
Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában (Üllői 
út 493.)

hAvAsi Zoltán
Fidesz–KDNP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén 16–18 
óra között a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

horváth ZsÓFiA

Párbeszéd Magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KAssAi dániEl
LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kádár tiBor
Fidesz–KDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–
18.30 között a Vörösmarty iskolában, 
minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

MSZP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐsZEgi János
Fidesz–KDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén 17–19
óra között a Jobbik-irodában (Üllői út 
489.). Halaszthatatlan esetben telefon 
vagy e-mail.

MérŐ PétEr FErEnC

együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ
Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

Fidesz-KDNP 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

Fidesz–KDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

A liszt Ferenc nemzetközi repülőtér ma már a minden-
napjaink része, de 1950-ben, vagyis bő 65 évvel ezelőtt, 
amikor megnyitotta kapuit mint az első polgári nemzet-
közi légikikötő, igazi szenzációnak számított.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyeNeS
JogI tANácSADáS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

PeStSZeNtLőrINc-
PeStSZeNtIMre 

PoLgárMeSterI HIvAtAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
Dr. HuNyADKürtI SZILvIA

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

Sz.: 8–16, P.: 8–12
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3KözéletEnergetikai beruházás lezárásával kezdődött az év a Bókaytelepen

�Már naperő-
műve is van a 
szélmalom utcai 

Mocorgó óvodának. 
Az intézmény erre a 
zöldenergiát haszno-
sító eszközre most, az 
év elején, egy átfogó 
energetikai korszerű-
sítés révén tehetett 
szert. Mindez a kor-
mány támogatásával, 
az Új széchenyi terv 
keretében valósulha-
tott meg.

KeréKgyártó györgy

– Több gondunk oldódott meg. 
Régebben, hideg teleken volt 
olyan, hogy a kazántól távo-
labb eső csoportszobákban a 
gyerekeknek és a felnőtteknek 
is alaposan fel kellett öltözniük 
– mondta Takácsné Boda Erzsé-
bet, a Mocorgó óvoda vezetője 
azon az ünnepségen, amelyen 
az energetikai korszerűsítésen 
átesett épületet adták át hivata-
losan a használóinak. 

Noha ilyen komoly pró-
batétellel nyilván csak ritkán 
és szélsőséges esetben kellett 
szembenézniük, a gyerekek nem 
véletlenül válaszoltak gondol-
kodás nélkül hangos igennel 
a megnyitóra érkező Kucsák 
László országgyűlési képviselő 
azon kérdésére, hogy örülnek-e 
a megújult épületnek.

A zöldkerÜlet 
MegvAlósításA
Kucsák László még az előző 
kormányzati ciklus első felé-
ben nyilvánította ki a zöldke-
rület létrehozásának szándékát, 
amihez segítő partnerre talált 
az önkormányzat vezetésében. 
Az ehhez szükséges követelmé-
nyek egy része adott, hiszen a 
budapesti városrészek között 
kiemelkedően nagy alapterüle-
tű, zömében kertvárosi régióról 
van szó, amely belterületi erdő-
vel is rendelkezik, és amelynek 
lakótelepei és más közterületei 
is nagyban parkosítottak. Az 
energia ésszerűbb felhasználá-
sa, a megújuló energiák mind 
nagyobb szerephez juttatása és 
a mindehhez szükséges infrast-
ruktúra kialakítása azonban 
már elhatározás kérdése volt, és 
ez az elhatározás következetesen 
érvényesült az elmúlt években. 

2015-ben 12 intézmény épüle-
tének energetikai korszerűsítése 
kezdődött el a kormány és az 
Európai Unió támogatásával, és 
csaknem mindegyik beruházás 
be is fejeződött az esztendő vé-
gére. A Mocorgó óvoda a kevés 
kivétel közé tartozott, itt a mun-
kák január közepén zárultak.

– Nemcsak magáért a meg-
újulásért vagyunk hálásak, ha-

nem azért is, mert a munkálatok 
végig gördülékenyen folytak, 
és nem zavarták a nevelőmun-
kát: egyetlen napra sem kellett 
bezárnunk – mondta az intéz-
ményvezető.

– A gyerekek számára is jó 
példa, hogy egy régi épület a 
szemük láttára, napról napra 
újult meg – fogalmazott Tóth 
Kálmán, a Bókaytelep önkor-

mányzati képviselője. – Az sem 
mellékes, hogy már ilyen korán 
megismerkedhetnek a megújuló 
energiák előnyeivel.

éljen A 
nApenergiA!
– A közéletben, a politikában 
dolgozó ember számára nincs 
nagyobb öröm, mint ha egy 

ilyen fontos ügynek pont kerül-
het a végére, hosszú hónapok 
kormányzati egyeztető munkája 
kézzelfoghatóvá válik – mondta 
a megnyitón Kucsák László. – 
A Mocorgó óvodában is magas 
színvonalú nevelőmunka folyik, 
természetes, hogy igyekszünk 
ehhez a legjobb háttérkörülmé-
nyeket biztosítani. Szeretném 
kiemelni a napkollektorok sze-

repét. Az ide járó legtöbb gyerek 
most még nyilván nem tudja, 
mi is az a napkollektor, és mi-
ért fontos a megújuló energia 
hasznosítása, de bízom benne, 
hogy a korai és jó példa láttán a 
későbbiekben számukra is ter-
mészetes lesz az ilyen energiák 
hasznosítása. 

A Mocorgó óvoda egyébként 
nemcsak napkollektorokat ka-
pott, hanem napelemeket is, a 
megújuló energia tehát többféle-
képpen hasznosul az épületben. 
(A napkollektor a nap hőenergi-
áját hasznosítja a vízmelegítés-
ben, a napelem pedig elektro-
mos energiává tudja alakítani a 
napenergiát – A szerk.) Emellett 
kicserélték a szigetelést, a nyí-
lászárókat, a termekbe, a folyo-
sókra pedig takarékos lámpates-
teket helyeztek, hogy az energia 
felhasználása korszerű eszkö-
zökkel, ésszerűen történjék. 

ÚJ ElEMEK A 
rEndsZErBEn
A felújítás során 
a Mocorgó óvoda 
energetikai 
rendszere a 
következő új 
elemekkel bővült:
– összesen több mint 
1300 négyzetméter 
új homlokzati és 
tetőszigetelés
– 7 napkollektor, 
tárolóval
– 99 
energiatakarékos 
lámpatest
– megújult 
villámvédelmi 
rendszer
– 39 napelemből 
álló naperőmű, a 
teljesítménye 9,6 kW
– 12 hőszigetelt 
ablak

naperőmű 
a mocorgóban
Kucsák László: Ésszerűbb és korszerűbb energiafelhasználás a Szélmalom utcai épületben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Elsőként  a Lufthansa Budapest Technik Kft-t ke-
restük fel, amely éppen ebben az évben ünnep-
li megalakulásának  15. évfordulóját.  Szomora 
Sándor vezérigazgató-helyettessel beszélgettünk.

kínától Máltáig
– Milyen nagy nemzetközi cégcsaládba illeszkedik 
be a Lufthansa Technik?

– Az anyavállalat, a száz százalékban német 
tulajdonban lévő, hamburgi székhelyű Lufthan-
sa Technik AG  csoport jelen van valamennyi 
kontinensen. Leányvállalatai a Fülöp-szigeteken 
éppúgy megtalálhatók, mint az Egyesült Álla-
mokban, Kínában, Máltán, Írországban, Bulgári-
ában és számos más országban. Alkalmazottai-
nak száma meghaladja a 26 ezret.

 – Pontosan mivel foglalkozik a magyar leány-
vállalat?

 – A  légijármű-karbantartásra szakosodott, és 
2001-ben jött létre a Malévval közös vállalkozás-
ként. A Liszt Ferenc repülőtéren működő  bázisán 
két, egyenként 3000 négyzetméteres hangárban 

folyik a munka, ahol egyszerre öt keskenytör-
zsű repülőgép karbantartására van lehetőség. A 
vállalat ügyfélköre folyamatosan bővül, messze 
nemcsak a Lufthansa gépeinek karbantartását 
végezzük, hanem az osztrák AUA, a Wizz Air, 
a Germanwings és a Norvegian fapados légitár-
saságok gépeit is mi tartjuk karban, de vannak 
megrendelőink Brazíliából és az Ománból is. Fő 
profilunk az Airbus 320 és a Boeing 737-es repü-
lőgépcsalád időszakos karbantartása, beleértve a 
nagyjavítást is.

– A Lufthansa Technik az elsők között döntött 
úgy, hogy tevékenyen bekapcsolódik a  klaszter 
munkájába. Az önök számára miért fontos az 
együttműködésnek ez a formája?

– Számunkra ez kötelességként jelent meg, 
hiszen a műszaki bázisunk a repülőtér területén 
helyezkedik el, így mindenképpen részt kíván-
tunk venni abban az együttműködésben, amely-
nek célja a repülőtér és környéke fejlesztése. 
Meggyőződésünk, hogy elsőrendű érdek az, hogy 
a jó szakemberek ne hagyják el Magyarországot, 

ezt pedig csak úgy tudjuk elérni, ha megfelelő 
mennyiségű és minőségű  munkahelyet tudunk 
létrehozni fiatal, középkorú és idősebb férfiaknak 
és nőknek egyaránt.

10 Millió utAs
–  Milyen szakemberekre van szükségük?
– Nemcsak nekünk, hanem a repülőtérnek 

is egyre több szakemberre van szüksége, hi-
szen történetében a tavalyi volt az első olyan év, 
amikor az utaslétszám átlépte a bűvös 10 milli-
ós számot. Minden plusz egymillió utas újabb 
ezer munkahelyet teremt. Nekünk nagyon sok 
angolul jól beszélő, jól képzett szakemberre van 
szükségünk, hiszen a repülőgép-karbantartás 
sokféle szakembert igényel, a lemezlakatosok-
tól a kompozitanyagok megmunkálásához, a 
roncsolásmentes anyagvizsgálathoz értő szakem-
berekig. Ahhoz, hogy  az utánpótlás mindig meg-
legyen, jó kapcsolatot kell ápolnunk a mindenko-
ri magyar kormánnyal, amihez a klaszterforma 
jó lehetőséget kínál. És mivel igen éles verseny-
helyzetben dolgozunk, bármilyen kicsi segítség, 
például az oktatás, a szakemberképzés kormány-
zati támogatása, igen nagy segítség számunkra.   

– Találhatnak-e partnert a munkájukhoz a 
klaszteren belül? Esetleg van olyan magyar cég, 
amelyikkel jó az együttműködésük?

– Rendkívül nagy szükségünk van a magyar 
vállalkozásokkal való együttműködésre. Nem 
véletlen, hogy nem kevesebb, mint 380 magyar 

vállalkozással dolgozunk együtt. Például szerző-
désben állunk egy hegesztő szakemberekből álló 
kis céggel, és amikor ritkán hegeszteni kell ná-
lunk, őket hívjuk erre a nagyon nagy precizitást 
követelő munkára. De hiába állunk kapcsolatban 
ennyi magyar vállalkozással, a szolgáltatásoknak 
még mindig az 50 százalékát vagyunk kénytele-
nek külföldről igénybe venni. Például a kabinbel-
sők oldalfalainak  hőkezeléséhez a paneleket  kül-
földre kell küldenünk, mert Magyarországon nem 
találunk ehhez megfelelő technológiát. De minél 
szélesebbre tágítjuk a kapcsolatainkat a hazai 
gazdasági és ipari környezettel, annál biztosabb, 
hogy egymásra fogunk találni, és a klaszter eb-
ben is segítséget nyújthat számunkra.

MunkAhelyeket 
tereMtenek
– Ahogy említette, egy nagy nemzetközi vállalat 
részeként a földgolyó minden részén jelen vannak. 
De vajon milyen a kapcsolatuk szűkebb otthonuk-
kal, a kerülettel?

– Mindenekelőtt munkalehetőségeket tudunk 
biztosítani Pestszentlőrinc, Pestszentimre  lako-
sainak, mert miközben mások számára „kieső” 
zónában vagyunk, az ő számukra itt vagyunk 
helyben. Bár hadd tegyem hozzá, a cég vonzás-
körzete Székesfehérvártól Debrecenig terjed. 
Ugyanakkor képességeinkhez mérten szeretnénk 
hozzájárulni a kerületi lakosok életminőségének 
a javításához, például a szabadidő eltöltéséhez, 
így a sportoláshoz nyújtunk  támogatást.

– Mit vár a következő 15 évtől?
– Bizakodó vagyok. A Liszt Ferenc Nemzetkö-

zi Repülőtérnek és vonzáskörzetének a gazdasági 
fejlődése egyre inkább felgyorsul, ami annyit tesz, 
hogy a versenyképesség tekintetében egyre köze-
lebb kerül a világszínvonalhoz, ami a cégünknek 
további széles körű lehetőségeket kínál majd. 

Ê barcs endre

A BUD Klaszter tagjai I. A SPORTOT ÉS A 
KULTúRÁT IS TÁMOGATJÁK
hosszú távú kiemelt célja a Xviii. kerületi önkormányzatnak, hogy a liszt Ferenc 
nemzetközi repülőtér térségében világszínvonalú, versenyképes gazdaság jöjjön 
létre, oly módon, hogy a kerület a főváros délkeleti térségének központjává váljon. 
E cél elérése érdekében született meg az önkormányzat kezdeményezésére a Bu-
dapest repülőtéri régió Klaszter (BUd Klaszter) a repülőtéren, illetve a vonzáskör-
zetében működő állami, önkormányzati szervezetek és magánvállalkozások közötti 
kommunikáció fórumaként. A klaszterhez eddig 17 tag csatlakozott. Most induló so-
rozatunkkal őket kívánjuk bemutatni. 

Kucsák László országgyűlési képviselő adta át a felújított Mocorgó óvodát takácsné boda erzsébet intézményvezetőnek
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4 Gyógyászati segédeszközöket kapott az Életfa Szociális SzolgálatKözélet

Jöjjenek  
az orvosok!
Az országban egyedülálló támogatási 
rendszert dolgozott ki az önkormány-
zat arra, hogy fiatal gyermekorvosokat 
csábítson a kerületbe: a rezidensek tá-
mogatásával igyekeznek elérni, hogy a 
hamarosan nyugdíjba vonuló szakem-
bereket elkötelezett orvosok váltsák 
majd fel. A támogatásról szóló javas-
latot dömötör istván alpolgármester 
novemberben terjesztette a képviselő-
testület elé, amely el is fogadta azt.

– Egyre kevesebb a háziorvos az ország-
ban, és különösen nagy hiány mutatkozik 
gyermekháziorvosban – magyarázta Dér Paula, 
az önkormányzat egészségügyi referense. – A 
kerületben kiváló szakemberek dolgoznak, de 
a legtöbbjük nagyon közel áll a nyugdíjhoz. A 
kezdeményezés azt szolgálja, hogy folyamato-
san biztosított legyen a magas színvonalú gyer-
mekorvosi ellátás.

A rezidensek az egyetemi alaptanulmányokat 
követő öt év alatt állami támogatást is kapnak, 
ez azonban nem jár a szakorvosi diploma meg-
szerzése után helyi elköteleződéssel. A XVIII. 
kerületi önkormányzat erre az öt évre további 
havi nettó 200 ezer forint támogatást ad annak 
a rezidensnek, aki vállalja, hogy ezt követően 
legalább öt évig a kerületben vállal gyermekor-
vosi munkát.

– A pályakezdést további kedvezményekkel 
igyekszünk segíteni – mondta Dér Paula. – A 
praxist ingyen kapja majd meg az itt kezdő or-
vos, és ha szükséges, szolgálati lakásról is gon-
doskodunk. 

Mint az egészségügyi referens kifejtette, a tá-
mogatás kiosztásához szükséges pályázat meg-
szerkesztésében és kihirdetésében sokat segített 
a Magyar Rezidens Szövetség. A polgármester 
címére postai úton érkező pályázatok értékelé-
se nem kezdődött még meg, ezért nem tudható, 
hogy pontosan mekkora az érdeklődés.

– Jósolni is nehéz, hiszen olyan rendszert 
dolgoztunk ki, amilyen tudtunkkal nincs még 
Magyarországon. De sokat remélünk tőle, bí-
zunk abban, hogy sok és komoly érdeklődő 
lesz.

Ê K. gy.

Életmentő 
a kémények 
ellenőrzése 
A háztartási tüzelőberendezések és 
a hozzájuk kapcsolódó kémények 
használatából eredő veszélyeket szá-
mottevően csökkenti a rendszeres 
időközönként végzett kötelező ké-
ményellenőrzés. A Főkétüsz Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. munkatársai a 
Xviii. kerületben is folyamatosan felül-
vizsgálják a kéményeket.

Az évenkénti ellenőrzés során a kéményseprő 
meggyőződik az égéstermékek maradéktalan 
eltávozásáról és a kémények átjárhatóságáról, 
és szükség esetén ki is tisztítja azokat. A hi-
bák, szabálytalanságok felderítése ugyancsak a 
feladatai közé tartozik. A munka elvégzését az 
ingatlantulajdonos az aláírásával igazolja. 

A kéményseprőket kötelező beengedni a 
lakásba. Annak érdekében, hogy ez a lehető 
legkevesebb gondot okozza, az ellenőrzés idő-
pontjáról nemcsak az előírt hirdetményeken 
keresztül, hanem a társaság honlapján, a www.
kemenysepro.hu oldalon is tájékozódni lehet. A 
regisztrált ügyfelek akár e-mailben vagy SMS-
ben is értesülhetnek az ellenőrzés pontos idő-
pontjáról.

A XVIII. kerületi kéményellenőrzés idei üte-
mezése utcánkénti bontásban a www.bp18.hu 
oldalon is megtalálható.

Lengyel módra 
báloztak
Farsangi bálba csábított a Xviii. kerü-
leti lengyel önkormányzat meghívója. 

A korábban játékteremként működő Senator 
klub Baross utcai helyiségeibe várták január 
9-én a vendégeket. A bálra érkezőket Balogh 
Katarzyna, a XVIII. kerületi Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke köszöntőjén túl 
szépen terített asztalok és a felszolgálásra váró 
lengyel ételkülönlegességek illata fogadta. 

A szilveszteri mulatságokat követően ma-
radt-e energia egy újabb vidám bulira? – ve-
tettem fel a naiv kérdést, amelyre egy kedves 
hölgyvendégtől kaptam választ: „Mi, lengye-
lek, bármikor, akár mindennap készen állunk 
a bulira, pláne egy vidám és összetartó közös-
séggel a hátunk mögött. Meggyőződésem, hogy 
magyar barátaink sem zárkóznának el egy-egy 
gyakoribb vidám együttlét elől.”

Amikor kezdetüket vették az események, az 
elnök asszony táncba hívott fiatalt és kevésbé 
fiatalt egyaránt. Amatőr táncosok – egyáltalán 
nem amatőr módon – a polonéz nemzeti tánc-
cal nyitották meg a farsangi bált. A vacsora 
menüsorából külön figyelmet érdemel a káposz-
ta-alapanyagú lengyel ételspecialitás, a bigos, 
amelynek íze, illata és receptje megér egy be-
ütést a Google keresőprogramba. 

Meglepetésvendéggel is szolgáltak a szer-
vezők. Egyenesen Lengyelországból érkezett a 
Lenox együttes, amely lengyel, angol, olasz slá-
gerzenével öntötte az olajat a buli tüzére.

A férfi vendégek bánatára a „vetkőzős” tár-
sasjátékból a hölgyeket kifelejtették, de a győz-
test egy igazi lengyel Krupnik vodkával díjaz-
ták, vagy talán vigasztalták.

Éjfélt ütött az óra. Eljött a tombolasorsolás 
ideje, amelynek főnyereménye egy kétszemélyes 
pihenős hétvége Zakopanéban. Kora hajnalban 
andalító zeneszám búcsúztatta a farsangi bálo-
zókat, mert hát a jó hangulatú bulik is befeje-
ződnek egyszer. 

Ê gönczöl

Hogy oda ne 
fagyjanak!
– Aki most nem táncol, odafagy a be-
tonhoz! – biztatta mozgásra Ujvári 
Miklósné, az Együtt Pestszentimréért 
Egyesület (EPE) elnöke a jelenlevőket 
december 30-án este a sportkastély 
előtt a ma már hagyományosnak szá-
mító előszilveszteri utcabál egy forró 
pillanatában. 

Amint azt az esemény főszervezője magyarázta, 
ilyen hosszú időt csak úgy lehet kibírni a hideg-
ben, ha mozog az ember.

 – Meg ha néha iszik egy korty forralt bort – 
tette hozzá.

Annyi biztos, hogy az időjárás az utóbbi 
években nem kedvezett az imrei utcabálozók-
nak, de ez eddig még soha nem vette el a ked-
vüket. Idén a rendezvényt megelőző napon még 
plusz 10 fok körüli értéket mutatott a hőmérő, 
míg december 30-án már mínusz 10-et, úgy-
hogy a rendezőkön néhány percre átfutott az 
esemény lefújásának gondolata is. Végül épp 
az ellenkező megoldás mellett döntöttek, és jól 
tették, hiszen Pestszentimre jól ismert tere újra 
megtelt vidám óévbúcsúztatókkal.

Az imreieknek egyébként volt okuk ünnepel-
ni, hiszen jó évet zártak: a kerületben fejeződött 
be a főváros nagyszabású csatornázási program-
ja, amelynek keretében a korszerű szennyvíz-el-
vezetést nélkülöző ingatlanokat kapcsoltak rá a 
budapesti közműhálózatra. 

Ê K. gy.

Segítség a házi betegápoláshoz
gyógyászati segédeszközöket kapott a Xviii. kerületi életfa szociális szolgálat. A 
Máltai szeretetszolgálattól érkezett adományban többek között modern kerekesz-
szék, fürdetőszék és több mobil szobavécé, illetve járássegítő kézikocsi, úgyneve-
zett rolátor volt.

Az eszközök január 15-i átvételekor Dömötör 
István alpolgármester elmondta, hogy az ön-
kormányzat igyekszik a jövőben is hozzájutni 
hasonló adományokhoz.

– Vannak olyan jótékony céllal gyűjtő szer-
vezetek, amelyek külföldről vagy itthonról 
összeszedik a házi betegápoláshoz, ellátás-
hoz szükséges használt, de jó minőségű esz-
közöket.  Az önkormányzat megkeresésére a 
Máltai Szeretetszolgálat pozitívan reagált, és 
az elmúlt évhez hasonlóan ezúttal is több jó 
minőségű, életminőséget javító gyógyászati 
segédeszközt adott a kerületi ellátottaknak.

Az alpolgármester hozzátette, hogy remé-
nyei szerint a jövőben is lesz lehetőség hason-
ló adományhoz jutásra. 

– Persze a legjobb az lenne, ha senki sem 
szorulna rá az ilyen eszközökre, de jó tudni, 
hogy ha szükséges, akkor ingyenesen igényel-
hető és használható bármelyik. Egy rolátor 
például a napi bevásárlásban is nagy segítsé-
get nyújt, magassághoz állítható tolókarral és 
tárolókosárral – mondta. 

Barnáné Matazsdi Edit, az Életfa Szociális 
Szolgálat vezetője kiemelte, hogy egy kerek-
esszéket nemcsak a házi betegápolásban lehet 
jól használni, hanem szabadidős programo-
kon is.

– Van olyan ellátottunk, akit kerekesszék 
segítségével el tudtunk vinni egy-egy kirándu-
lásra, így együtt tölthette az időt a többiekkel.

Ê Puskás Attila

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén élek, itt az ottho-
nom címmel nyílt meg január 8-án a kerületi ön-
kormányzat által, a Kondor Béla Közösségi Ház 
és Intézményei szakmai segítségével kiírt kerületi 
rajzverseny pályaműveiből összeállított kiállítás. 
A díjkiosztón az alkotásokat Varga Ferenc média-
művész, a zsűri elnöke méltatta. A megnyitón a 
Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola táncosai mű-
ködtek közre.

Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntőjében 
elmondta, nagy örömmel látták hogy milyen sok 
diák ragadott rajzeszközt a felhívásra.

  – A pályázatra 197 diáktól 214 rajz érkezett. 
Ezek a számok azt mutatják, hogy a téma érde-
kelte és alkotásra késztette a 9 és 15 év közöt-

ti korosztályt. Arról nem is beszélve, hogy az 
ilyen pályázatokon újra és újra bebizonyosodik, 
hogy mennyi tehetséges fiatal él a kerületben, 
akiknek fontos, hogy támogassuk a művészi 
fogékonyságát, ugyanakkor szeretnénk hagyo-
mányt teremteni ebből a versenyből, ezzel is nö-
velve az itt élő diákok kerületi identitástudatát. 
A versenyen első helyezést Molnár Petra, a Da-
rus iskola, másodikat Keres Adél Zsófia, a Szenczi 
Molnár iskola, harmadikat pedig Szívos Regina, 
a Csontváry iskola tanulója ért el. A legkiemel-
kedőbb alkotásokból képes asztali naptár készült, 
amely mintegy ezer példányban érhető el a kerü-
letben.

Ê cs. M. 

Kerületünk gyermekszemmel
Emblematikus helyeket és örömteli hétköznapi pillanatokat örökítettek meg a diá-
kok a kerületet bemutató rajzpályázat keretében. Az alkotásokon többször feltűn-
tek szoborcsoportok, középületek, a vasútállomás – sőt egy markáns buszsofőr is.
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5KözéletFolyamatos a kerületi térfigyelő hálózat karbantartása és megújítása

�nagyban növelheti 
az utcán járó em-
berek biztonság-

érzetét egy jól működő 
térfigyelő kamerarend-
szer. A Xviii. kerületi 
önkormányzat a rendőr-
kapitánysággal karöltve 
folyamatosan igyekszik 
fejleszteni ezt a háló-
zatot, és a rendőrségre 
bekötött kamerákat 
folyamatosan felügyelik. 
idén további kamerák-
kal bővül a térfigyelő 
rendszer.

PuSKáS AttILA   

Lévai István Zoltán alpolgár-
mester többször kifejtette már, 
hogy a kerület vezetése, amel-
lett hogy bővíteni szándékozik 
a jelenlegi térfigyelő hálózatot, 
keresi a lehetőséget a meglévő 
kamerák karbantartásához, fel-
újításához szükséges források 
előteremtésére.  

Pestszentlőrinc-Pestszent-
imrén közel 100 kamera szol-
gálja a lakosságot, amiből 3 
adatokat rögzít, a többi pedig 
mozgógépeket is. 

– Igyekszünk folyamatosan 
gondoskodni a kamerahálózat 
karbantartásáról. A műszaki 
állomány egy része elöregedett, 
hiszen az első kamerákat a ki-
lencvenes években telepítették. 
Akadt működésképtelen kamera 
is, a javítás és a hálózat korszerű-
sítése tehát mindenképp indokolt 
– mondta Lévai István Zoltán.

A közterületeken lévő kame-
rákat nem kíméli az időjárás. Az 
elmúlt évben több berendezés is 
leállt a környezeti károk miatt. 
Az elromlott kamerák többségét 
ki kellett cserélni, de az önkor-
mányzat nemcsak a cseréhez, ha-
nem a javításhoz is megtalálta a 
szakértő partnert. 

Egy-egy új kamera beszerzé-

sekor nagyon fontos szempont 
a minőség. A kamerarendszer 
telepítésének a térfigyelő hálózat 
bővítéséről szóló pályázatban 
előírt műszaki tartalommal kell 
megvalósulnia. Ennek elsősor-
ban anyagi vonzata van, mert 
nem lehet gyengébb minőségű 
kamerákkal spórolni. A térfi-
gyelő egységek a közterülete-

ken, iskolákban és üzletekben 
is a számos helyen alkalmazott 
félgömb formájú, úgynevezett 
dome (kupola) kamerák. Ez a 
típus rendkívüli ellenállóságá-
nak köszönheti a népszerűségét. 
A 360 fokban elforgatható optika 
vandálbiztosnak nevezhető, mi-
vel nem könnyű elmozdítani, meg-
rongálni, le- vagy összetörni.

Tovább bővül a 
Kamerarendszer
Újabb térfigyelők ügyelnek a biztonságra

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Kerületi körzeti megbízottak 

1-es körzet

A két rendőr főtörzsőrmester, 
Kovács Béla és Szabó Pál a ren-
dészeti szakközépiskola elvég-
zését követően szinte azonnal a 
XVIII. kerületben kezdte meg 
rendvédelmi munkáját. Sza-
bó Pál 2003-ban, Kovács Béla 
2005-ben.

– Talán kollégám nevében 
is mondhatom – kezdi Szabó 
Pál, hogy továbbra is hűsége-
sen kitartunk a kerület mellett. 
1982-es születésű, nős ember-
ként nem mindegy, hogy hol és 
milyen környezetben szolgálha-
tok. Körzeti megbízotti munká-
mat 2014-től végzem.

– Egyetértek a kollégámmal 
– veszi át a szót Kovács Béla. – 
Magam is nős vagyok, és mint 

1980-as születésű én vagyok az 
„öregebb róka”. Körzeti meg-
bízottként 2013 óta szolgálok. 
Megemlítem, hogy a körzeti 
megbízotti kinevezést szaktan-
folyamhoz kötik, s az ott szer-
zett plusztudás segíti a folyama-
tos és változatos „terepmunkát”. 
A szolgálatfelvételt megelőzi a 
vezetői eligazítás, ahol is meg-
ismerjük napi feladatainkat. A 
KMB-s szolgálat sokrétű, szer-
teágazó feladatai közül talán a 
lakosokkal fenntartott állandó 
kapcsolat a legfontosabb. Nem 
állítom, hogy mindenkit név 
szerint ismerek, de a társasházak 
gondnokait, a kisebb-nagyobb 
üzletek tulajdonosait, alkalma-
zottait igen. Ezen túlmenően, 

természetesen a teljesség igénye 
nélkül, ott van a helyi „ügyirat-
kezelési” munka, azaz az át nem 
vett idézések okainak kivizsgá-
lása, valamint környezettanul-
mányozási és iskolarendőri fel-
adatokat is ellátunk.

Szabó Pál emlékeztetett talál-
kozásunk első perceire: 

– Egy házgondnok tájékoz-
tatott arról, hogy a felügyelet-
éhez tartozó épületben drogo-
zásra alkalmas tárgyakat talált. 
Sok ilyen, valamint más típusú 
jelzést kapunk, amelyeket a 
nap folyamán ellenőrzünk. A 
Havanna-lakótelep lakosai-
nak összetétele nagyon vegyes. 
Számtalanszor kapunk „útleve-
let” melegebb éghajlatra, nem 
mindenki örül a KMB-s jelen-
létnek. Tapasztalataink alapján 
azonban a lakótelepi térfigyelő 
kamerák felszerelését követően 
érezhetően javult a „havannás” 
közbiztonság. 

Ê gönczöl A. 

A  KÖrZEti 
MEgBíZottAK 
ElérhEtŐségEi 
Kovács Béla rendőr 
főtörzsőrmester:  
06-20-852-2601
szabó Pál rendőr 
főtörzsőrmester:  
06-70-489 3757
E-mail: 1kmb.18rk@
budapest.police.hu

A 360 fokban elforgatható optika vandálbiztosnak nevezhető

Lévai István Zoltán 
alpolgármester

Most induló sorozatunkban a rendőrség kerületünkben dolgozó körzeti megbízott-
jait mutatjuk be. Az ő személyük, hivatástudatuk, szerteágazó munkájuk és nem 
utolsósorban empátiájuk döntően meghatározza az adott körzetben élők bizton-
ságérzetét. Az 1-es körzet a havanna utca – Margó tivadar utca – Üllői út – Kolozs-
vár utca – Kispest vasútállomás által határolt területet foglalja magában.

BEvEtésrE várnAK 
AZ ÚJ térFigyElŐK
Az elmúlt évben pályá-
zaton elnyert összegből 
13 új kamera telepíté-
sére volt lehetősége az 
önkormányzatnak. A tér-
figyelő egységek pontos 
helyét a szakmai szem-
pontok alapos megfon-
tolása után jelölték ki. 
A legújabb kamerák 
üzembe helyezését a 
következő helyeken 
tervezik január 31-ig: 
tölgy utca 5/d, határ 
utca–Péteri út kereszte-
ződése, Krepuska géza 
sétány–nemes utca 
sarka, halomegyházi 
utca–Alacskai út sarka, 
Kőrisfa utca–nemes 
utca sarka, Fenyőfa ut-
ca–Péteri út sarka, határ 
utca–nemes utca sarka, 
nemes utca–vasút utca 
kereszteződése, a Béke 
tér Üllői út felőli része, 
Béke tér–rudavszky 
utca sarka, gyömrői út–
Felsőcsatári út sarka (a 
sárkány Center felőli ol-
dal), Üllői út–teleki utca 
sarka, Üllői út–Kubinyi 
imre utca sarka.
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Az oldalt összeállította: csernai Mariann

Zöld út a környezettudatos szemléletformálásnakKözélet

� tovább szépül 
az erőmű-tó 
környéke, és 

még több elöre-
gedett fa helyé-
re ültetnek újat. 
dömötör istván 
alpolgármester és 
az önkormányzat 
környezetvédelmi 
csoportja egy zöl-
debb, virágosabb, 
élhetőbb kerületért 
dolgozik.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
mindig ügyelt környezete meg-
óvására. Kerületünk kertvárosi 
övezeteivel, parkjaival és erdős 
területeivel kiemelt jelentősség-
gel bír környezeti szempontból, 
hiszen rohanó világunkban 
egyre nagyobb az igény a zöld-
területek iránt, ahol az emberek 
megpihenhetnek a füstös városi 
forgatag után. Nem csoda hát, 
hogy urbanizálódó társadal-
munkban fokozódó figyelmet 
fordítanak a természeti és az 
épített környezet összehangolá-
sára, a városi élet fenntartható-
ságára. 

Az önkormányzat szervezé-
sében évente több pályázat és 
természetvédelmi program va-
lósul meg, valamint a helyi ci-
vil szervezetek részt vállalnak a 
természeti értékek védelmében, 
a kerület tisztán tartásában és a 
környezeti nevelésben is.

– Fontosnak tarjuk a környe-
zettudatos szemléletet, az ilyen 
gondolkodásmód kialakítását 
és fenntartását mind a közintéz-
ményekben, mind egyénileg, az 
emberek mindennapjai során. 
Befektetéseink hozzájárulnak 
az életminőség javításához, az 
élhető környezet kialakításához, 
illetve a fenntartható fejlődés-
hez – mondta Dömötör István 
alpolgármester. 

A sikernek  
híre Ment
– Ebben az évben, a költség-
vetések elfogadását követően, 
számos, már évek óta eredmé-
nyesen zajló környezetvédelmi 
programot és pályázatot szeret-
nénk folytatni, illetve meghir-
detni. Munkánk sikerét mutatja, 
hogy idén már több városve-

zető is felkeresett minket, hogy 
részletes információt kérjen 
bizonyos munkafolyamatokról 
és a tapasztalatainkról. A XVI. 
kerület polgármestere, Kovács 
Péter és szakmai csapata a Tün-
de utcai erdőben tavaly végre-
hajtott, a sétaút, az esővédő ház 
és az erdei sütögetőhely kialakí-
tását magában foglaló fejlesztést 
tekintette meg, míg a gödöllői 
önkormányzat és városüzemel-
tető cég az Erőmű-tó és környé-
ke rehabilitációjáról, különösen 
a hosszas engedélyezési eljárás-

ról, valamint a kivitelezésről ér-
deklődött.

tisztán, 
virágosAn
A szóban forgó projektek foly-
tatása mellett kiemelt szerepet 
kap a hulladékgazdálkodás is. 
Tavasszal először veszélyeshul-
ladék-gyűjtési akció lesz, majd 
az önkéntes TeSzedd! program 
keretében tisztul meg a kerü-
letünk. Azonban nem minden 
hulladék szemét, ezért az FKF 

Zrt. munkatársainak bevonásá-
val egy szelektív gyűjtési tájéko-
zatóval és komposztálóedények 
rendelkezésre bocsátásával járul 
hozzá az önkormányzat a hulla-
dékok hasznosításához és újra-
felhasználásához.

pályázAtok, 
Akciók
A 2015 őszén a közintézmények 
által beadott faültetési igények-
nek megfelelően a jó idő bekö-
szöntével, várhatóan március 

végéig, még a tavalyinál is több 
elöregedett fa helyére ültet-
nek újat. Ezt követően a Föld 
napja alkalmából a közintéz-
ményeknek juttat cserjéket az 
önkormányzat, míg a Szebb, 
virágosabb kerületünkért pályá-
zat keretében – várhatóan má-
jus végén – a lakosságnak osz-
tanak növényeket. Kerületünk 
idén harmadszor csatlakozik a 
Magyarország legszebb kony-
hakertje elnevezésű program-
hoz, amelyben a helyi pályázók 
mindkétszer országos díjat nyer-

tek. Hasonló sikerekre számít-
hatunk a Virágos Magyarország 
versenyen, ahol Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 2015-ben a Fővá-
rosi Önkormányzat különdíját 
kapta. 

TudaTosan 
a KörnyezeTünKérT
Folytatódnak a kerületi fejlesztések

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Mint tudjuk, a XVIII. kerület 
Budapest legnagyobb egybe-
függő zöldfelületével rendelke-
zik, így joggal büszkélkedhet a 
„legzöldebb kerület” címmel. 
Az évszakok váltakozásával 
azonban változik a látkép is, 
az ősz közeledtével a zöld hir-
telen ezerféle színbe vált, és 
mindent beborít a színpompás 
levélforgatag. Ezt a sokszínűsé-

get örökítették meg a kerületi 
általános iskolás diákok, akik 
175 rajzot készítettek az önkor-
mányzat tavaly őszi felhívásá-
ra. Az Ilyen színes a legzöldebb 
kerület című rajzpályázatra 
bármilyen szabadon választott 
technikával – színes ceruza, 
zsírkréta, festék – lehetett raj-
zot vagy festményt készíteni, 
bemutatva az őszi színekben 

pompázó kerület egy-egy szeg-
letét.

A Miért hasznosak a mada-
rak? elnevezésű pályázatra több 
kategóriában is lehetett nevez-
ni. A cél az volt, hogy a gyer-
mekek jobban megismerjék 
és óvják a velünk élő hasznos 
madarakat, amelyek, amellett 
hogy megszínesítik a környeze-
tünket, irtják a kártékony rova-
rokat, és segítenek a környezeti 
egyensúly fenntartásában is. A 
pályázat kreatív részére – rajz, 
tabló, vers, fogalmazás – 42 
pályamunka érkezett, amelyek 
a madarakat és élőhelyüket áb-
rázolták, illetve róluk szóltak. 
Emellett 12 diák madáretetőt 
készített, ketten pedig fényké-
pet küldtek be. 

A rendezvényt Dömötör 
István alpolgármester nyitot-
ta meg, a díjakat Kirrné Feicht 
Ágnes, az önkormányzat kör-
nyezetvédelmi csoportjának 
vezetője adta át. 

A zsűrizést a környezetvé-
delmi csoport és a teljes körű 
meteorológiai szolgáltatást 
nyújtó, valamint a környezet és 
az egészség kapcsolatát vizsgá-
ló kerületi cég, az ICI Interak-
tív Kommunikációs Zrt. mun-
katársai közösen végezték. 

zöldtől a szivárványig
Kihirdették az őszi környezetvédelmi gyermekpályázatok nyerteseit január 26-án 
a rózsa Művelődési házban. A díjátadó ünnepségen kategóriák és korcsoportok 
szerint értékes ajándékokat és oklevelet kaptak a diákok.

A kertbarát közösségek kiala-
kulása régi múltra tekint visz-
sza hazánkban. Bár volt idő, 
amikor a technika ugrásszerű 
fejlődésével elfeledkeztünk a 
kertészkedés, a zöldség- és gyü-
mölcstermesztés szépségeiről, 
az elmúlt években új lendületet 
kapott a saját kertben folytatott 
kisgazdálkodás és a közösségi 
kertészkedés. Ezek célja első-

sorban a család ellátása jó mi-
nőségű termékekkel, valamint 
a jövedelempótlás a manapság 
divatos helyi piacokon való ér-
tékesítéssel. Napjainkban pedig 
bárkiből válhat ügyes kertész, 
hiszen az internet mellett szám-
talan klub, előadás segít az el-
igazodásban.

A kertkultúra iránt érdek-
lődő, az aktuális kertészeti 
újításokra és szemléletválto-
zásokra kíváncsi helyiek az 
imrei Kertbarátklub rendez-
vényein találkozhatnak kéthe-
tente, szerda délutánonként a 
Pestszentimrei Közösségi Ház-
ban. Az ingyenes klubhoz bár-
ki csatlakozhat – akár a fiatal, 
akár az idősebb korosztályhoz 
tartozik –, aki szeretne tagja 
lenni egy vidám kertbarát csa-
patnak. Bár az előadások két-
ségkívül szakmai jellegűek, az 
oldott hangulat és az egyéni 

történetek mindig kellemes lég-
kört teremtenek.

A szakértők által tartott is-
meretterjesztő előadások témái 
általában az adott évszaknak 
megfelelő idénymunkákhoz, 
aktuális kertészeti teendőkhöz 
igazodnak, így míg ősszel a be-
takarításról és a fagyvédelem-
ről volt szó, addig tavasszal a 
vegyszermentes növényvédelem 
vagy a metszési módok kapnak 
hangsúlyt. A résztvevők meg-
ismerhetik a modern kertész-
kedés fogásait, és a gyakorlatba 
azonnal átültethető elméleti 
tudást kapnak. Emellett népsze-
rűek maguk a gyakorlati bemu-
tatók és a kóstolók is.

A klub a tevékenységével 
hozzájárul egy olyan baráti kö-
zösség építéséhez, ahol egyre 
fontosabb szerepet kap az egész-
séges táplálkozás, amelynek el-
engedhetetlen feltétele a kiváló 
minőségű zöldség és gyümölcs. 
Ráadásul a legjobb, ha ezt a saját 
kiskertünkben termeljük meg, 
mert akkor biztosan tudjuk, mit 
fogyasztunk.

LEGyÉL KERTED 
SZAKÉRTőJE! 
Amatőr kertészek – profi termények 

Dömötör István alpolgármester a tünde utcai erdőt mutatja meg a XvI. kerület polgármesterének, Kovács Péternek

ismeretterjesztő előadások, beszélgetések és ter-
ménykóstolók – a pestszentimrei kertbarátok nemcsak 
tapasztalatot, hanem alkalomadtán gyümölcsöt is cse-
rélnek.

ZÖld isKolA,  
ÓvodA és 
BÖlCsŐdE
A kerületi 
önkormányzat idén 
is meghirdeti az 
évek óta népszerű 
Zöld óvoda, zöld 
iskola elnevezésű 
pályázatot, amelyre 
mostantól bölcsődék 
is jelentkezhetnek. 
A programmal a 
szervezők célja az, 
hogy az intézmények 
még több figyelmet 
fordítsanak a 
környezeti nevelésre, 
a gyermekek minél 
fiatalabb korban 
ismerjék meg 
és értékeljék a 
természet értékeit 
és sajátítsák el a 
környezet védelmét 
szem előtt tartó 
életvitelt.
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Az oldalt összeállította: Puskás Attila

Nem engedhet az elért színvonalból a városüzemeltető cég Közélet

�A városgazda 
Xviii. kerület 
nonprofit zrt. 

munkáját felügyelő 
lévai istván zoltán 
alpolgármester sze-
rint az önkormányzat 
minden feltételt biz-
tosít ahhoz, hogy a 
városüzemeltető cég 
az idén is megfelelő 
színvonalon végezze 
a rábízott közössé-
gi szolgáltatásokat, 
legyen szó akár az 
utak, járdák karban-
tartásáról, akár a 
közterületek tisztán 
tartásáról, a parkok, 
zöldfelületek gondo-
zásáról.

A kerület vezetése tavaly olyan 
döntéseket hozott, amelyek 
megerősítették a cég működésé-
nek alapjait. 

– Egyrészt kiegészítettük a 
Városgazda támogatását, így 
szilárd anyagi bázison működ-
het a cég, másrészt rendeztük az 
adósságát – mondta Lévai István 
Zoltán.

láthAtó 
változások
Az alpolgármester rámutatott 
arra, hogy a Városgazda az 
elmúlt években hatalmas vál-
tozásokon ment keresztül. Fo-
lyamatosan növekedett, s egyre 
sokrétűbb és egyre több felada-
tot lát el.

– A közfoglalkoztatottakkal 
együtt közel 600 alkalmazottal 
dolgozik a cég, amely a kerület 
egyik legnagyobb munkaadójá-
nak számít. Ezzel a létszámmal 
nagy felelősség is jár, hiszen 
nagyon sok kerületi lakosnak 
biztosítják a megélhetést, a meg-
felelő működésen családok eg-
zisztenciája múlik. Éppen ezért 
fontos, hogy a már elért színvo-
nalat fenntartsuk. A városüze-
meltető társaság akkor dolgozik 
jól, ha a lakossági visszajelzések 
megerősítik, hogy az elvégzett 
munka megfelelő minőségű. A 
színvonal megtartásához hatá-
rozott ellenőrzésre is szükség 
van, így magam is több bejárást 
tervezek, hogy a helyszíneken 

győződhessek meg a munkák 
minőségéről.  

száMos FelAdAt
A több lábon állásnak köszönhe-
tően alapesetben a Városgazda 

saját szakemberei végzik el a vá-
rosüzemeltetés során felmerülő 
feladatokat.

– Sok helyi szakembert, szak-
munkást foglalkoztatunk, és csak 
akkor vonunk be alvállalkozót, ha 

a cég leterhelt, vagy az adott mun-
ka olyan speciális felkészültséget 
kíván, amilyennel a vállalaton be-
lül nem rendelkezhetünk – mond-
ta Lévai István Zoltán, hozzátéve, 
hogy az önkormányzat igyekszik 

fejleszteni a városüzemeltető gép-
parkját. 

Az idei tervekről úgy fogal-
mazott, hogy legalább az elmúlt 
évihez hasonló mértékű járdafel-
újításra számíthatunk, és a kiemelt 

feladatok közé tartozik a csapadék-
víz-elvezetés további javítása is.

– Ezeken felül a közterületeink, 
parkjaink megszépítésére is gondot 
fordítunk – tette hozzá az alpol-
gármester.

megvan az alap 
a jó műKödéshez
Közel 600 alkalmazottal dolgozik a Városgazda

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A januári esős napok hamar 
próbára tették az új árko-
kat és szikkasztókutakat, de 
amint azt Lepsényi Tibor, a 
Városgazda Zrt. Műszaki 
és Városüzemeltetési Diví-
ziójának vezetője elmondta, 
különösebb baj nélkül sike-

rült átvészelni a csapadékos 
napokat.

– Katasztrofális állapot-
ról sehol sem beszélhetünk, 
az elkészült vízelvezető 
rendszer jelentős részben 
úgy működik, ahogyan kell. 
Apróbb kellemetlenségek 

adódtak, mert volt olyan 
utca, ahol a szakszerű ki-
építés ellenére is utat talált 
magának a víz. A Kölcsey 
utcáról van szó, ahol nem 
lehetett árkot létesíteni, mert 
szűk a hely a járda és az út-
test között. Itt a kapuk alatt 
befolyt a járdára felgyűlt víz, 
de ezt a problémát hamaro-
san megoldjuk a megépített 
szikkasztóba vezetett folyó-
ka segítségével.

A csapadékvíz elvezeté-
sének megoldását kiemelt 
feladatként kezeli az ön-
kormányzat. Az esővíz 
okozta károk megelőzése 
szikkasztókutak telepíté-
sével, szikkasztóárkok ki-
építésével, burkolásával, az 
átereszek tisztításával vagy 
kialakításával, illetve úgy-
nevezett K-szegély építésével 
lehetséges. 

Szinte nincs a kerületnek 
olyan pontja, ahol ne dol-
goztak volna a Városgazda 
munkatársai a csapadékvíz-
elvezetés javításán. Az árok-
ásás és -burkolás mellett 
tavaly 51 szikkasztókutat 

építettek, az idei tervekben 
nagyrészt a meglévő és az 
újonnan épülő árkok burko-
lása szerepel. 

– Folytatódik a föld-
árok-építési programunk, 
és várhatóan 30-40 új szik-
kasztókút is elkészül. Az 
esővíz szempontjából van 
még egy-két kritikus hely, 
de dolgozunk a megoldáson. 
Ebben az évben megépül a 
Kaszás utcai záportározó, 
és a Flór Ferenc utcai táro-
zó ürítéséhez szükséges két 
nagy teljesítményű szivaty-
tyút is telepítjük. Az önkor-
mányzat tavaly 60 millió 
forintot adott a vízelvezetés 
javítására, kiépítésére, és az 
idén csaknem ugyanekkora 
összegre számíthatunk.

Az önkormányzat 
továbbra is várja 
a lakossági 
bejelentéseket. 
ha tudnak olyan 
helyszínről, ahol a 
csapadékvíz gondot 
okoz, jelezzék. 

JóL VIZSGÁZTAK 
AZ úJ VÍZELVEZETőK
A szikkasztókutak megbirkóztak a januári nagy esőzésekkel 

Lévai István Zoltántól megtudtuk, hogy az elmúlt évihez hasonló mértékű járdafelújításra számíthatunk

Az esővíz összegyűjtése és szakszerű elvezeté-
se valamennyi település számára elsődleges fel-
adat. így van ez Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
is. A fővárosi projekt keretében megvalósu-
ló csatornázás sok helyen segített a probléma 
megoldásában, de számos feladat hárult a vá-
rosgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt-re is. A cég 
munkatársai tavaly 2150 folyóméter burkolt víz-
elvezetőt építettek.

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
a január 28-i 

SZÁMBAN!

www.válasz.hu

94x138_5_pest-budai.indd   1 1/7/16   2:29 PM

A sPort sEM 
MArAdhAt Ki  
A városgAZdA 
élEtéBŐl
A városüzemeltető cég 
életében új feladatként 
jelentek meg tavaly a 
városgazda Utánpótlás 
Akadémiával kapcsolatos 
teendők. A sportegyesü-
let létrehozásával együtt 
járó szervezésre, üzemel-
tetésre, a sokszor azért 
inkább kellemes, mint 
kellemetlen problémák 
megoldására is megfelelő 
energiát kell fordítani.
– Az akadémia létre-
hozásával elsősorban 
a hiánysportágakkal 
kívánjuk bővíteni a ke-
rület egyébként gazdag 
sportéletét. Ugyanakkor 
a legnépszerűbb sportok, 
a labdarúgás, az úszás és 
egyéb vízi sportok is jelen 
vannak, és mindezt sze-
retnénk egy jól működő 
rendszerben összefogni 
– mondta lévai istván 
Zoltán. 
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Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással megalkotta 
39/2015. (XII. 15.) sz. rendeletét 
az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről szóló 4/2015. (II. 
25.) rendelet módosításáról.
p 2. A testület 13 igen szava-
zattal, 2 ellenszavazattal és 5 
tartózkodással hozta meg az ön-
kormányzat 2016. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló 40/2015. 
(XII. 17.) rendeletét.
p 3. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag fogadta 
el a 41/2015. (XII. 18.) sz. önkor-
mányzati rendeletét a település-
képi bejelentési eljárásról szóló 
72/2012. (XII. 20.) rendelet mó-
dosításáról.
p 4. A testület 21 igen szava-
zattal egyöntetűen úgy döntött, 
hogy az Alacskai út (gyáli Határ 
út) – Szántás utca – Kerékvágás 
utca – Boronás utca által hatá-
rolt területre vonatkozó, 72/A 
számon nyilvántartott szabályo-
zási terv alapján az Alacskai út 
menti, „KL-KT-XVIII” övezetbe 
sorolt területrész „övezetbe nem 
sorolt, beépítésre nem szánt köz-
terület” jelölést kap. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 21 igen 
szavazattal egybehangzóan al-
kotta meg a 42/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendeletét a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
városrendezési és építési sza-
bályzatáról szóló 60/2006. (IX. 
12.) rendelet módosításáról, 
valamint az állattartás céljára 
szolgáló épületekre vonatkozó 
szabályokról szóló 47/2012. (X. 
15.) önkormányzati rendelet ha-
tályon kívül helyezéséről.
p 5. A testület 18 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással úgy 
döntött, hogy 552/2015. (XI. 12.) 
sz. határozatának a) pontját az 
alábbiak szerint módosítja:
„a) A Budapest Főváros XVIII. 
kerület Gazdasági Ellátó Szol-
gálat (GESZ) belső ellenőrzési 
csoport szervezeti egység te-
vékenységével, illetve az általa 
foglalkoztatott 1 csoportvezető 
és 2 üres álláshely közalkal-
mazotti jogviszonyával együtt 
– figyelemmel a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 25/C § (4) 
bekezdésére – átkerül a polgár-
mesteri hivatal belső ellenőrzési 
csoport szervezeti egységébe”. A 
határozat további rendelkezései 
nem változnak.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással 
hozta meg a 43/2015. (XII. 18.) 
sz. önkormányzati rendeletét a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
42/2011. (XII. 20.) rendelet mó-
dosításáról. 
p 6. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag megalkotta 
44/2015. (XII. 18.) önkormány-
zati rendeletét a nemzetiségi 
önkormányzatok pályázat útján 
elnyerhető pénzügyi támogatá-
sának rendjéről szóló 20/2012. 
(V. 4.) rendelet módosításáról.
p 7. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
hozta meg a 45/2015. (XII. 18.) 
önkormányzati rendeletét a ta-
lajterhelési díjról szóló 17/2012. 
(V. 4.) rendelet módosításáról.

hAtáRozAtok
p 8. A testület alapítói jogkör-
ében eljárva 13 igen szavazattal 
és 8 ellenszavazattal úgy dön-
tött, hogy a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. (1181 
Üllői út 423. II/l.) alaptőkéjét új 
részvények zártkörű forgalomba 
hozatalával 350 millió forint-
tal, vagyis 650 millió forintra 
emeli, és a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény. 36. § (1) a) 
pontja alapján a tőkeemeléssel 
egyidejűleg véglegesen átadott 
pénzeszközként tőketartalék-

ba helyez 400 millió forintot.  
A képviselő-testület alapítói 
jogkörében eljárva 13 igen sza-
vazattal és 8 ellenszavazattal 
határozott arról, hogy az alap-
tőke-emelés és a tőketartalékba 
helyezendő összeg szolgáltatása 
pénzbeli hozzájárulással tör-
ténik. A pénzbeli hozzájáru-
lást az alapító Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
szolgáltatja.
A testület alapítói jogkörében 
eljárva 13 igen szavazattal és 8 
ellenszavazattal döntött arról, 
hogy a részvények átvételére és a 
részvények ellenértékének szol-
gáltatására vonatkozó előzetes 
kötelezettségvállaló nyilatkozat-
ra rendelkezésre álló időtartam 
a 2015. december 15-i képvi-
selő-testületi ülés időtartama, 
tekintettel arra, hogy a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt.-nek egyedüli tulajdonosa 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata. 
A képviselő-testület alapítói jog-
körében eljárva 13 igen szava-
zattal és 8 ellenszavazattal úgy 
határozott, hogy előzetesen kö-
telezettséget vállal arra, hogy 35 
darab 10 millió forint névértékű 
dematerializált törzsrészvényt 
átvesz, és ennek fejében az alap-
tőke-emelés ellenértékeként 750 
millió forint (a részvények név-
értékét képező 350 millió forint, 
továbbá tőketartalékba helye-
zendő 400 millió forint) pénz-
beli hozzájárulást teljesít 2016. 
január 15-ig.
A testület alapítói jogkörében 
eljárva 13 igen szavazattal és 8 
ellenszavazattal döntött arról, 
hogy a részvények átvételére 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata jogosult az elő-
zetes kötelezettségvállaló nyilat-
kozata szerint.
A képviselő-testület alapítói jog-
körében eljárva 13 igen szava-
zattal és 8 ellenszavazattal hatá-
rozott arról, hogy a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
alapszabályát 2015. december 
15-i hatállyal módosítja. 
– Az alapszabály II. fejezetében 
a társaság telephelyei kiegészül-
nek az alábbival: 1181 Budapest, 
Üllői út 433. 
– Az alapszabály V.  fejezete a 
következőképpen módosul: A 
társaság alaptőkéje 650 millió 
forint.
Az alapító a 2015. december 
15-én hozott határozatával úgy 
döntött, hogy a társaság alap-
tőkéjét új részvények zártkörű 
forgalomba hozatalával felemeli 
650 millió forintra. Az alaptőke-

emelés mértéke 350 millió forint 
pénzbeli hozzájárulás, amelynek 
teljesítésére kizárólag az alapító 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata jogosult. A 
pénzbeli hozzájárulás szolgálta-
tásának határideje 2016. január 
15. Az alaptőke-emelés során 
kibocsátandó részvények szá-
ma, fajtája: 35 darab 10 millió 
forint névértékű dematerializált 
névre szóló törzsrészvény (a 
részvények kibocsátáskori ér-
téke 21 428 571,43 forint). Az 
alapszabály VI. fejezetének első 
bekezdése a következőképp mó-
dosul: A társaság alaptőkéje 65 
darab 10 millió forint névérté-
kű dematerializált névre szóló 
törzsrészvényből áll.
A testület 13 igen szavazattal 
és 8 ellenszavazattal felkérte a 
polgármestert, hogy az alaptő-
ke-emelés végrehajtásához tegye 
meg a szükséges intézkedéseket, 
valamint a változásokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt alap-
szabály aláírására és a változás 
cégbírósági bejelentésével kap-
csolatos intézkedésekre.  
p 9. A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 7 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt-vel 2012. ok-
tóber 25-én létrejött támogatási 
szerződést a támogatás összegé-
re vonatkozóan az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal 
módosítja, és felhatalmazta a 
polgármestert a módosított tá-
mogatási szerződés aláírására.
p 10. A testület 19 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással ha-
tározott arról, hogy a BRFK 
XVIII. kerületi Rendőrkapi-
tányságnak az önkormányzat 
2016. évi átmeneti költségveté-
séről szóló rendeletben a térfi-
gyelő kamerák üzemeltetésére, a 
túlszolgálat finanszírozására és 
az állampolgári kapcsolattartás-
ra 2016. január 1-jétől március 
31-ig 30 504 632 forintot bizto-
sít, és felkérte a polgármestert a 
vonatkozó szerződés aláírására.
p 11. A képviselő-testület mint 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. több-
ségi tulajdonosa 19 igen sza-
vazattal egyhangúlag felhatal-
mazta a polgármestert, hogy az 
önkormányzat meghatalmazott 
képviselőjeként vegyen részt a 
társaság következő taggyűlésén;
ott szavazatával támogassa dr. 
Szebényi Attila Kálmán megvá-
lasztását az  ügyvezetői tisztség-
re 2016. január 1-jétől december 
31-ig, a társasági szerződés mó-

dosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt tár-
sasági szerződést; a taggyűlésen 
hozott döntésekhez kapcsolódó 
dokumentumokat aláírja és in-
tézkedjen azok Cégbírósághoz 
történő benyújtásáról, továbbá 
szavazatával támogassa, hogy a 
közhasznú kft. könyvvizsgálójá-
nak a C.C. Audit Könyvvizsgáló 
Kft-t  válasszák meg 2016. janu-
ár 1-jétől május 31-ig 250 000 
forint + áfa/negyedév díjazás 
ellenében.
p 12. A testület 19 igen szava-
zattal egyetértett a felülvizsgált 
Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció tartalmával, és egy-
hangúlag fogadta el a fejlesztési 
feladatok végrehajtási ütemterv-
ét.
p 13. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzóan 
jóváhagyta a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
Somogyi László Szociális Szol-
gálatának szakmai programját, 
a szolgálat annak mellékletét 
képező módosított szervezeti 
és működési szabályzatát, házi-
rendjét és a demens személyek 
nappali ellátásának igénybevé-
telére vonatkozó megállapodás 
tervezetét az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
p 14. A testület 20 igen szavazat-
tal egyöntetűen úgy döntött, hogy 
a 1188 Póth Irén utca 80. alatti 
rendelőben a 380096028 kódú 
területi ellátási kötelezettségű 
házi gyermekorvosi praxist 2016. 
február 1-jétől a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 
Kft. útján kívánja működtetni, és 
megbízta azt az erre vonatkozó 
egészségügyi alapellátás meg-
szervezésével és működtetésével, 
illetve szükség esetén a helyette-
sítéssel is.
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag határozott 
arról, hogy az önkormányzat 
módosítja a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft-vel 2007. május 17-én 
kötött közszolgáltatási szerző-
dést az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal, egyben 
felhatalmazta a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására 
és a szükséges intézkedésekre, 
ideértve az önkormányzat kép-
viseletét a közhasznú kft. követ-
kező taggyűlésén.
p 15. A testület 18 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással úgy 

döntött, hogy a korábbi létesítő 
okirat hatályon kívül helyezé-
sével egyidejűleg elfogadja és 
jóváhagyja a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
Közművelődési és Sport Közala-
pítványának a www.birosag.hu 
honlapon közzétett, közhasznú 
szervezeteknek alkalmazásra 
javasolt okiratminta alapján 
készült új létesítő okiratát. A 
képviselők felhatalmazták a pol-
gármestert az előterjesztés 1. sz. 
mellékletében lévő létesítő okirat 
aláírására, valamint arra, hogy a 
módosítások bírósági átvezeté-
séhez és a közhasznúsági nyil-
vántartásba vételéhez szükséges 
eljárásban az önkormányzata 
nevében járjon el. A polgármes-
ter felhatalmazást kapott arra 
is, hogy amennyiben az eljáró 
bíróság az esetleges hiánypótlási 
felhívásban bármilyen módosí-
tást előír, akkor – a bírói felhí-
vás keretei között – a módosított 
létesítő okiratot, illetve bármely, 
az alapítói jóváhagyáshoz kötött 
okiratot is aláírja.
p 16. A XVIII. kerület Baross 
utca 40–42. szám alatti (hrsz. 
150447) társasház közös költsé-
gének ügye című napirendi pon-
tot az előterjesztő visszavonta.
p 17. A testület 20 igen szava-
zattal egybehangzóan határo-
zott arról, hogy az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2013.(V. 31.) sz. 
önkormányzati rendelet 34. § 
(3) bekezdése alapján a 149914 
helyrajzi számú, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű, 975 m2 
nagyságú, Üllői út 521. alatti 
ingatlant az ingatlanra kötött 
összes bérleti szerződés megszű-
nését követően nyilvános pályá-
zat útján hasznosítja. A testület 
felhatalmazta a tulajdonosi bi-
zottságot, hogy az ingatlan leg-
feljebb 15 éves hasznosítására 
kiírja a pályázatot az alábbi fel-
tételek szerint:
a) Hasznosítás esetén az aján-
lattevőnek az értékbecslésben 
meghatározott minimális árat 
kell megajánlania ajánlata érvé-
nyességéhez.
b) A pályázónak az épületeket 
saját költségén fel kell újítania. 
A felújítás értékének legfeljebb 
50 százalékát lehet beszámíta-
ni  a bérleti díjba. A beszámítás 
mértéke nem haladhatja meg 
a havonta esedékes bérleti díj 
50 százalékát, összességében a 
szerződés teljes időtartamára 
vonatkozó bérleti díj összegének 
50  százalékát.
c) A tulajdonosi bizottság a pá-

lyázat kiírásáról dönthet úgy is, 
hogy a bontandó épületek bon-
tásáról is a pályázónak kell gon-
doskodnia, ebben az esetben a 
bontással járó igazolt költségek 
is beszámíthatók a bérleti díjba 
a b) pontban leírtak szerint.
d) A pályázatnak tartalmaznia 
kell a felújításra vonatkozó költ-
ségbecslést, műszaki leírást.
e) A pályázó tudomásul ve-
szi, hogy az ingatlanon végzett 
bármely felújítási, beruházási, 
átalakítási, bővítési munkálat 
nem eredményezi a pályázó in-
gatlan-nyilvántartáson kívüli 
tulajdonszerzését.
f) A pályázó vállalja a nem-
zeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény rendelkezése-
inek megfelelő kötelezettségek 
teljesítését.
A képviselők felkérték a tulaj-
donosi bizottságot, hogy a be-
érkezett pályázatok elbírálását 
terjessze a testület elé.
A képviselő-testület az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013.(V. 
31.) sz. rendelet 30. § (6) bek. 
c) pontja alapján 20 igen szava-
zattal egyöntetűen úgy döntött, 
hogy módosítja az önkormány-
zat és a Projekt 18 Kft. közöt-
ti haszonbérleti szerződést. A 
szerződés 1. sz. melléklete kie-
gészül a 149914 hrsz-ú, kivett la-
kóház, udvar megnevezésű, 975 
m2 nagyságú, Üllői út 521. alatti 
ingatlannal.
A haszonbérleti díj mértéke 
változatlan marad, tekintettel 
arra, hogy a hasznosításról szó-
ló döntést a testület hozza meg. 
A képviselők egyúttal felkérték 
a polgármestert, hogy a szerző-
dés módosításához tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, és fel-
hatalmazták őt annak aláírására.
p 18. A testület az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V. 31.) rendelet 19. § (1) bekez-
dés e) pontja és 30. § (6) bek. c) 
pontja alapján 20 igen szava-
zattal egyhangúlag határozott 
arról, hogy az önkormányzat 
2016. január 1-jétől határozat-
lan időtartamra térítésmen-
tesen biztosítja a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt-
nek a Baross u. 2. alatti (hrsz. 
150832) ingatlanon található 
17 m2 alapterületű raktárhe-
lyiséget és az ingatlan 608 m2 
alapterületű beépítetlen részét. 
A képviselők egyúttal felkérték 
a polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre, és felhatalmazták 
őt a haszonkölcsön- szerződés 
aláírására.
A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel 
kötött vagyonhasználati szerző-
dés 13. pontjában az LMP kép-
viselői által használt Üllői út 
483. fszt. 7–8. helyiségnél felso-
rolt nevek közül Zarándy Zoltán 
nevét töröljék, helyette Banga 
Zoltánét tüntessék fel. A képvi-
selők felkérték és felhatalmazták 
a polgármestert a módosításhoz 
szükséges intézkedésekre és a 
szerződés módosításának alá-
írására.
p 19. A testület az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V. 31.) sz. rendelet 30. § (6) 
bekezdés c) pontja alapján 18 
igen szavazattal és 2 tartózko-
dással úgy határozott: elfogad-
ja, hogy a Budapest Bank Zrt. 
2015. december 31-vel felmond-
ja az önkormányzat és a bank 
között 2000. december 20-án 
létrejött, a Teleki utca 4. alatti 
(hrsz. 155150), 538 m2-es belte-
rületi ingatlan 18 m2 nagyságú 
részének bérletére vonatkozó 
földhasználati szerződést. A 
képviselők egyúttal felkérték a 
polgármestert a szerződés meg-
szüntetésével kapcsolatos intéz-
kedésekre.  

A KÖZBIZTONSÁG ELőNyT ÉLVEZ

ughy Attila 
polgármester 
kezdemé-
nyezésére a 
kerületi 
rendőrkapi-
tányságnak 
az önkor-
mányzat 
2016. évi 
átmeneti 
költségveté-
séről szóló 
rendeletben 
a térfigyelő 
kamerák üze-
meltetésére, 
a túlszolgálat 
finanszíro-
zására és az 
állampolgári 
kapcsolat-
tartásra is 
biztosít pénzt
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p 20. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyetértésben 
fogadta el az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerint – az elhang-
zott javaslatokkal együtt – a 
2016. I. félévi munkatervét. 
p 21. A testület 18 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy elfogadja a 1181 
Szélmalom u. 33. alatti ingat-
lanon lévő Bókay-kert fejleszté-
sével összhangban az új BMX-
versenypálya és gördeszkapálya 
építésének kivitelezéséhez 
szükséges terveket és a költség-
vetést (bruttó 43 997 688 fo-
rint) az előterjesztés mellékletét 
képező tartalommal, egyúttal 
megbízta a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofít Zrt-t a kivite-
lezéssel. A képviselők felkérték 
a polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre, és felhatalmazták 
őt arra, hogy gondoskodjon a 
támogatási szerződésben rög-
zített felhasználási véghatáridő 
meghosszabbításáról.
A testület 18 igen szavazattal és 
1 tartózkodással felkérte a pol-
gármestert, hogy az új BMX-
versenypálya és gördeszkapálya 
építésének kivitelezéséhez szük-
séges önrészt (bruttó 23 997 
688 forint) tervezze be az ön-
kormányzat 2016. évi költség-
vetésébe.
p 22. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal és 2 tartóz-
kodással úgy határozott, hogy 
támogatási szerződést köt a 
Lőrinci Színpad Kulturális 
Közhasznú Egyesülettel 2016. 
január 1-jétől. A szerződésnek 
az alábbi feltételeket kell tartal-
maznia:
1. A támogatási szerződés ha-
tározott időre, 2018. december 
31-ig jön létre.
2. A támogatási szerződés mel-
lékletét képezi a haszonkölcsön-
szerződés, amelynek keretében 
megállapítják, melyek azok 
az ingatlanok, amelyeket az 
egyesület a közfeladat ellátása 
céljából használhat. A haszon-
kölcsön-szerződés a támogatási 
szerződéshez kötődik, annak 
hatályon kívül helyezése, meg-
szüntetése esetén ez is hatályát 
veszti. A haszonkölcsön-szer-
ződésben rögzítik, hogy a kér-
déses helyiségek fenntartásával 
járó költségek – a közműdíjak – 
fizetése az egyesület kötelessége 
a használat időtartama alatt.
3. A támogatási szerződésben 
rögzítik,  hogy a támogatás 
összege a mindenkori költség-
vetésben megállapított összeg, 
s annak folyósítása csak a ko-
rábbi szerződésben foglalt tá-
mogatás elszámolását követően 
történik meg. 
4. A támogatási szerződés-
ben rögzítik továbbá, hogy az 
egyesület közművelődési célra 
használhatja fel a támogatási 
összeget, az egyesület céljával, 
feladataival összhangban.
5. A támogatási szerződésnek 
egyebekben a jogszabályokban, 
illetve a vonatkozó szabályza-
tokban, utasításokban foglalt 
kötelező tartalmi elemeket kell 
tartalmaznia.
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a támogatási szerződés 
előkészítésére, és felhatalmaz-
ták őt annak aláírására. 
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 2 tartózkodás-
sal úgy döntött, hogy ingye-
nes használatba adja a Lőrinci 
Színpad Kulturális Közhasznú 
Egyesületnek az önkormány-
zat kizárólagos tulajdonában 
lévő, 1181 Üllői út 443. (hrsz. 
150816/0/C/1.) alatti 80 m2 
alapterületű raktárhelyiséget 
és a 1181 Havanna u. 9. fszt. 1. 
(hrsz. 151126/4/A/316) alatti 37 
m2  alapterületű  üzlethelyiséget 
színházi kellékek és jelmezek 
tárolására, raktározására.  A 
haszonkölcsön-szerződés az 
egyesülettel kötendő támogatá-
si szerződés mellékletét képezi, 
hatálya ez utóbbi hatályához 
kötődik. A képviselők felkérték 
a polgármestert a haszonköl-

csön-szerződés előkészítésére, 
és felhatalmazták őt annak alá-
írására.
p 23. A testület 20 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
támogatja a Malév-Budapest 
Airport-Hungarocontrol Sport 
Clubot, egyben felkérte és fel-
hatalmazta a polgármestert a 
klubbal és a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt-vel a há-
romoldalú támogatási szerződés 
előkészítésére és aláírására, va-
lamint a szükséges intézkedé-
sekre.  
 A támogatás célja:
– A Malév Sport Club működé-
sének segítése.
– A klub szakosztályainak és 
(kosárlabda, íjászat, röplabda, 
asztalitenisz és kézilabda) után-
pótlás-szakosztályainak támo-
gatása, fejlesztése.
– A kerületi fiatalok bekapcsolá-
sa a sportéletbe.
– A felnőtt lakosság mind na-
gyobb számban történő bevo-
nása a sportrendezvényeken 
való aktív részvételbe, illetve 
látogatásába, valamint a kerületi 
sportélet színvonalának megőr-
zése, emelése. 
 – A kapott támogatást a sport-

klub kizárólag a szerződésben 
foglalt költségek finanszírozásá-
ra fordíthatja.
 – A támogatási szerződés ha-
tározott időre, 2019. december 
31-ig szól. 
– A támogatás 2016-ban 6 millió 
forint a szakosztályok működte-
tésére, versenyeztetésre, vala-
mint 10 millió forint a sportlé-
tesítmények használatára. Az 
ezt követő években a támogatás 
a mindenkori éves költségvetési 
rendeletben elfogadott keretösz-
szeg erejéig terjedhet.
A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
felkérte a polgármestert, hogy 
a támogatás 2016. évi összegét 
terveztesse be a költségvetésbe.
p 24. A testület 18 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással jóvá-
hagyta a kerületi sportfeladatok, 
sporttevékenységek 2016. évi 
programját az 1. sz. melléklet 
szerinti tartalommal, és felkér-
te a polgármestert, hogy tegye 
meg a szükséges intézkedéseket 
a programokkal kapcsolatos 
szerződések, megállapodások 
megkötésére.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással 
felkérte a polgármestert, hogy 
a 2016. évi kerületi sportfelada-
tok, sporttevékenységek prog-
ramjainak költségeit terveztesse 
be a költségvetésbe.
p 25. A testület zárt ülésen ho-
zott határozatot a helyi kitünte-
tések adományozásáról. 
p 26. A képviselő-testület zárt 
ülésen bírálta el a Pestszentlő-
rinci Eszterlánc óvoda óvoda-
vezetői állására kiírt pályázatot. 

p 27. A testület zárt ülé-
sen bírálta el a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú szociá-
lis- és gyermekvédelmisegély-
határozatokat. 
p 28. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött egy háromoldalú 
megállapodás módosításáról. 
p 29. A testület zárt ülésen ha-
tározott peren kívüli egyezség 
kötéséről.
p 30. A képviselő-testület zárt 
ülésen mondott le bérlakás-
használati díjjal kapcsolatos kö-
vetelésről. 
p 31. A testület 15 igen szavazat-
tal és 4 tartózkodással elfogadta 
a lejárt határidejű képviselő-tes-
tületi határozatok végrehajtásról 
szóló beszámolót. 

SüRgőSSégi
hAtáRozAtok
p S1. A képviselő-testület a 
„Határozati javaslat a harmadik 
országbeli migránsok közmun-
kaprogramban való foglalkozta-
tásáról, ideiglenes vagy állandó 
ellátásáról illetve befogadásá-
ról” című pontot nem vette na-
pirendre. 
p S2. A testület zárt ülésen dön-

tött az önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlanokat terhelő 
távhő-szolgáltatási díjtartozások 
rendezéséről.  
p S3. A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag 
döntött arról, hogy a  Sina Si-
mon sétány 2. fszt. 134. (hrsz. 
150228/67/A/134) alatti 40 m2 

alapterületű üzlethelyiséget to-
vábbi hasznosításra vegyék ki az 
önkormányzatnak a Projekt18 
Kft-vel kötött haszonbérleti 
szerződésének 1. sz. mellékleté-
ből.
A testület az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gya-
korlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) 
önkormányzati rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján 21 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy határozott, hogy a szóban 
forgó üzlethelyiséget haszonköl-
csönbe adja az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszö-
vetségének 2016. január 1-jétől 
2017. június 30-ig, azzal a felté-
tellel, hogy az elvégzi az 1956-os 
események 60. évfordulójának 
méltó megünneplésével kapcso-
latos feladatokat, tevékenységet, 
s ennek érdekében a helyi köz-
feladatok ellátására együttmű-
ködési megállapodást köt az ön-
kormányzattal.
A képviselő-testület felkérte a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre, továbbá felhatalmaz-
ta őt a haszonkölcsön-szerződés 
és az együttműködési megálla-
podás megkötésére és aláírásá-
ra.
p S4. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangú-

lag egyetértett a Presfiso és a 
Lighthouse projektekben való 
részvétellel projektpartnerként 
és a pályázat benyújtásával. A 
képviselők felkérték és felhatal-
mazták a polgármestert, hogy 
tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket és nyilatkozatokat a 
pályázat benyújtása és sikeres 
megvalósítása érdekében.
p 32. interpellációk 
Kőrös Péter önkormányzati 
képviselő (MSZP) Dömötör Ist-
ván alpolgármesterhez a gondo-
zási központokban tartott téli 
szünettel kapcsolatban nyújtott 
be interpellációt.  
A képviselő az alábbi kérdéseket 
tette fel: 
Felmérték-e a gondozási köz-
pontok, hogy az érintett idő-
szakban az ellátandók között 
vannak-e házi segítségre szo-
rulók?  Amennyiben vannak, 
akkor az ellátásukról miként 
gondoskodnak?  Jóváhagyta-e 
az önkormányzat a téli leállást, 
és meggyőződött-e arról, hogy a 
vannak-e olyan ellátásra szoruló 
kerületi lakosok, akik a közpon-
tok téli leállása miatt nem tudják 
igénybe venni a törvényesen járó 
ellátási formát? Milyen szakmai 
szempontok indokolják, hogy a 

kerületben működő gondozási 
központok egymástól eltérő idő-
ben tartanak téli szünetet? Ki 
vállalja a felelősséget azért, ha 
a téli szünetben a gondozottak 
nem kapják meg a nekik törvé-
nyesen járó ellátást?
Dömötör István a következőket 
válaszolta: 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatának fenntar-
tásában gondozási központok 
nincsenek, 2012. szeptember 
1-jétől négy szociális szolgálat, 
valamint az egyes intézmények-
hez tartozó nappali szolgálatok 
működnek mint telephelyek.
Az intézmények a szakmai te-
vékenységüket a szociális igaz-
gatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény, a 
személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai 
feladatairól és működésük fel-
tételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) 
SzCsM rendelet, valamint szá-
mos szakmai jogszabály alapján 
látják el.
Az egyes alap- és szakosított 
ellátások igénybevétele kérelem 
alapján történik, nem alanyi jo-
gon járó szolgáltatásokról van 
szó.
Az ellátások biztosítása étkez-
tetés, nappali ellátás és házi 
segítségnyújtás esetén hétfőtől 
péntekig 8–16 óráig történik, a 
jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás, illetve az időskorúak 
gondozóháza folyamatos ellátás 
(0–24 óráig).
A szociális szolgálatok az érin-
tett időszakra vonatkozóan 
minden szolgáltatással kapcso-
latban felmérik az igényeket. 

Amennyiben van olyan személy, 
akinek az ellátásáról gondos-
kodni kell, ahhoz a gondozónő 
kimegy és ellátja.
A téli leállást egyeztetették a 
fenntartóval.
A kerületben működő szociális 
szolgálatok eltérő időpontban 
történő zárását nem szakmai 
szempont indokolja. Ennek oka 
a felmerült igényekkel magya-
rázható.
Nincs olyan gondozott, aki a téli 
szünetben nem kap ellátást.
Kőrös Péter önkormányzati kép-
viselő (MSZP) Galgóczy Zoltán 
alpolgármesterhez „Megkésett 
fizetések a kerület iskoláiban” 
címmel nyújtott be interpellá-
ciót.  
A képviselő az alábbi kérdéseket 
tette fel az alpolgármesternek: 
Tett-e a kerület vezetése más 
önkormányzathoz hasonló-
an pénzügyi intézkedést, hogy 
megelőlegezze a fizetéseket vagy 
legalább átmeneti segítséget 
nyújtson a leginkább rászoruló 
pedagógusoknak? Az önkor-
mányzat kért-e és kapott-e tájé-
koztatást Hományi Tamástól, a 
Klebelsberg Intézményfenntar-
tó Központ (KLIK) tankerületi 
igazgatójától az üggyel kapcso-

latban? Hogyan vélekedik ar-
ról, hogy a kerületi iskolák csak 
pénteken délután értesülnek 
arról, hogy az intézményekben 
dolgozók bére késni fog? Kit tart 
felelősnek azért, hogy ez a hely-
zet kialakulhatott?
Galgóczy Zoltán a következőket 
válaszolta: 
A jogszabályi rendelkezések ér-
telmében a kerületi iskolákban 
dolgozó pedagógusok mun-
káltatója nem Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata, 
hanem a KLIK. A fizetések uta-
lásának szabálya – figyelemmel 
a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény-
ben és a munka törvénykönyvé-
ről szóló 2012. évi I. törvényben 
foglaltakra – úgy rendelkezik, 
hogy az illetményt a tárgyhóna-
pot követő hónap tizedik napjá-
ig kell kifizetni. 
Eltérő szabályok vonatkoznak 
a köztisztviselői jogviszony-
ban álló munkatársakra, mert 
a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CIXIX. törvény 
értelmében nekik a tárgyhóna-
pot követő ötödik napig kell ki-
fizetni az illetményt.
A Magyar Államkincstár 2015. 
november 1-jén bevezette a köz-
ponti illetményszámfejtő rend-
szert (KIRA), aminek következ-
tében az utólagos térítményezési 
rendszerről a tárgyhavi szám-
fejtésre kellett áttérni, amiről 
a hivatal munkatársai az iro-
davezetőkön keresztül szóban, 
valamint 2015. november 18-án 
írásban is kaptak tájékoztatást, 
hogy ne érje őket váratlanul il-
letményük utalásának a koráb-

bi gyakorlattal szemben esetleg 
fellépő pár napos csúszása.
Az új rendszer alapján néhány 
napot csúszhat a havi illetmé-
nyek kifizetése, ezért a továb-
biakban nem lesz lehetőség 
arra, hogy az illetményeket ha-
marabb, akár a tárgyhó utolsó 
munkanapján fizessék, ahogy 
arra az eddigi gyakorlatban 
többször is volt példa. Fontos 
változás továbbá, hogy a dolgo-
zók távollétének jelentése min-
dig a tárgyhónapra történik, el-
lentétben az eddigi egy hónapos 
eltolódással.
A fizetések utalásának fenti tör-
vényi feltételei minden esetben 
megvalósultak, csupán az ön-
kormányzat gyakorlata volt az 
– mintegy a munkatársak felé 
tett gesztusként –, hogy az illet-
ményeket akár a tárgyhó utolsó 
napján is átutalták, amennyi-
ben a hónap első napjai hétvé-
gére vagy munkaszüneti napra 
estek.
Az új központi bérszámfejtő 
rendszerre való átállás miatt 
Ughy Attila polgármester és 
Molnár Ildikó címzetes főjegy-
ző iránymutatása szerint a gaz-
dasági és költségvetési iroda 
az önkormányzat hatáskörébe 
tartozó dolgozók illetményének 
kifizetésére cselekvési tervet ké-
szített, amely akkor lépett volna 
életbe, ha a törvényi határidő-
ben nem készültek volna el a 
KIRA rendszer segítségével a 
kifizetéshez szükséges papírok, 
és így az illetményeket csak ké-
sőbb utalták volna át, de erre 
nem került sor. 
Kőrös Péter önkormányzati 
képviselő (MSZP) Ughy Atti-
la polgármesterhez „Tudjuk-e 
már, hogy kik állnak a Sourcing 
Hungary Kft. mögött?” címmel 
nyújtott be interpellációt. 
A képviselő-testület 2015. szep-
tember 29-i ülésén született 
ez a döntés: „A 2016. június 1. 
és 2017. december 31. közötti 
időszakra vonatkozó villamos-
energia-szolgáltatási szerző-
dések megkötése érdekében a 
csoportos közbeszerzéshez csat-
lakozó valamennyi szervezet a 
Sourcing Hungary Kft-t bízza 
meg a közbeszerzési eljárás le-
bonyolításával.”
 Az Igazságügyi Minisztérium 
által tárolt cégkivonatban még 
nem találhatók meg azok a vál-
tozásbejegyzések, amelyekből 
kiderülne, hogy kik a tulajdo-
nosai annak a vállalkozásnak, 
amelynek az önkormányzat 
több tízmillió forintot fizet. A 
testületi ülésen a cég képvi-
selője úgy nyilatkozott, hogy 
ezek az információk egy-két 
héten belül ismertek lesznek, 
azonban ez az idő már lejárt.   
A képviselő az alábbi kérdéseket 
tette fel a polgármesternek: 
Ki vagy kik azok a természetes 
magánszemélyek, akik tulaj-
donolják az önkormányzattal 
szerződésben lévő Sourcing 
Hungary Kft-t? Milyen stádi-
umban van a Sourcing Hunga-
ry Kft. által folytatott villamos-
energia-beszerzés?
A polgármester az alábbi tájé-
koztatást adta: 
A Sourcing Hungary Kft. és 
a Magyarországon bejegyzett 
egyéb cégek tagjaival kapcso-
latban az Igazságügyi Minisz-
térium ingyenes céginformáci-
ós szolgáltatásának honlapján 
érhetők el naprakész adatok 
(https:/vww.e-cegjegyzek.hu).
A közbeszerzéssel kapcsolatban 
a hirdetmény 2015. október 31-
én jelent meg a hivatalos lap-
ban. Az ajánlatok bontása 2016. 
január 12-én 12 órakor esedé-
kes. 
p 33. kérdések
 A képviselő-testület a napirendi 
pontban nem hozott határoza-
tot.
p 34. tájékoztatók, bejelenté-
sek
A képviselő-testület a napiren-
di pontban nem hozott határo-
zatot.

úJ BMX-VERSENyPÁLyA ÉS GÖRDESZKAPÁLyA ÉPÜL

Az önkormányzat 
támogatási 
szerződést köt a 
Lőrinci Színpad 
Kulturális 
Közhasznú 
egyesülettel
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10 Marosvásárhely: együtt magyarok és magyar cigányokKultúra

�civil kezdemé-
nyezés indított 
útjára egy olyan 

színházi előadást, 
amelyik a magyar 
közelmúlt egy ritkán 
érintett, de fontos 
mozzanatát dolgozza 
fel: a vasvári egyesület 
több bemutatót szer-
vezett és szervez az 
1990-es marosvásár-
helyi eseményeket és 
azok következményeit 
felidéző darabnak.

KeréKgyártó györgy  

– Mi az, hogy vannak-e erdé-
lyi gyökereim?! Én Budapesten 
születtem, de apám korondi, 
anyám szatmári, a feleségem 
pedig nagybányai. Érdekel Er-
dély modern története, az ott élő 
emberek sorsa és kapcsolatuk az 
anyaországgal – mondja Karda 
László, a Tíz év száműzetésben 
című monodráma szerzője. Az 
ebből készült előadást eddig két 
alkalommal mutatták be a ke-
rületben, mindkét alkalommal 
a Vasvári Pál Polgári Egyesület 
szervezésében.

MArosvásárhely 
1990-Ben
Az 1990-es marosvásárhelyi 
eseményekre mindenki élénken 
emlékszik, aki érett fejjel érte 
meg a kelet-európai rendszer-
változások éveit. Sütő András 
súlyos sebesülése, a magyarokat 
lincshangulatban körülzáró tö-
meg, a „Ne féljetek magyarok, 
megjöttek a cigányok” felkiál-
tással a románokra rontó ma-
gyar cigányok látványa a fotók-

ról, filmkockákról belénk égett. 
A folytatásról azonban keveset 
tudunk. Például arról, ahogyan 
a román hatóságok később elő-
vették a tömegben felismert 
embereket, köztük Puczi Bélát, 
akit börtönbüntetésre ítéltek. A 
férfi a koncepciós per további 
következményei elől Magyar-
országra szökött, majd mivel az 
anyaország akkor nem kívánta 
állampolgárává fogadni, Fran-
ciaországba. 2009-ben Magyar-
országon halt meg.

– Megrázó és példaértékű 

történet az övé – fogalmaz Karda 
László. – Íróként a marosvá-
sárhelyi eseményekkel akartam 
foglalkozni néhány esztendővel 
ezelőtt, ekkor került a kezembe 
egy dokumentumkötet, amely 
Puczi Béla tízévnyi bujdosását 
mutatta be. Megrázott mindez, 
tudtam, hogy foglalkozni kell 
vele.

irány erdély!
Ebből született a Tíz év szám-
űzetésben című monodráma, 
amelyet az író maga dolgozott 

színpadra a marosvásárhelyi 
származású színész, Reményi 
B. Csaba és Bogyinka László ze-
neszerző-előadó szereplésével. 
Már csak az hiányzott, hogy az 
előadást megfelelő helyen be is 
mutathassák.

– Karda László, aki 
Pestszentimrén él, megkeresett 
engem az ötlettel – meséli az 
ugyancsak imrei Bauer Ferenc, 
a Vasvári egyesület társelnöke. – 
Beszélgetésünkből azonnal meg-
értettem, hogy fontos ügyről van 
szó, hiszen Puczi Béla történeté-

ben egyszerre jelenik meg az er-
délyi magyarok kisebbségi sor-
sa, az erdélyi magyar cigányok 
sorsa, akik még a magyaroknál 
is kiszolgáltatottabb helyzetben 
vannak, valamint a menekülte-
ké.

A kerületért már oly so-
kat tevő Vasvári egyesület-
nek köszönhetően a darabot 
2015 áprilisában bemutatták a 
Pestszentimrei Közösségi Ház-
ban.

– Nagyon sok érdeklődőt 
vonzott az előadás, és a súlyát 

mutatja, hogy a helyi cigányság 
tagjai közül is sokan eljöttek 
megnézni – emlékezik vissza 
Bauer Ferenc. – ők egyébként 
ősszel is megnézték az előadást, 
amikor a Rózsában mutattuk 
be, sőt akkor a kerületi roma 
közösség vezetője az előadás vé-
gén a színpadról meg is köszön-
te a produkciót. Ez visszajelzés, 
hogy tényleg közös ügyről van 
szó.

Bauer Ferenc úgy véli, a Tíz 
év száműzetésben a szélesebb 
nyilvánosság számára is érdekes 
lehet.

– Sokfelé szeretnénk még be-
mutatni a monodrámát. Az már 
biztos, hogy a költészet napján 
Nádudvaron lesz látható. El-
kezdtük keresni a pályázati lehe-
tőségeket, amelyekkel az egye-
sület minél több helyre tudná 
eljuttatni az előadást, elsősorban 
középiskolásokhoz. A következő 
lépcső az lenne, hogy „belob-
bizzuk” egy fővárosi színházba, 
hiszen stúdió-előadásként biz-
tosan jelentős érdeklődésre tar-
tana számot. Elárulom, célunk 
az is, hogy elvigyük Erdélybe a 
produkciót, Marosvásárhelyre 
mindenképpen. Ennek a törté-
netnek haza kell mennie.

„Puczi Béla törté-
netében egyszer-
re jelenik meg az 
erdélyi magyarok 
kisebbségi sorsa, 
az erdélyi magyar 
cigányok sorsa, akik 
még a magyaroknál 
is kiszolgáltatottabb 
helyzetben vannak, 
valamint a menekül-
teké” – fogalmazott 
Bauer Ferenc.

egy száműzeTés TörTéneTe
Országos nyilvánosságot szeretne a Vasvári egyesület a Puczi Béláról szóló előadásnak
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Fából készült 
varrott tálak
Zsolnai Mihály fafaragó népi iparművész tálak, szob-
rok, tükrök című kiállítása január 29-ig látható a lőrin-
ci nagykönyvtárban. 

A tárlat címe is jelzi, hogy ez-
úttal milyen alkotásokat látha-
tunk Zsolnai Mihály munkáiból. 
Nagy részük nem egyszerűen 
használati tárgy, hanem „mesél-
nek” is a szemlélőnek. Mesélnek 
a fa szeretetéről, a művészről, 
aki nagy örömmel és jókora te-
hetséggel készíti az alkotásait.  

Zsolnai Békés megyében, 
Tótkomlóson született, ahol már 
gyermekkorában megcsodálta az 
idős asztalos- és bognármesterek 
munkáját. Megtetszett neki a 
műhely hangulata, a fa illata, s 
tizenkét éves volt, amikor maga 
is megpróbálkozott a fafara-
gással. Több mint fél évszázada 

faragja már hivatásszerűen a fát, hogy átörökítse az alkotásba a 
természet szépségét. A pályája során a használati tárgyak mellett 
székelykaput, bútorokat és számos egyházművészeti alkotást is 
készített. Kedvenc munkája a szabadkai temetőben felállított ha-
rangláb. 

– Ismerni kell a fa tulajdonságait, tudni kell például azt, hogy 
miként viselkedik nedvesség vagy szárazság hatására. Ma már el-
fogadom a fán a repedezéseket, a csomókat is – mondta a népi 
iparművész.

Olyannyira így van ez, hogy a kiállításon láthatunk ilyen meg-
repedt fából készült tálakat, amelyeket „összevarrt”, s úgy néznek 
ki, mintha valódi öltésekkel lennének összefogva. Zsolnai Mihály 
ezeknek a tárgyaknak a történetét megosztotta a megnyitó ven-
dégeivel. 

Évtizedek óta sikeresen vett részt az országos betlehemijászol-
pályázaton, azonban egyik évben ki akarta hagyni a lehetőséget, 
mert úgy gondolta, ezúttal nincs olyan alkotása, amivel benevez-
het a megmérettetésre. A szervezők unszolására mégis bevitte a 
„varrott” fából készült tárgyait, amelyeknek a Szegények karácso-
nyi táljai címet adta. A munkái nagy sikert arattak, amin megle-
pődött, de azóta nem teszi félre a deformált, repedt fadarabokat, 
hanem azokat is megformálja.  

Zsolnai Mihály 1994-ben kapta meg a fafaragó népi iparmű-

vész címet, 1995-ben a Békés Megye Népművészetéért emlékpla-
kettel tüntették ki. A Pro Renovanda Cultura Hungariae Nép-
művészetért különdíjat két alkalommal is megkapta. Kiállításait, 
művészi teljesítményét emellett oklevelek és emléklapok sokasá-
gával ismerték el. 

Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta művésztanár a kiállítás meg-
nyitóján nagy szenvedéllyel beszélt erről a csodálatos anyagról, a 
fáról, majd elmondta Ratkó József Ember, fa és Kosztolányi Dezső 
Fák beszéde című versét. Ayele Fanni fuvolán működött közre az 
eseményen. 

Ê Fülep erzsébet

Fiatalok 
a Fellegekben 
A fiatal kerületi képző- és iparművészekből álló 
Kondenz alkotócsoport kiállítása Keresztút címmel 
nyílt meg január 6-án a Pestszentimrei Közösségi ház-
ban. 

Az öt ifjú művész – Csörgő Tamás 
és Kiss Botond grafikus, Magyar 
Luca keramikus, Munkácsy-Kósa 
Zsuzsanna és Tasnádi Szandra 
szobrász – 2014 őszén mutatko-
zott be először közös kiállításon a 
Nádasdi Mihály vezette Fehéren 
Feketén Galériában.

A kerületben élő fiatal alko-
tók több éve tanakodtak arról, 
miként tudnának összehozni egy 
olyan művészcsoportot, amely-
nek tagjai tartósan együtt tudnak 
működni, és magas színvonalon 
tudnak hozzájárulni a helyi ér-
tékekhez. Előmozdította ezt a 
törekvést a Nemzeti Kulturális 
Alap által 2015 tavaszán kiírt fő-

városi köztéri szoborpályázat, amelyen már közösen vettek részt. 
Az ennek nyomán elkészített kisplasztika a repülés történetét dol-
gozta fel, innen ered a Kondenz név választása is. 

A fiatal művészek ezúttal a PIK-be hozták el az alkotásaikat. 
„A kiállítás az ember útkereséséről, céljainak eléréséről szól” – fo-
galmaztak a tárlatra invitáló meghívóban, amelyben megemlítet-
ték azt is, hogy csoporttá alakulásukat a Fehéren Feketén Galéria 
és az önkormányzat is támogatta. 

A megnyitón megjelenő vendégeket Ódor Katalin, a közösségi 
ház igazgatója köszöntötte, majd a kiállítást Garamvölgyi Béla, az 
ugyancsak a kerületben élő festőművész nyitotta meg, aki elisme-
rően szólt az alkotásokról és alkotóikról. 

Ha valaki betoppant a galériába, első ránézésre két olyan mű-
címet is észrevehetett, amelyhez látszólag nem tartozott alkotás. 
Ezért a felületesen szemlélődő azt gondolhatta, hogy bizonyára 
az idő sürgethette a művészeket, ezért nem fejezték be a kiállítás 
rendezését. De ha az illető nemcsak nézett, hanem látott is, ráadá-
sul felfelé és lefelé is, akkor a magasban egy repülő nőt ábrázoló 
felfüggesztett szobrocskát fedezhetett fel, lent pedig, a színpad 
deszkáin egy játékosan megkomponált installációt. A megszokott 
szemmagasságban grafikákat, kisebb szobrokat láthattunk. 

Ê F. e.

a tó lehelete
A velencei-tó és környéke ihlette alkotásait hozta el 
tóthné szabó Magdolna a rózsa Művelődési házban 
január 15-én megnyílt kiállítására. 

Egy éve színesíti kerületünk művészeti életét Tóthné Szabó Mag-
dolna építészmérnök, képzőművész.

– A Velencei-tóról és környékéről készült festményeimből, gra-
fikáimból mutatok be egy csokorra valót – mondta a művész. – S 
hogy miért éppen a Velencei-tó ihlette képeimet hoztam el a pest-
szentlőrinci kiállításra, annak az a magyarázata, hogy 2000-ben 
Gárdonyba költöztem, és ez a csodálatosan szép táj inspirált arra, 
hogy újra elővegyem a rajz- és festőeszközeimet. úgy belemele-
gedtem az alkotásba, hogy két év múlva megalakítottuk a Velen-
cei-tavi Művészetbarátok Körét, amelynek azóta az elnöke vagyok. 
A képzőművészet régi szerelem volt, mert a budapesti Képző- és 
Iparművészeti Gimnázium festő-grafikus szakán érettségiztem. 

Magdolna azonban más területen folytatta a tanul-
mányait, ugyanis az Építőipari és Közlekedési Műsza-
ki Egyetem Építészmérnöki Karán diplomázott. Azért a híd 
mindig megvolt, mert pályája során kamatoztathatta a rajz-
tudását, a kreatív gondolkodását, az esztétikai normáit.  
– Építészmérnökként a biztos, határozott szerkezeteket, festőként 
a kifejező színeket, grafikusként a lendületes vonalakat kedvelem 
– magyarázta. – Sok festmény, grafika született a gárdonyi idő-
szakban, de úgy hozta a sors, hogy egyedül maradtam. – Ezért mi 
sem volt természetesebb, mint hogy a XVIII. kerületbe költözzek, 
mert itt laknak a gyerekeim, az unokáim és több rokonom is. 

Ez a kiállítás egyben Tóthné Szabó Magdolna bemutatkozása 
is, aki szeretne aktívan részt venni a kerület kulturális életében. 

A kiállítás február 15-ig tekinthető meg. 
Ê Fülep 

Puczi béla történetében egyszerre jelenik meg az erdélyi magyarok és az erdélyi magyar cigányok sorsa
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�nyolcadik fél-
évét kezdi meg 
februárban a 

nyugdíjas Akadémia 
a Xviii. kerületben. 
Az önkormányzat 
támogatásával a 
zsigmond király 
Főiskola által szer-
vezett előadás- és 
tanfolyamsorozat 
példátlan népsze-
rűségnek örvend 
pestszentlőrinc-
pestszentimrén.

PuSKáS AttILA   

Az elmúlt év őszén az országo-
san 22 helyszínen folyó program 
összesen 3500 résztvevőjének 
hatodát a kerületben élő 50 év 
fölöttiek adták.

éltAnuló 
kerÜletiek
Jászberényi József, a Zsigmond 
Király Főiskola intézményve-
zetője, a program főszervező-
je egyértelműen sikertörténet-
nek nevezte a kerületi 50 év 
fölöttiek oktatását. 

– Az akadémia történetének 
legjobb félévén vagyunk túl. 
Összesen több mint 500 helyi 
lakos vett részt valamilyen kép-
zésben. Ez persze nem jelenti azt, 
hogy ennyien voltak a szombati 
nagy előadásokon, de azok is telt 
házzal, 120–150 ember részvéte-
lével folytak, s egy-egy angolórát 
vagy kisebb előadást is nagy 
érdeklődés kísért. A résztvevők 
nagy számára tekintettel nem 
túlzás, ha azt mondom, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Budapest első „szeniortanuló-
kerülete”. 

Az önálló 
iskoláért
A tanfolyamok népszerűségét 
bizonyítja, hogy az akadémia 
mára kinőtte a városháza épü-
letét. A több mint 500 fős lét-
szám megfelel egy iskoláénak, 

így nem csoda, ha a szervezők 
álma egy saját épület, megfelelő 
előadóteremmel.

– Ez az önkormányzattal kö-

zös nagy tervünk, amiért együtt 
dolgozunk. Nyilvánvalóan pénz-
kérdés, hogy mikor érünk el ide, 
de ahogy eddig, úgy a jövőben is 

mellettünk áll a XVIII. kerület 
vezetése, élén Ughy Attila pol-
gármesterrel, amiért részünkről 
csak köszönet jár – fogalmazott 

Jászberényi József. – Biztos va-
gyok abban, hogy ha sikerül, 
akkor az akadémia egy önálló, 
saját helyen akár félévenként 

harminc-negyven ingyenes, il-
letve fizetős tanfolyammal mű-
ködhet tovább.

változAtos 
előAdások
A Nyugdíjas Akadémia máso-
dik szemeszterének első prog-
ramja február 20-án lesz – janu-
ár 16-án a koleszterinről szóló 
előadást még az őszi félévből 
pótolták. A szokás szerint szom-
baton 9 órakor kezdődő prog-
ramon Jászberényi József várja 
az 50 éven felülieket egy igen 
érdekesnek ígérkező előadással 
Olaszország múltjáról, jelenéről 
és jövőjéről.

– A nyolcadik szemeszterben 
hat nagy előadásunk lesz. A té-
makörök változatosak, hiszen 
a történelmi ismereteken kívül 
szó lesz arról is, hogy mire vi-
gyázzunk, miként viselkedjünk, 
ha külföldre utazunk, illetve 
beszélünk majd a generációs 
különbségekről, ellentétekről, az 
idősek hátrányos megkülönböz-
tetéséről, a szépségeszményről 
is, és immár hagyományossá 
válnak Udvarvölgyi Zsolt elő-
adásai az iszlám jelenéről. A 
tanév vége előtt pedig  egy köz-
lekedésbiztonsági ismertető is 
belefér a programba – vázolta fel 
a tavaszt Jászberényi József.

nyElvisKolAi sZin-
tEn AZ Angol 
A nyugdíjas Akadé-
mián 15 tanfolyamot 
hirdetnek meg tavaszra. 
Ezek március második 
hetében kezdődnek. Az 
angol nyelvi képzés már 
hat szinten, három ta-
nárral folyik, ami Jász-
berényi József szerint 
már-már nyelviskolai 
méreteknek felel meg.
A különböző történelmi 
és tudományos tanfo-
lyamok mellett most is 
indul feng sui, a rend-
kívül népszerű jobb 
agyféltekés rajzkurzus, 
és folytatódik az orosz 
nyelvtanfolyam is. 

TöreTlenül nő
az érdeKlődés 
Fiatalos lendülettel tanulnak az idősebbek 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

ÁsvÁnykiÁllítÁs 
és börze
Az álmoskönyv szerint is jót ígér ásványokkal, opálokkal, 
gyöngyökkel és ékszerekkel köszönteni az új évet. 

Így gondolták ezt a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban is, ahol január 3-án 
ismét megrendezték az ásványki-
állítás és -börzét. A kiállított ásvá-
nyok szemrevételezésekor izgalmas 
gondolatok érlelődtek az emberben, 
hiszen több ezer év alatt kifejlődött 
„termékekkel” szembesült. Mi ez, 
ha nem egy földtörténeti visszate-
kintés, utazás a múltba?

– Örök szerelem az ásványok 
gyűjtése, csereberéje és bemutatása 
– mondja Mentusz Péter. Havon-
ta egy-két alkalommal az ország 
különböző részein vásárral egybe-
kötött bemutatót tartunk, megcso-
dáljuk egymás gyűjteményét, cse-
rélgetünk, és sok szép darab vevőre 
is talál. Tapasztalataim alapján egy-
re kevesebb a lelőhely, a számos ok 
mellett például a bányák bezárása is 
ártott az „ásványvadászatnak”. Ne 
csodálkozzon, ha néhány kiállító 
szinte titokként kezeli a lelőhelyet.

– Számomra már nem okoz 
meglepetést, amikor a vásárló „sze-

rencsehozó” kabalaásványt keres – erről már Nádai László beszél. – Nekik a 
Mátrai dobcsiszolat néven ismert feldolgozott ásványkövet tudom ajánlani, 
vagy meteoritdarabkát. Visszatérő vevőimet idézve: „Nádai úr, szerencsét 
hozott a köve.”

Szabó Csabáné, a rendezvény szervezője, miközben látható büszkeséggel 
forog a kiállítóasztalok között, a kezdetekről mesél: 

– Több mint tíz éve rendszeresen randevúznak az ásványgyűjtők a Kon-
dorban. A szervezéskor két cél lebegett előttem: egy szakmai közösség ösz-
szefogása és a kiállított darabok természetes szépségének bemutatása. Két 
éve ásvány és ékszer együtt kerül a látogatók elé. Az idő bebizonyította, aki 
az ásványokra nyitott, az észreveszi a gyöngyök, ékszerek szépségét is. A mai 
rendezvény meghívott vendége a Rovar- és Lepkegyűjtők Baráti Köre volt.

Ê g. A.

Szóka Júlia sokszor énekelte a világ-
hírű operett népszerű dalait a kerület 
különféle rendezvényein is. A centená-
riumi nagyszabású nemzetközi gálára 
őt is meghívták a Budapesti Operett-
színházba, a parádés műsort december 
elején láthattuk a Duna televízióban. 
Az illusztris vendégek között – a kor-
mányzat képviselői is kíváncsiak voltak 
a különleges előadásra – ott volt a világ-
hírű zeneszerző egyetlen, Mexikóban 
élő gyermeke, Kálmán Yvonne is. 

Az első világháború kellős közepén, 
puskaropogás és ágyúdörgés kereszttü-
zében születtek az érzelmes és vidám 
Kálmán-dalok, így nem véletlen, hogy a 

gálán megjelentek a gépfegyverek dísz-
letként, jelezve a kort, amikor az em-
berek mint az őszi falevelek hullottak. 
Kálmán Imre le is állt a komponálással 
egy évre, mert úgy érezte, a múzsák is 
meghaltak, csak Lehár Ferenc unszo-
lására folytatta a munkát. 1915 végé-
re meg is született a nagy mű, először 
Bécsben, majd egy évvel később Buda-
pesten volt a premier. 

Nem kétséges, hogy a Csárdáskirály-
nő-ünnep még legalább egy évig tart 
majd országszerte. Az első centenáriu-
mi előadás parádésra sikerült Kerényi 
Miklós Gábor rendezésében. A színház 
szinte teljes társulatát mozgósították 

egy-egy jelenetben, és azok is színpadra 
léptek, akik egykor főszerepet kaptak itt 
a világhírű műben, köztük Szóka Júlia, 
aki így emlékezik vissza a művészi pá-
lyáját meghatározó Csárdáskirálynőre:

– Friss diplomásaként, negyedszá-
zaddal ezelőtt kerültem az Operettszín-
házhoz, ahol első fellépésem éppen az 
általam nagyra tartott Németh Marika 
Szép primadonna, csodál a világ című 
showműsorban volt, majd sorban jöttek 
a főszerepek, köztük a Csárdáskirálynő-
ben Sylvia. Az előadás különlegessége 
az volt, hogy Németh Sándor, az akkori 
művészeti vezető, négy pályakezdőre – 
köztük rám – bízta a főbb szerepeket, 
ami egy kezdő számára nagy kihívást 
jelentett. óriási sikerünk után több 
mint százszor játszottam a szerepet 
idehaza és külföldön, még Japánban is. 
Mindannyian lubickoltunk a darabban, 
de ahogy telt-múlt az idő, a fiatal Sylvia 
helyett már csak az idősebb Cecília sze-
repére gondolhattam… Egy gyerekkori 
álmom valósult meg, amikor bekerül-
tem az operett világába, hiszen kisko-
romban éppen a Csárdáskirálynő volt 
az első film, amelyet moziban láttam, és 
pillanatok alatt elvarázsolt. Ez a varázs-
lat a mai napig tart.

Kálmán Imre lánya, yvonne is gra-
tulált Szóka Júliának az emlékezetes 
gála utáni fogadáson. Jöhet a következő 
„százéves” sikerszéria!

Ê temesi László

100 ÉVES 
A CSÁRDÁSKIRÁLyNő 
 A világban vajon hány Csárdáskirálynő születhetett száz év alatt, amióta az operettek operett-
je hódít? hány primadonna és bonviván játszhatta Kálmán imre legendás művét? Egy biztos, a 
Pestszentlőrincen (is) élő szóka Júlia primadonna több mint százszor bújt a főhős, sylvia kosztümébe 
a Budapesti operettszínházban, s Európa, Amerika és Japán színpadain is játszotta a szerepet. 

A Nyugdíjas Akadémia második szemeszterének első programja február 20-án lesz

A világhírű 
zeneszerző 
egyetlen, 
Mexikóban 
élő gyermeke, 
Kálmán yvonne 
és Szóka Júlia 
az előadást 
követően
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Amikor elragad 
a képzelet…
Miért fontosak a mesék? Mit mesél-
jünk? hogyan meséljünk? – a mesékről 
és a meseterápiáról indult előadás-so-
rozat felnőtteknek január 21-én a lő-
rinci nagykönyvtárban.

A mesélésnek meghatározó szerepe van a gyer-
mekek értelmi és érzelmi fejlődésében. A mese 
megtanítja őket odafigyelni a történetekre, fej-
leszti a fantáziájukat, a szókincsüket, ugyan-
akkor remek lehetőséget ad a szülőknek arra, 
hogy tartalmas időt töltsenek a gyermekükkel, 
és örömteli pillanatokat éljenek meg együtt. Bár 
a kicsik még nem tudnak határozott különbsé-
get tenni a valóság és a fantázia között, a me-
sefigurákkal azonosulva a saját problémáikat is 
megélik. Éppen ezért, ha valamelyik történetet 
nagyon megkedvelték, meséljük el nekik újra és 
újra, ameddig kérik, mert a mesében olyasmire 
leltek, ami a lelki fejlődésben segíti őket. Erre 
épül a meseterápia is: hogy nincs olyan élethely-
zet, amelyiknek ne volna mesebeli megfelelője.

Mégis mit lehet tanulni egy mesehőstől? A 
mesehősök a jelenben élnek, nem tervezgetnek, 
hanem cselekszenek. Tudják, hogy a dolgok nem 
oldódnak meg maguktól, ezért mennek, men-
degélnek, és tapasztalatokat gyűjtenek. Ezért is 
fontos a mindennapi mese, ám nem mindegy, 
hogy mit és hogyan mesélünk.  De akkor kinek, 
mikor és mit meséljünk? Hogyan lehet megis-
merni egy gyermeket a meséken keresztül? Mit 
üzennek a gyerekek kedvenc meséi? – ezekre a 
kérdésekre is választ kaphatunk Náfrádi Anikó 
meseterapeuta következő előadásaiból (február 
25., március 17. és április 21.) a Lőrinci Nagy-
könyvtárban.

Ê cs. M.

Kalandozás a 
vitaminbolygón
lezárult a Marslakócskák őszi egész-
ségnevelő program. Az országos pá-
lyázaton csaknem 18 ezer diák vett 
részt.

Minden tanuló joga és vágya, hogy egészséges 
és boldog életet éljen. Ebből adódóan a korai 
egészségnevelés egyik legfontosabb színtere az 
iskola, hiszen a gyermekek a mindennapjaik 
során a legtöbb időt az oktatási intézmények 
falai között töltik. Ugyanakkor fontos, hogy az 
iskolák nem elszigetelten tevékenykednek, ha-
nem más társadalmi szervezetek bevonásával, 
állandó kölcsönhatásban. Így lehetőség nyílik 
az egészségesebb életvitel magatartásmintáinak 
kialakítására és gyakorlására is. 

Az Arcadia-Reklám Kft. és a Marslakócskák 
gyermekvitaminok forgalmazója, a Wallmark 
Kft. évek óta dolgozik azon, hogy vitaminos pá-
lyázatával támogassa és elősegítse az iskolákban 
folyó egészségnevelést. 2015-ös őszi programjuk 
során csaknem 30 ezer Galaktikus Vitamin fü-
zetet osztottak szét az iskolák között, amit a diá-
kok a tanáraik és védőnőik segítségével töltöttek 
ki. A pályázat ebben az évben „Marslakócskák 
kalandjai a vitaminbolygón” címmel hívta fel a 
figyelmet a vitaminok fontosságára. Miközben 
a tanulók izgalommal követték a marslakócs-
kák utazásait, megismerkedtek a főbb vitami-
nokkal és azokkal az egészséges táplálékokkal, 
amelyekben megtalálhatók e nélkülözhetetlen 
összetevők.

A legaktívabb osztályok között 3000 apró 
ajándékot sorsoltak ki, míg további tíz osztály, 
köztük a kerületi Kandó Téri Általános Isko-
la 4.a osztálya 250 ezer forint értékű sportesz-
közt és 50 ezer forint értékű vásárlási utalványt 
nyert.

Ê csernai

Harmonikus 
társbérlet
Művészetbarát félhomály fogadta a 
Krúdy gyula irodalmi Kör vendégeit ja-
nuár 21-én a Zila Kávéházban. A meg-
hívó horváth Emese Csilla festőművész 
kiállításának megnyitójára és M. Jankó 
János költő gyökerek című kötetének 
bemutatására invitált. és meglepetés 
is volt…

Kanizsa József író, költő, a Magyar Kultúra Lo-
vagja köszöntőjéből fény derült a meglepetés-
vendég kilétére Herceg Teréz festő személyében. 
Horváth Emese Csilla szavait idézve: 

– Kiállításom vendégművésze barátom és 
festőtársam, aki egy technikákat bemutató kép-
sorozattal kedveskedik nekünk. 

A húszféle technikával készült képsorozat 
főszereplője egy vitamindús csipkebogyó volt. 
Jó barátokhoz illően Horváth Emese Csillát 
Herceg Teréz mutatta be: 

– Több mint tíz évvel ezelőtt egy 
mandalafestő tanfolyamon találta magát, üveg-
re festette a belső látásából fakadó műveit. 2011-
től Simon M. Veronika festőtanodájában tanult. 
2015-ben vehette át a mesterdiplomáját. Folya-
matosan tanuló amatőr festőnek vallja magát.

Ezek után Emese vette át a szót:
– Nagyon szeretem a modern festőtechni-

kákat, így a festőkéssel, bankkártyával és ujjal 
történő festést. 

Az est másik vendégét, M. Jankó János költőt 
Kanizsa József kérdezte a kezdetekről. 

– 1947-ben Nagyszakácsiban születtem, So-
mogy megyei legény vagyok – kezdte a költő. 
– Különböző zenei műfajokban is kipróbáltam 
a tehetségemet. Ezzel magyarázható, hogy az 
Operaház gyermekkórusában eltöltött éveimet 
a Kentaur nevezetű beatzenekari karrier követ-
te. Katonaéveim alatt, mint sokan mások, ver-
seket írtam, majd jöttek a dolgos évek, család, 
munka, otthonteremtés.

Nyugdíjas éveire új erőre kapott M. Jankó 
János versszeretete. 

– 2009-ben ismertem meg Kanizsa Józsefet, 
akinek biztatására és segítségével alkottam. 
2012-re beérett a munka gyümölcse, Kárpátok 
fohásza címmel megjelent első verseskötetem. 
És tessék, most itt vagyok a Krúdy irodalmi kör 
rendezvényén, ahol immár a második verseskö-
tetemet, a Gyökerek címűt mutathatom be a ke-
rület verseket kedvelő és értő közönségének. 

A hangulatos irodalmi esten házigazdaként 
részt vett Ujvári Ferenc versmondó, Király Lajos 
író, műfordító, a Magyar Kultúra Lovagja, Né-
meth Nyiba Sándor költő, zeneszerző és Kőhal-
mi Kristóf gitárművész is.  

Ê gönczöl András

„Élj a pillanatban 
és higgy!”
A  magyar kultúra napja alkalmából a  
Pestszentimrei Közösségi ház meghí-
vására élménybeszámolóval egybekö-
tött könyvbemutatót tartott Pető Csilla 
lélektánc a Caminón címmel.

Elmesélje-e mindenkinek a 2015 nyarán induló, 
közel 900 kilométeres magányos gyaloglásának 
a történetét? – tette fel magának a kérdést Pető 
Csilla. A napok múlásával tudatosult benne, hogy 
nem tudja magában tartani az élményeit, így 
könyv formájában osztja meg az érdeklődőkkel 
az El Camino harminc napját. 

A könyvben ne keressenek útleírásokat, ada-
tokat, mert nincsenek, viszont már a Lélektánc 
cím is sejteti, hogy mit találhatunk. Érzésekről, 
emberekről, kapcsolódásokról és olyan felisme-
résekről szól, amelyek segíthetnek, ha netán ván-
dorlásra adjuk a fejünket. Pető Csilla az egyedül-
lét vállalásával esélyt adott magának a testi-lelki 
megújulásra. 

A hallgatóság efféle kérdéseket tett fel a szer-
zőnek: hogy viselhető el a hosszan tartó magány; 
az útja során tapasztalt-e „kivagyiságot”; meny-
nyiből lehet kihozni a túrát; mi kell az élmény-
ként megélt győzelemhez?

– Aki úgy gondolja, hogy az utam során sen-
kivel sem álltam szóba, az téved. A megérzéseim-
re hagyatkozva választottam rövidebb-hosszabb 
időszakokra eltérő nemzetiségű, habitusú útitár-
sakat. Miután kimerültek a közös témáink, elbú-
csúztunk, és gond nélkül folytattuk a saját utun-
kat. Örömmel tapasztaltam, hogy senkinek sem 
volt fontos, ki milyen munkával és pozícióban 
keresi meg a pénzét, csakis az ember számított. A 
szerény, de nélkülözésmentes 30 napos túra alvó-
hellyel, étkezéssel, üdítőitalokkal átlagosan napi 
30 euróba belefért – hangzottak a válaszok.

„Élj a pillanatban és higgy!” – vallja a szerző. 
Az El Camino legyőzhető! Csak erőből, dacból 

nem érdemes nekivágni, alázattal és hittel sokkal 
könnyebb. 

Ê gönczöl 

Reflexiók Velencére 
A kerületi művészek által a velencei képzőművészeti biennále ihletésére készített 
alkotásokból nyílt kiállítás a Kondor Béla Közösségi házban a magyar kultúra nap-
ján, január 22-én.

Velence, a lagúnák városa kétévente ad otthont 
a világ legismertebb, legrangosabb képzőmű-
vészeti seregszemléjének. Kerületi művészek, 
illetve művészpedagógusok a múlt ősszel is el-
látogattak a velencei biennáléra, majd az ott 
szerzett élményeiket, benyomásaikat a maguk 
művészi eszközeivel fogalmazták meg a Kondor 
Béla Közösségi Házban rendezett kiállításra.  
A megnyitón megjelenő vendégeket olaszos han-
gulat fogadta. Aláfestésként régi olasz slágerek 
szóltak, a bejárat fölött, a magasban a sikátorok 
hangulatát idézve egy kötélre „száradó” ruhákat, 
kissé lejjebb egy másikra élményfotókat csíptet-
tek fele. Egy bokszban kivetített turistafotókban 
mélyülhetnek el a látogatók. Természetesen nem 
hiányoznak a velencei ihletésű művészi alkotások 
sem… 

A vendégeket Császár Bíró Lilla, a közösségi 
ház vezetője üdvözölte, majd Kucsák László or-
szággyűlési képviselő mondott köszöntőt, amely-
ben elhangzott, hogy a tanulmányúton pályázat 
útján lehetett részt venni. Ezt a kerületi önkor-
mányzat közművelődési és sportközalapítványa 
hirdette meg azoknak a vizuális neveléssel fog-

lalkozó pedagógusoknak, közművelődési szak-
embereknek, képző- és iparművészeknek, akik 
eredményesen építhetik be a tevékenységükbe 
a kortárs művészet legjelentősebb seregszemlé-
jén szerzett ismereteket. A nyertes művészeknek 
vállalniuk kellett, hogy kiállítják a tanulmányút 
nyomán születő alkotásaikat, és beszámolót ír-
nak a biennále hatásáról a művészetükre. 

Miután P. Szabó Ernő művészettörténész 
megnyitotta a tárlatot, levetítették Magyar József 
festőművész filmjét a velencei seregszemléről. Ezt 
követően Galgóczy Zoltán alpolgármester meg-
emlékezett a Himnusz születéséről, azaz a ma-
gyar kultúra napjáról.

A Reflexiók című kiállítást Varga Ferenc mé-
diaművész, a közművelődési és sportközalapít-
vány tagja, a velencei program szervezője ren-
dezte. Az ünnepi műsorban Draskóczy Zoltán 
gitár- és Kozma Ádám hegedűművész, Genetheim 
Richárd előadóművész, a BorFolk zenekar, vala-
mint a Tébláb Művészeti Iskola növendékei mű-
ködtek közre. 

A kiállítás február 10-ig tekinthető meg. 
Ê Fülep e.

Az önkormányzat közművelődési és sport köz-
alapítványának pályázati támogatásával a művé-
szekkel és művésztanárokkal együtt a kerületben 
dolgozó közművelődési szakemberek is ellátogat-
hattak a 2015-ös velencei biennáléra. 

Az útról hazafelé tartva Árvay Zolta képző-
művésznek kipattant a fejéből, hogy mi volna, 
ha a megújult Pestszentimrei Közösségi Házba 
egy napra „mini Velencét” varázsolnának, hiszen 
minden technikai eszköz adott ehhez. 

Ódor Katalinnak, a PIK igazgatójának meg-
tetszett az ötlet, s a képzőművész hozzáfogott a 
megvalósításhoz. Ám ne gondoljunk arra, hogy a 
vendégek térdig álltak a vízben, vagy éppen lagú-
nák helyett a folyosón gondoláztak… 

A galéria falára Velencét bemutató videofel-
vételt vetítettek – amelyet Pogonyi Dávid, a PIK 
munkatársa készített –, és természetesen a gon-
dola sem hiányozhatott sem a filmből, sem a ga-
lériából. 

A színpadon egy csónakból átalakított gondola 
várta az utasokat, amelynek „evezőse” Draskóczy 
Zoltán gitárművész volt, aki hangulatos rene-
szánsz zenével szolgált. 

A közönséget a farsangozó „velencei polgárok” 
alkották, akiknek a jelmezét N. Kiszely Melinda 
díszlet-, jelmez- és bábtervező készítette.  (A mű-
vész alkotásait már több alkalommal láthattuk a 
közösségi házban.)  

A díszlet részét képezte egy gyümölcsökkel 
festőien megrakott asztal, amelynek finomságait 
a vendégek a rendezvény végén elfogyaszthatták. 
S akinek kedve volt hozzá, választhatott jelmezt 
magának, és felülhetett a gondolára, hogy fényké-
pen is megörökítsék őt a velencei hangulatban.

A program végén többen megemlítették, hogy 
kellemes élményekkel gazdagodtak, és nagyon 
találó volt a Vágyakozás Velencébe cím, mert ők 
most már tényleg vágyakoznak…

Ê F. e.

Utazás a lagúnák városába 
vágyakozás velencébe – Finisszázs címmel különleges hangulatú programnak 
adott otthont január 23-án a Pestszentimrei Közösségi ház. 
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�A Xviii. ke-
rületben élők 
számára is 

megnyílt a lehe-
tőség, hogy az 
egyablakos ügyin-
tézésnek köszön-
hetően gyorsan és 
hatékonyan intéz-
hessék a különféle 
hivatalos ügyeket.  
december óta 
fogadja ügyfeleit a 
kormányablak az 
Üllői úton – tájékoz-
tatott hodruszky 
csaba, a Xviii. 
kerületi kormányhi-
vatal vezetője. 

PuSKáS AttILA   

– Ezúton is szeretném megkö-
szönni Ughy Attila polgármester 
úr együttműködését abban, hogy 
kerületünkben is létrejöhetett 
az integrált kormányzati ügyfél-
szolgálat. 

– Mit jelent az egyablakos 
ügyintézés?

– A kormány 2010-ben tűzte 
ki célul az államigazgatási ügy-
intézés kultúrájának javítását. A 
szervezeti változások mellett a 
kormányablakok létrehozása is 
azt a célt szolgálta, hogy az ügy-
felek helyett inkább az iratok 
mozogjanak a hivatalok között. 
A területi közigazgatási reform 
célja az egyablakos ügyintézés 
biztosítása, hogy egyetlen he-
lyen, a járási/kerületi kormány-
ablakoknál tudják a hivatalos 
ügyeiket intézni. Valamennyi 
kormányablak egységes arculat-
tal és szolgáltatásokkal műkö-
dik. Minden helyszín akadály-
mentes, tehát a mozgásukban 
vagy kommunikációjukban fo-
gyatékos személyeknek, az idős-
korúaknak, a járókerettel vagy 
babakocsival közlekedőknek is 

hozzáférhető a közszolgáltatás. 
Az állampolgárok az államigaz-
gatási ügyeiket a kormányabla-
kok székhelyein indíthatják el 

vagy intézhetik el. Jelenleg több 
mint ötszáz ügykör érhető el egy 
helyen, az integrált kormányzati 
ügyfélszolgálatoknál.

– Milyen típusú szolgáltatá-
sokat kínálnak a kormányabla-
kok?

– Jelenleg négyféle szolgálta-

tást nyújtanak: kérelmek terjeszt-
hetők elő és bejelentések tehetők 
meg; tájékoztatás igényelhető 
egy adott ügy várható ügymene-

téről, valamint az ügyfél jogairól 
és kötelezettségeiről; szakmai, 
informatikai támogatást adnak 
az egyedi ügyek intézéséhez; 
iratbetekintési és iratmásolati 
szolgáltatást nyújtanak a szak-
hatósági eljárásokkal összefüg-
gésben. A témakörök: egészség-
ügyi vonatkozású folyamatok; 
szociális és családtámogatási 
témák; kereskedelmi és szolgál-
tatási ügyek; építésügy, vállalko-
zási ügyek. TAJ-kártya és Euró-
pai Egészségbiztosítási Kártya is 
igényelhető a kormányablakok-
ban, sőt a családipótlék-igénylés 
is benyújtható. A kormányab-
lakokban intézhető ügyekről a 
http://www.jarasikormányablak.
hu/ügyintézés oldalon is lehet 
tájékozódni.

– Kik dolgoznak a Kormány-
ablakban?

– Kizárólag speciális képesí-
tésű ügyintézők dolgozhatnak 
nálunk, akik széles körű is-
meretekkel rendelkeznek. Ok-
mányirodánk dolgozói szakmai 
képzéseken vettek részt, ennek 
köszönhetően az ügyfelek magas 
fokú szakmai felkészültségű, se-
gítőkész, a problémákat jól keze-
lő és udvarias ügyintézőkkel ta-
lálkoznak a Kormányablakban.

– Mik a tapasztalatok az ügy-
félforgalommal kapcsolatban?

– úgy látszik, hogy a kerületi 
lakosok gyorsan megkedvelték 
a Kormányablakot, jóval több 
ügyet intéznek, mint egy év-
vel ezelőtt. Szívesen jönnek ide 
messzebbről is. Ettől függetlenül 
továbbra is fogadja az ügyfele-
ket Pestszentimrén az okmány-
irodai kirendeltség az eddigi 
legforgalmasabb időpontokban, 
vagyis hétfőn 8–17 óráig és pén-
teken 8–12 óráig. Folyamatosan 
bővül azoknak az ügyeknek a 
száma, amelyekkel kapcsolato-
san a Kormányablakban iratot 
fogadnak be, illetve amelyek-
ről tájékoztatással szolgálnak a 
kollégáim. Ígérem, hogy ezekről 
folyamatosan tájékoztatjuk a ke-
rület lakosságát.

egyablaKos
ügyinTézés 
Négyféle szolgáltatást nyújtanak a kormányablakoknál

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

györgy István, budapest Főváros kormánymegbízottja gratulál Hodruszky csabának, a kerületi kormányhivatal vezetőjének 
a létesítmény decemberi átadásán

nyugdíjas:
– Jók a tapasztalataim, bár 
régebben még más szabályok 
szerint működtek az okmány-
irodák. Akkor a jogosítvá-
nyomat újabb három évvel 
hosszabbították meg. Idén 
augusztusban lejár a személyi 
igazolványom érvényessége, 
így módom lesz kipróbálni az 
új, immár ingyenes szolgálta-
tást. Elhiheti, hogy egy nyug-
díjas embernél mindig akad 
helye a megspórolt pénznek.

üzletvezető, író: 
– Nem állítom, hogy nagyon 
várnám okmányaim érvé-
nyességének a lejártát, mert 
jobb így fiatalon. Döcögjön 
csak az idő… A férjem, aki 
nagy iratelveszítő, angolos 
humorral jegyezte meg: azért 
nem mindegy, hogy három 
igazolvány helyett csak egyet 
veszítene el, és ráadásul költ-
ségmentesen pótolhatja. 

nyugdíjas:
– 86 évesen nem sokszor kell 
már okmányokat hosz-
szabbítanom, de a kérdését 
jól időzítette. A fiam pont 
a napokban említette, hogy 
milyen gyorsan és frappánsan 
intézték lejárt okmányának 
a cseréjét. Örömmel mondta, 
hogy még szabadságot sem 
kellett kivennie.

konyhai kisegítő:
– A személyi igazolványom 
bal alsó sarka töredezik, 
elkerülhetetlen a cseréje. 
Megdicsértem a „kitartását”, 
hiszen minden megtakarított 
forintnak ezer más helye le-
het. Várok még néhány napot 
– nem értem, miért akarja 
mindenki azonnal lecserélni a 
talán még érvényes okmányát 
is… A költségmentesség nem 
szűnik meg egyhamar!    

Milyennek látja az 
okmányirodák működését?

CsUKA János KAritA EMEsE osZtEin Pál PAPP ErZséBEt 

rákérdeztünk

olvasói levél 

TiszTelT városKép!
Szeretném kiegészíteni a lap 2015. október 7-i számában megjelent 
„Iharos neve alatt futottak” című írást.
Iharos Sándor tizenkét világcsúcsa közül nyolcat egyéni számban, né-
gyet pedig a válogatott, illetve a Bp. Honvéd váltójának tagjaként ért 
el. Egy alkalommal futott kontinensrekordot, Oslóban 1954. augusz-
tus 3-án. Ezenkívül 1952–1964 között negyven alkalommal szerepelt 
a magyar válogatottban. A pálya-, illetve mezeifutó-bajnokságokon 
harminc alkalommal állhatott fel a győzelmi emelvény legmagasabb 
fokára. Egy amerikai vállalat, a Helms Bakery Company tulajdonosa 
által 1936-ban létrehozott Helms Athletic Foundation 1949-ben indí-
totta útjára a World Trophyt, amit később Helms-díjként emlegettek. 
Ezt a díjat, eddig egyedüli magyar állampolgárként, 1955-ben Iharos 
Sándor kapta meg. A trófeán, amely 185 cm magas márványoszlopon 
nyugvó, arannyal bevont földgömb, ez a felirat áll: „A győzelem méltó 
jutalom, melyre becsületes eszközökkel kell törekedni.” Mily aktuális 
mondat…

Jó, ha tudjuk, hogy Iharos Sándor a kerület lakosa volt, ponto-
sabban Pestszentimrén, a Szélső utcai iskola mellett lakott. 2008-ban 
posztumusz megkapta a kerület díszpolgára elismerést, amelyet a fia 
vett át. Sajnos ennyi idő után sem érdemelte ki, hogy a kerületben 
sportpályát, teret vagy legalább egy utcát nevezzenek el róla. Re-
ménykedem benne, hogy ami késik, az nem múlik. Egy ekkora futó-
csillagnak, aki hazájának ennyi dicsőséget szerzett, ennyi megbecsü-
lés kijár, hogy a nevét soha ne felejtsük el.

ennek reményében üdvözlettel:
Fábián Rudolf

Iharos Sándor futótársa 

�
Nyugdíjas pedagógusok figyelmébe – Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala azoknak a nyugdíjas pedagógusoknak a jelentkezését várja február folyamán, akik 50–60–65–70 
éve szerezték pedagógus-oklevelüket, ezért arany-, gyémánt-, vas-, illetve rubindiplomára jogosultak. További információ: 
Gémesi Tünde, Polgármesteri Hivatal, 1184 Üllői út 400. II. em. 209-es szoba. Telefon: 296-1478.

Megnyílt a Kormányablak!
tájékoztatjuk a kerületi lakosokat, hogy 2015. december 

16-án az Üllői út 445. alatt megnyílt a kormányablak, 
ahol akadálymentes, kulturált körülmények között, 
meghosszabbított ügyfélfogadási időben csaknem  

500 ügytípust intézhetnek.
A várakozási idő és a torlódás elkerülése érdekében 
természetesen lehetőség van időpontfoglalásra, amit 

személyesen vagy telefonon (896-4098),  
illetve a www.magyarország.hu internetes oldalon 

tehetnek meg.
2016. január 11-től megváltozott a pestszentimrei 

Ady endre utca 100. alatti okmányirodai kirendeltség 
nyitvatartási ideje: hétfőn 8–17 óráig,  

pénteken 8–12 óráig várják az ügyfeleket.

Xviii. kerületi kormányablak 1181 Üllői út 445. 
nyitva tartás

hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–18 óráig, szerda: 8–20 óráig, 
csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–15 óráig
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A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:
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n géPKEZElŐ-gondnoK: Gépkezelő-gondnok pozícióba, a következő 
géptípusokra keresünk munkatársakat: - gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, 
Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger 
(0,5-től 3,5 tonnáig) Megbízhatóság, csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás 
jogosítvány, valamint az új típusú nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte 
alapelvárás.

n rAKtáros: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában 
anyagmozgatás, rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, 
magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
jó fizikai erőnlét, pontos munkavégzés.

n KŐMŰvEs: Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítéssel, 
valamint csapadékelvezetéssel összefüggő munkálatok elvégzése. Elvárások: pontos, 
megbízható munkavégzés, kőműves pozíció esetén szakirányú végzettség. Előny, de 
nem feltétel: mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

n lAKott-tErÜlEti FAKitErMElŐ: Lakott-területi fakitermelő 
végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a fa kitermelése és 
a faanyag mozgatása, - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák 
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, 
döntése, - a kidöntött fák gallyazása, a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, 
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása, - 
gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent. 

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel.  Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető és 
rakodó pozícióba keresünk munkatársakat. Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési 
helyére történő vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása, részvétel a rakodási 
folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, a rábízott gépjármű műszaki állapotának 
ellenőrzése, megőrzése, az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése Elvárások: C 
és E kategóriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, 
megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, 
emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (KCR)

n EMElŐgéP-KEZElŐ: Feladatok: emelőkosaras gépjármű vezetése, az 
emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, a munkavégzési területet felmérése, 
az előírt biztonsági feladatok elvégzése, munkavédelmi előírások betartása és 
betartatása, a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: 
emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), 
gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), 
hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség

n MElEgBUrKolÓ: Melegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: parketta, 
szőnyegpadló, műanyagpadló lerakása, a burkolati felület előkészítése, letisztítása, 
szintezése, a burkolóanyag méretre vágása, a megfelelő eljárással a burkolóanyag 
felületre történő rögzítése, a lerakott burkolat szükség szerinti felületkezelése (csiszolás, 
bevonás, fényezés, stb.), a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje, 
anyagszükségletek felmérése, összeállítása, a munkaköréhez tartozó adminisztratív 
feladatok elvégzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: B 
kategóriás vezetői engedély.

n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. 
Feladatok: a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének 
védelme, a házirend betartatása. Az úszómedence és környezete tisztántartása, 
valamint az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése. Elvárások: hatályos uszodamesteri végzettség, orvosi alkalmasság, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés.

n KErtésZ: Társaságunk teljes munkaidős kertész munkatársakat keres. Feladatok: 
elsősorban dísznövények szaporításával, gondozásával összefüggő tevékenységek 
elvégzése, palántázás, rendszeres locsolás, kártevő-mentesítés. Elvárások: kertészeti 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, megbízható, felelősségteljes 
munkavégzés.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-
zésével az alábbi elérhetőségeken: e-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda XvIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.

Apróhirdetés

 sZolgáltAtás

n AbLAKJAvÍtáS! WWW.AJtoAbLAKDoKtor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH áKoS tel.: 06-70-550-0269

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

n házhoz járó fodrász női, férfi, gyermek hajvágás, festés, dauer! Tel.: 290-4382

n AsZtAlos JAvítást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 

 06-1-284-92-13

n vArrógéP JAvÍtáS ottHoNábAN. tel :283-7282

n lakástakarítást, mosást, vasalást vállalok keddi napokon. Referenciával sok éves 
tapasztalattal rendelkező nem dohányzó nő vagyok. Elérhetőségem: 0630-369-1404

n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám 
alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 

 06-1-317-0797, 06-20-922-1629

n Megoldás délpesti gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 

 06-30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

n MINDeNNeMű régISéget váSároLoK, DIJtALAN KISZáLLáSSAL 
KéSZPéNZért! butort, FeStMéNyt, cSILLárt, PorceLáNt, 
KeráMIát, SZöNyeget, óráKAt, HIrADáStecHNIKát, cD-DvD, bAKeLIt 
HANgLeMeZt, eZüSt-broNZ-réZ tárgyAKAt, bIZSuKAt, boroStyáNt, 
KöNyveKet, KItüNtetéSt, JeLvéNyt, HáboruS-KAtoNAI tárgyAKAt. 
PINtér NIKoLettA, 06-30-973-4949, 466-83-21

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 számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: 
szerviz@szerviz.info

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

 oKtAtás
n MAtEMAtiKáBÓl, FiZiKáBÓl KorrEPEtálást, SZINTEN TARTÁST 

VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT 
HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

n német nyelvtanár tanítást, korrepetálást vállal. 06-30/259-96-78

 állás, MUnKA
n Budapest Főváros Xviii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Életfa 

Szociális Szolgálat munkatársat keres szociális alapszolgáltatás keretében házi segítségnyújtás 
szolgáltatás biztosításához szociális gondozó munkakörbe. Jelentkezés feltétele: szociális 
gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, szociális gondozó - szervező, szakápolói  képesítés, 
felhasználói szintű számítógépes ismeret. Jelentkezés módja: szakmai önéletrajz motivációs levél 
kíséretében e-mailben vagy postai úton E-mail: kozpont@eletfa18.hu Postacím: 1184 Budapest, 
Lakatos út 9.  

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 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. fszt. 11. – 45 m² - dohánybolt 
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Bókay kert (Szélmalom utca 33.) – 2×91 m² - raktár, egyéb 
Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár 

Csontváry u 15. fsz. 7. – 23 m² - vegyies iparcikk 
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat 
Csontváry u. 15. fszt. 11. - 23 m² - üzlet 

Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 - fodrászat 
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha 

Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár 

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

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. 442. – 24 m² - pékség 

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 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda 

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer 
Havanna u. 50. fszt. 217. -9 m² – raktár 
Havanna u. 50. fszt. 227. - 23 m²- raktár 
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitnesz 

Havanna u. 52. fszt. 292. – 23 m²- vegyesbolt 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz 
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 

Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet 
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem   

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 
Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 

Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda   
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 

Méta utca 2. A43 – 17 m2 – dombgarázs 
Méta utca 2. A147 – 17 m2 – dombgarázs 

Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár  
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés 

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 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 7. fszt. 69. -39 m² - iroda 

Széchenyi u. 95. fszt.8. – 24+18 m² - üzlet 
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár 
Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet 
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda   
Tövishát u. 19. fszt. 143. -14 m²  - üzlet 

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 fszt. 1. - 21m² - üzlet 

Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 
Tövishát u. 31. fszt. 5. – 29 m² - üzlet 

Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt 
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt 

Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 

Üllői út. 362. fszt. 8. – 23 m² - üzlet 
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 

Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria 
 

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

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 
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:  

2016. február 08. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2016. február 12. 16.00 óra  
Pályázók értesítése: 

A következő naptári héten telefonon vagy írásban 
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 

Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 
 

18. kerületi
hidegkonyhai 
üzemünkbe

mosogató
és

takarító 
kollégákat,

azonnali kezdéssel 
felveszünk.
Munkarend:

egy műszakban,
hétfőtől-péntekig.

Stabil, hosszú távú 
munkalehetőség.
Jelentkezni lehet:

személyesen 
14-16 óra között

(18. ker. Nefelejcs utca 5.)
telefonon hétköznap 

8-16-ig
06 30 392 9729 

telefonszámon
e-mailen az

info@hullygully.hu
címen

n Budapest Főváros XVIII. Kerület 
Gazdasági Ellátó Szolgálat az általa működ-
tetett intézményekbe takarító  munkakörbe 
keres munkatársakat. A közalkalmazotti 
jogviszonyban teljes vagy részmunkaidős  
foglalkoztatásra Jelentkezés módja: elekt-
ronikus vagy postai úton: E-mail: allas@
gesz.bp18.hu  Postacím: Bp. Főv. XVIII. 
Ker. GESZ 1181 Budapest, Városház u. 16. 
Benyújtandó dokumentumok: Önéletrajz és 
nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályá-
zati anyagában foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással összefüggésben 
szükséges kezeléséhez.
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Telefonszám: +36 20/3882-083

Helyszín: 
Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum (1181 Budapest, Thököly út 5.)

A rendezvény fó́védnöke: 
Ughy Attila

Program: 

 19.00 – 19.30 A Városgazda Utánpótlás Akadémia bemutatkozása
 19.30 – 21.00 Svédasztalos vacsora
 21.00 – 22.00  Műsor (Botafogó táncegyüttes,  

divatbemutató, homokművész produkció)
 22.00 – 24.00 Zene és tánc
 00.00 – 00.30 Tombolasorsolás
 00.30 – 02.00 Zene és tánc

A rendezvényen a zenei aláfestésről az A’La Carte Showband gondoskodik.

A tombolából, valamint a támogatói jegyek bevételéből a nehéz anyagi körülmények 
között élő kerületi gyermekek sportolási lehetőségét segítjük.
Jegy teljes ára: 10.000.- Ft, Akadémia tagoknak és szüleiknek: 7.000.- Ft,  
Támogatói jegy: 5.000.- és 10.000.- Ft (Belépésre nem jogosít!)

A jegyek árusításának helyszíne: 1181 Budapest, Baross u. 7., Főpénztár nyitva tartási idő: hétfő 8-18, keddtől csütörtökig 8-16, péntek 8-13, +36 (30) 549-6922

VÉDJÜK MEG 
AZ ORSZÁGOT!

Összefogás a kötelező betelepítési kvóta ellen

Írja alá Ön is

a Fidesz petícióját!
fidesz.hu

Készült a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.

Varoskep_290x186mm_12_07.indd   1 12/3/15   15:46
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A Sztehlo-intézményekben kisgyermekkortól az érettségiig foglalkoznak az óvodásokkal, a diákokkalegyHáz

�korábbi szá-
mainkban a 
kerületi katoli-

kus és református 
iskolát, azok műkö-
dését, munkáját és 
terveit mutattuk be. 
Most az evangélikus 
intézményen a sor. 
vicziánné salla ildi-
kót, az új igazgatót 
kérdeztük. 

A Sztehlo Gábor Evangélikus 
óvoda, Általános Iskola és Gim-
názium intézményegyüttes igaz-
gatója, Vicziánné Salla Ildikó 
elmondhatja, hogy tősgyökeres 
lőrinci. Harminc éve él a csa-
ládjával, a férjével és két fiával a 
kerületben.

oszAkA, lőrinc
„Életünk minden fontos esemé-
nye ide és az evangélikus gyüle-
kezethez köt bennünket. Peda-
gógusi pályám első tíz évét is itt 
töltöttem, majd máshol voltam 
szaktanár, később igazgatóhe-
lyettes, illetve igazgató. 2001 
és 2006 között a családommal 
Japánban, Oszakában éltünk, 
ahol az Oszakai Egyetem Ide-
gen Nyelvi Tanszékén anyanyel-
vi tanárként dolgoztam. Szép 
emlékeim vannak, de az igazán 
nagy megtiszteltetés akkor ért, 
amikor a Magyarországi Evan-
gélikus Egyház országos pres-
bitériuma megbízott a lőrinci 
intézmény vezetésével.” 

Az igazgatónő elmondta, 
hogy az elmúlt év szeptembe-
re óta többször megtapasztalta 
kollégái, az egyházi és a kerületi 
vezetés támogatását, együttmű-
ködését. 

Az ötödik tAnév
Ilyen segítőkész fogadtatás után 
mi mást mondhatott volna, mint 
hogy természetesen a továb-
biakban is törekedni fog arra, 
hogy az értékek megtartásával 
és újabbak felmutatásával hoz-
zájáruljon a Sztehlo elismert-

ségéhez és további sikereihez.  
Mint minden ide felvételiző di-
áknak, Vicziánné Salla Ildikó-
nak is a „suli” a legfontosabb. 
Erről így beszélt: „Az evangé-
likus egyház 2011-ben döntött 
arról, hogy átveszi az 1936 óta 
Pestszentlőrincen működő ál-
talános és középiskolát, s meg-
alapítja az intézményrendszert, 
így az idei tanév már az ötödik, 
amelyben az egyház szellemi-
ségben nevelünk-oktatunk.”

hároM hely, 
hároM egység
Az iskola névadója, az evangé-
likus lelkész 1974-es haláláig 
elkötelezett pedagógiai munkát 
folytatott gyerekek és felnőttek 
között. A második világhábo-
rú alatt, illetve után zsidó és 
magyar gyermekek mentésével 
kiemelkedő humanitárius szol-
gálatot végzett, s meghonosítot-
ta Magyarországon a finn nép-

főiskolai modellt is. Érthetően 
büszkék az itt oktatók és tanu-
lók a névadóra, akinek, ha élne, 
bizonyára tetszene a példaadó 
működés.

„Az intézményeink három 
egységben, három helyen mű-
ködnek. A gimnázium a székhe-
lyünkön, az evangélikus temp-
lom szomszédságában található, 
a felújított Kossuth téren, pa-
tinás műemléki épületben. Az 
energetikai korszerűsítésnek 

köszönhetően két éve szép kül-
sővel, felújított állapotban várja 
az itt tanuló 510 gimnazistát.”

A névAdó 
példájA
Ugyanilyen büszke az intéz-
ményvezető az általános iskolá-
ra is. 

„A gimnáziumtól öt kilomé-
terre, csendes, kertvárosi részen 
működik, ott várja a környék 

kisiskolásait. Arra különösen 
büszkék vagyunk, hogy az isko-
la, Sztehlo Gábor példáját követ-
ve, a tehetséggondozás mellett 
a speciális helyzetű gyermekek 
nevelését is felvállalja.”

És a legkisebbek? Köszönik, 
jól vannak a Fecskefészekben. 

Erről így beszélt az igazga-
tó: „Az óvodával vált teljessé az 
egység. 2013 szeptemberétől az 
általános iskola hátsó telkén fel-
épülő, a kor és az Európai Unió 
követelményeinek megfelelő, új 
épületben várjuk a legkisebbe-
ket. ők jönnek is, hiszen a Fecs-
kefészek három csoportjában a 
maximált létszám, 75 kisgyer-
mek tölti a mindennapjait.”

okos Főket 
nevelni
Az iskola természetesen a Pest-
szentlőrinci Evangélikus Gyü-
lekezettel is szoros kapcsolatot 
tart fenn. A keresztyén nevelés 
fontos elemei a heti áhítatok a 
templom falai között.

„A Sztehlo iskola vonzereje 
a gondosan kidolgozott és meg-
valósított pedagógiai program, 
amely tanáraink színvonalas 
nevelőmunkájával egészül ki. 
Olyan embereket szeretnénk 
nevelni, akik a kor követel-
ményeinek megfelelő tudással 
rendelkeznek, így sikeresen 
felvételiznek a felsőoktatási 
intézményekbe, s keresztyén 
emberként élik majd a felnőtt 
életüket.”

hA Még nEM 
válAsZtott…
A szeptemberben 
induló tanévben a 
gimnáziumba jelent-
kezők négy tagozat  
közül választhatnak: 
angol nyelvi, né-
met–spanyol, bioló-
gia-természetbúvár, 
művészeti.

szTehlo: iTT, oTT, amoTT
 Évtizednél is hosszabb ideig nevelik, tanítják, követik őket

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

PÁlferi újra 
a Pik vendége
Akik ismerik, tudják jól, hogy a címben megnevezett Pálferi 
nem más, mint Pál Ferenc római katolikus atya. sokan ismer-
hetik őt a kerületben (már amennyiben befértek egy-egy be-
szélgetős, minden szavával fontosat állító előadására).

Január 30-án ismét a Pestszentimrei Közösségi Ház előadója lesz az 1966-
ban született, a papi hivatása előtt kitűnő atlétaként, magasugróbajnokként 
is ismert atya. A téma: A magánytól az összetartozásig.

Az érdeklődésre jellemző, hogy a közösségi ház már jelezte: akinek eddig 
nem sikerült belépőhöz jutnia, az már ne is reménykedjen, mert a tavaly őszi 
előadáshoz hasonlóan minden jegy elkelt. 

Aki ott volt az említett alkalommal, az nem is csodálkozhat azon, hogy 
az érdeklődők „eszik-isszák” Pál atya szavait. Legutóbb is úgy beszélt vagy 
másfél órán át, hogy minden szavából, de még a mozdulataiból, a gesztusa-
iból is sugárzott: ez az ember nem azért jött Pestszentimrére, hogy az időt 
múlassa, hanem azért, hogy olyan gondolatokkal eressze útjára a hallgató-
ságát, amelyek úgy ülnek be az agyakba, a lelkekbe, hogy azoktól nem lehet 
szabadulni. Persze senki nem is akart szabadulni, sokkal inkább hazavinni 
a szavait.

Minden bizonnyal így lesz ez január utolsó szombatján is, s boldog le-
het, aki végighallgathatja a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és 
Társadalomtudományi Kara lelkészének gazdag gondolatait. 

– Igaz, eltelt már egy bő hónap az észtor-
szági betlehemezésük óta, de bizonyára 
ott él még a szívükben a fellépés emléke.

– Ott, és ott is marad. Azt hiszem, 
olyan élményt tudtunk adni az otta-
niaknak, amelyet ők is megőriznek, 
legalábbis ezt szűrhettem le azokból a 
kedves szavakból, amelyeknek az volt a 
lényege, hogy visszavárnak bennünket.

– Hogyan jutottak el éppen Tallinnba 
és Tartuba a nagy családokból érkezett 
fiatal fellépők?

– A Kárpát-medencei Családszerve-
zetek Szövetsége, a Nagycsaládosok Or-

szágos Egyesülete és a Tallinni Magyar 
Intézet segítségével, de mi is sokat tet-
tünk azért, hogy hívjanak minket. Akár 
az eszükbe is juthattunk, mert a tartui 
egyetemen negyven észt hallgató tanul 
a magyar tanszéken.

– Mivel érdemelték ki a figyelmet?
– Hosszú, 18 éves történet ez. Akkor 

gondolt arra a Mária Szeplőtelen Szíve 
Főplébánián Turi András és dr. Szabó 
Endre, hogy felelevenítve a régi erdélyi 
néphagyományt, mi is betlehemezzünk. 
úgy kezdődött, hogy a szülők és a gyer-
mekek az utcákat járva bekopogtattak 
családokhoz, s megkérdezték: Betlehe-
met hoztunk, befogadják, vagy nem?

– Milyen volt az akkori fogadtatás?
– Ilyen is, olyan is, de nem mondom, 

hogy elutasító, tehát hitet kaptunk a 
folytatásra. Ma pedig már külföldi elő-
adásokkal is dicsekedhetünk, nem is 
eggyel. Jártunk Bécsben, s természete-
sen voltunk a betlehemezés szülőföld-
jén, Erdélyben is. A külföldi szereplések 
közben sem felejtettük el, hogy hol va-
gyunk otthon. Az elmúlt év végén pél-
dául Pestszentlőrincen a régi piactérre, 
a korcsolyapályára vittük el Jézus szü-
letésének a történetét, de felkerestünk 
fogyatékkal élő embereket, árvaházat, 

idősek otthonát, hajléktalanszállót is. 
Erdő Péter bíboros meghívására a prí-
mási palotába is beköltözött Betlehem 
egyszerűsége, s természetesen a plébá-
niánk családjait is felkerestük. 

– Hány kerületi fiatal vesz részt az 
előadásaikban?

– Ez változó, mert Tallinnban pél-
dául „csak” 12-en voltunk, ám mivel 
a betlehemezés lehetősége érthetően 
kötött és rövid, itthon sokkal többen 
„dolgozunk” abban a néhány napban. 
Tavaly mintegy negyven fiatalunk kap-
csolódott be, ők december 19. és 22. kö-
zött adták elő a betlehemi történetet, s 
mindenki a szívébe fogadta őket.

– Gondolom, a külföldi fellépéseikkel 
elsősorban a magyar közösségeket, a ha-
táron túl élő honfitársainkat keresik fel.

– Igen, de egy-egy ilyen utazáson 
való részvétel jutalom azoknak a gye-
rekeknek, akik sok éven át odaadóan 
vesznek részt a betlehemezésben, hiszen 
nekünk elsősorban a szűkebb környeze-
tünkbe kell elvinni az öröm hírét.

 „A külföldi szereplések 
közben sem felejtettük el, 
hogy hol vagyunk otthon.”

TALLINNBAN
BETLEHEMEZTEK
nagy sikerrel szerepelt erdélyi betlehemes játékával a tallinni Magyar intézetben és észtország má-
sodik legnagyobb városában, tartuban a nagycsaládosok szent lőrinc Egyesülete és a Mária szep-
lőtelen szíve Főplébánia közösségének 12 tagú  küldöttsége. Benkovics Balázs, a betlehemi játékok 
kerületi szervezője beszélt az útról. 

vicziánné Salla Ildikó büszke arra, hogy a tehetséggondozás mellett a speciális helyzetű gyermekek nevelését is felvállalják
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Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-
2896
www.rozsamh.hu
Január 30. 11 óra: 
Kezdődhet a mulatság – 
Halász Judit koncertje. 
Belépőjegy: 2200 Ft.
Január 30. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. 
Belépőjegy: 300 Ft.
Január 30. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Közkedvelt tanfolyamaink-
ra, foglalkozásainkra (rin-
gató, zumba, callanetics, 
gerinctorna), valamint 
a New Dance World, a 
modern táncok iskolája 
óráira továbbra is lehet 
jelentkezni. A részletekről 
az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Szerdánként baba-mama 
jóga, csütörtökönként 
Etka-jóga. A részvételi díj 
mindkét foglalkozáson 700 
Ft. A részletekről érdek-
lődni, illetve jelentkezni az 
elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyit-
vatartási idejében az itt 
található Ticket Expressz-
irodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra 
és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövete-
lekre előzetes egyeztetés 
alapján.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCsArnoK

thököly út 5-
Telefon: 291-0535
Január 31. 14 óra: Lónyay-
kupa – kispályás labdarú-
gótorna
Február 5. 21 óra: Város-
gazda Utánpótlás Akadé-
mia–Petőfi SE NB II-es 
futsal bajnoki mérkőzés
Február 6. 18.30: a 
Vörösmarty Mihály Általá-
nos Iskola és Gimnázium 
jótékonysági bálja
Február 7. 14 óra: Erima-
kupa
Február 12. 18 óra: PLER-
Budapest–Komló férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mér-
kőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Február 6–7-én: Nemzet-
közi ritmikus gimnasztika 
verseny
Február 13-án: Grappling-
bajnokság

4sEAsons sí- és 
snoWBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 
óráig. A pályán szakképzett 
oktatók, különleges minő-
ségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójár-
da-felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a 
síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Január 28. 17 óra: Börzsö-
nyi Erika költői estje
Február 1. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Február 3. 16.30: Társas-
játékklub
Február 9. 16.30: Iskola, 
iskola, ki a csoda jár oda? 
Beszélgetés az iskolaké-
szültségről a pszichológus, 

a gyógypedagógus és a 
logopédus nézőpontjából. 
A rendezvényt a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat 
XVIII. Kerületi Tagintéz-
ménye szervezi. Minden 
kerületi szülőt szeretettel 
várunk!
Február 10. 17 óra: Izgő-
mozgó klub – farsang
A Galéria 18 
kiállítóteremben január 
végéig Zsolnai Mihály 
fafaragó népi iparművész, 
február 1-jétől Fata Norbert 
festő kiállítása látható.
Kezdő internethasználói 
foglalkozás indul 16 
órában. Időpontok: február 
24., március 2., 9., 16. 
9-től 13 óráig. Jelentkezni 
személyesen, a tanfolyami 
díj egyidejű befizetésével 
lehet. A részvételi díj a be-
iratkozott olvasóknak 120 
Ft/óra, a regisztráltaknak 
120 Ft/fél óra.

iMrE-háZ

Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi 
iroda (Tel:294-1685)
Pestszentimrei Város-
részi Önkormányzat 
(bővebben:www.bp18.hu)
Pestszentimrei Rendőrségi 
iroda (ügyfélfogadás hét-
köznapokon 10.30-19.30)
Széky Társaság IB nyilvá-
nos ülései minden hónap 
első csütörtökén 17.30-tól.
Minden csütörtökön 15 és 
17 óra között kézimunka-
klub.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Január 29. 17.30: Áll a 
bál – farsangi mulatság 
gyermekeknek. Gyere jel-
mezben, érezd jól magad! 
A legszebb jelmezeket 
jutalmazzuk.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.
hu
Január 29. 17 óra: Könyv-
ajánlók klubja – Mi volt a 
könyvsláger 2015-ben?
Február 4. 10 óra: Cse-
vegő csütörtök – Tavaszi 
bajok: nátha, influenza. Mit 
tudnak a házi patikák?
Február 10. 16 óra: 
Receptcsere: vasárnapi 
sütik, krémesebben vagy 
szárazabban
A könyvtár nyitvatartási 
idejében Pestszentlőrinc 
művészzsenijének, Kondor 
Bélának az életét és mun-
kásságát bemutató kiállítás 
tekinthető meg.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor béla sétány 8.
www.kondorkh.hu
Január 28. 14 óra: a 
NYÉVE közgyűlése
Január 31. 10 óra: Farsan-
gi jelmezverseny gyerme-
keknek. Belépődíj: 500 Ft.
Január 31. 15 óra: Nyugdí-
jas táncklub
Február 2. 18 óra: a TV18 
élő televíziós műsorának 
felvétele, sztárvendégekkel
Február 3. 18.45: Zumba 
Nikivel
Február 6. 18 óra: a Szent 
László Plébánia farsangi 
bálja
Február 7. 15 óra: Mulas-
sunk együtt – a Marsai 
Dalkör összejövetele
Február 9. 18 óra: Az a 
csodálatos antik világ – 
Pais István filozófiatörté-
nész, ny. egyetemi docens 
előadás-sorozata. Mottó: 
Még azt mondják, hogy 

vannak az égben istenek?
Február 10. 18.45: Zumba 
Nikivel
Február 11. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE ösz-
szejövetele
Február 12. 19 óra: A 
padlás – félig mese, 
félig musical 9–99 éves 
korig, az Otthon Theatrum 
előadásában. Belépőjegy: 
1500 Ft.
Február 13. 19 óra: 
Hyppolit, a lakáj – zenés 
vígjáték két részben az 
Art'z Más Társulat és a 
Figurák Színjátszó Társulat 
közös előadásában. Belé-
pőjegy: 1500 Ft. 
Február 14. 15 óra: Nyug-
díjas táncklub – Juliannák, 
Zsuzsannák köszöntése
Szombatonként 9 órától ke-
rámia és tűzzománc nyitott 
műhely. Vasárnaponként 
8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi 
oktatás.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyŰJtEMény

Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Mesék, mackók, mesterek 
– a hétköznapi tárgyak me-
sés világa címmel kiállítás 
a KÖKI Terminálban (II. 
emelet, 253-as helyiség). 
Kéthetente szombaton-
ként 10 és 18 óra között 
ingyenes gyermekprogra-
mokkal várjuk az érdeklődő 
családokat. A kiállítás 
február 27-ig tekinthető 
meg, keddtől szombatig 10 
és 18 óra között.
A kerületet bemutató isme-
retterjesztő tablósorozat és 
a hozzá kapcsolódó online 
térképes felület révén a 
kerület története mellett 
megismerhető annak 22 
részegysége, valamennyi 
köztéri és beltéri emlékmű-
ve, emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elne-
vezéseket is tartalmazó 
– utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.
esy.es/kossuth.html).
A Jubiláló önkormányzat 
című vándorkiállítás janu-
árban a Városháza Galériá-
ban tekinthető meg.
A Kossuth téren lévő 
kiállítóteremben (a Kossuth 
tér és a Thököly út sarkán) 
a Sztehlo gimnázium 
füvészkertjét bemutató 
kiállítás látható, hétfőtől 
péntekig 10 és 17 óra 
között.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pilla-
natképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Külön-
legességek Sváb Ferenc 
ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekessé-
gek a kerületi oktatástörté-
net múltjából
A kiállítóterem keddtől 
szombatig 14 és 18 óra 
között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 
06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a 
régi-új lakótelepeken – 
Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitva tartás előzetes te-
lefonos egyeztetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-
5971
www.pikhaz.hu
Január 27-től: 69,4 – Hoós 
Jenő fotográfus kiállítása
Január 29. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás 
előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen kapható.
Január 30. 15 óra: A ma-
gánytól az összetartozásig 
– Pál Feri atya előadása. 
Belépőjegy: elővételben 
1600 Ft, a helyszínen 
1800 Ft. Előzetes jelentke-
zést kérünk.
Február 3. 17.30: 
Kertbarátklub. Tervezett 
téma: Van-e a növények-
nek lelke? Előadó: Gyócsi 
Zoltán. A részvétel ingye-
nes.
Február 5. 15 óra: Nyug-
díjas nótadélután régi idők 
ismerős dallamaival. A 
belépés ingyenes.
Február 6. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub – zenél a 
Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Február 9. 18 óra: Tudatos 
életmód klub – A shiatsu. 
Madocsai Eszter előadása. 
Belépőjegy: 400 Ft.
Február 12. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás 
előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon 
és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen kapható.

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

Február 5. 18 óra: Nemzeti 
estek. Téma: Akié a föld, 
azé az ország. Meghívott 
vendég: Ángyán József 
agrármérnök, egyetemi 
tanár.

PolgároK háZA
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva 
tartása: szerdánként 9–14 
óra között.
Február 14. 16 óra: Ma-
dách-filmklub. Margó ki-
rályné. Francia romantikus 
dráma, 1994. (140 perc).

áLLAtoK
FArSANgJA

Fergeteges állati farsangi 
buliba várjuk a kicsiket és 
a nagyokat Mackóföldre. 
A buliban Saint-Saëns 
zeneműve (Az állatok far-
sangja) főhőseinek bőrébe 
bújhatnak a résztvevők. 
Választhatnak állatot, 
bárki lehet oroszlán, tyúk, 
kakas, vadszamár, elefánt, 
kenguru, akváriumlakó, 
hattyú vagy akár őskövület 
is. Mindenki elkészítheti 
a saját maszkját vagy 
síkbábját, hogy aztán kö-
zösen táncoljunk az állatok 
farsangján.
Időpont és helyszín: feb-
ruár 13. (szombat) 15 óra, 
Mesék, mackók, mesterek 
kiállítás, KÖKI Terminál, 
253. üzlet (II. emelet, az 
éttermek mellett).
A részvétel ingyenes, de 
mivel a program egybe-
függő, kérjük a résztvevő-
ket, hogy pontosan érkez-
zenek! Minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!

iTT a farsang, 
áll a bál!
Farsangi jelmezversenyt rendez január 31-én 10 órától 
a Kondor Béla Közösségi ház. hercegnők, szuperhő-
sök vagy állati ötletek – a mulatságon bárki versenybe 
szállhat az édes nyereményekért.

Farsang idején a gyermekek fantáziája határtalan útra kel, hiszen 
végre eljön az a pillanat, amikor a kislányok felölthetik kedvenc her-
cegnőjük ruháját, míg a fiúk legyőzhetetlen szuperhőssé változhat-
nak. Az ötleteknek pedig csak a szülők kézügyessége vagy pénztár-
cája szab határt. 

A több mint tízéves hagyományokhoz hűen ismét megnyitja ka-
puit a Kondor Béla Közösségi Ház, hogy megtalálják a farsang leg-
ötletesebb és legbájosabb jelmezét. A jelmezek készülhetnek házilag, 
vagy lehetnek boltban vásároltak is, a lényeg az, hogy a kreativitás és 
a szépség mellett a kisgyermekek élvezzék a rájuk szabott szerepet.

A versenyre három kategóriában – bölcsődések, óvodások és kis-
iskolások – lehet előzetesen vagy a helyszínen nevezni. A belépő 500 
forint, nevezési díj viszont nincsen. A program során a gyermeke-
ket a Kerekítő elnevezésű baba-mama foglalkozásokat tartó Farkas 
Katalin óvónő vonja be egy interaktív játékba. A legjobb jelmezek 
viselői apróbb édességeket, tortát és ingyenes családi belépőjegyeket 
nyerhetnek a közösségi ház programjaira. 

Ê cs. M. 

halász judiT 
a rózsában

A Kossuth- és Jászai Mari-díjas, tavaly Magyar Örökség-díjjal is 
kitüntetett Halász Judit több évtizede énekel a gyermekeknek. Alig-
ha találni olyan szülőt vagy akár fiatalabb nagyszülőt, aki ne az ő 
énekhangján nőtt volna fel. Leghíresebb dalait – mint a Micimackó, 
a Csiribiri, a Sehallselát Dömötör, Hívd a nagymamát vagy a Nap-
sugár – a gyerekek és a felnőttek egyaránt lelkesen éneklik a kon-
certjein.

Halász Judit sokak nagy örömére ismét fellép a kerületünkben, 
ezúttal is elénekli a közkedvelt nótákat.

Időpont és helyszín: január 30. (szombat) 11 óra, Rózsa Művelő-
dési Ház (Városház utca 1–3.). A belépőjegy egységesen 2200 Ft.

Ê K. A.
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18 Pillantás az aranybányábasport

Szántai Luca és csorvási Soma emlékezetes évet zárt, a nemzetközi versenyeken mindketten sikeresen szerepeltek 

Szántai Luca szinte egy idő-
ben tanulta meg a betűvetést 
és a karate alapjait. A Szenczi 
Molnár Albert Református 
Általános Iskola tanulója hét 
éve, hétévesen kezdett el ka-
ratézni az I.C. Tatami SE-
ben. Ma már az ország egyik 
legtehetségesebb karatékája. 
Mint mondja, nincs sok sza-
bad ideje, mert a heti öt edzés, 
a táborok és a versenyek kö-
tik le az idejét. Ezt azonban 
nem bánja, mert „az éle-
temet jelentik az edzések.” 

Fontos A siker
Az édesanya szerint Luca „titka” 
az, hogy jókedvű, pozitív sze-
mélyiségű, okos és intelligens 
lány. A tanulmányi eredményei 
kiválók, és még arra is jut ide-
je, hogy nyelviskolába járjon, 
angolt tanuljon. Szántai Luca 
magabiztos, önbizalommal teli, 
tudja, mit akar.

Tizennégy évesen olyan cél-
tudatos, hogy azt sok felnőtt is 
megirigyelhetné. 

Nagyon fontos számára a si-
ker, amibe már bele is kóstolt, 
hiszen több nemzetközi verse-
nyen is szépen szerepelt. 

eB-re tízévesen!
Nézzük, mit tud Luca a küzdő-
téren… Már az első verseny-
évében magyar bajnoki ezüst-
érmes lett a saját stílusában, a 
wado-karatéban megrendezett 
háromfordulós országos baj-
nokságon.

Azóta már többszörös 
aranyérmes az egyéni és a csa-
patversenyekben, illetve az ösz-
szes karatestílust felvonultató 
WKF magyar bajnokságon. 
2011-ben nemzetközi versenyen 
is bemutathatta a tudását, egy 
évvel később pedig lehetősé-
get kapott arra, hogy a magyar 
wadokai-válogatott legfiatalabb 
tagjaként – 10 évesen! – hazán-
kat képviselje az Európa-baj-
nokságon, ahol rögvest az 5. lett 
a kumite (küzdelem) kategóriá-
ban.

Azóta minden évben Eb-
szereplő, s ha már ott van, 
dobogóra is áll. Háromszoros 
Európa-bajnok, ezenkívül két 
ezüst- és két bronzérem tulajdonosa. 

152 éreM 
Luca örömmel meséli, hogy a 
tavalyi luxemburgi wadokai-
Eb-n megvédte kumite-aranyát, 

s csapatkatában is aranyérmes 
lett. Így ő a wadokai-válogatott 
legeredményesebb versenyzője.

Ezek után nincs mit cso-
dálkozni azon, hogy az ed-
digi karrierje során 152 ér-
met – 78 aranyat, 30 ezüstöt 
és 44 bronzot – nyert, s 55 
kupa boldog tulajdonosa. 
Büszke lehet rá az edzője, 
Geburth Ágnes, akárcsak a Szé-
kely Budo Sport, amely felsze-
reléssel támogatja a lány minél 
jobb szereplését. Az önkor-
mányzat az Európa-bajnoksá-
gokra történő kiutazását segíti.

soMA-ArAnyAk
Amíg Luca a „pofonokat osz-
togatja”, addig Csorvási Soma a 
szerek világában, a tornasport-
ban merül el, nem is akárho-
gyan, nagyon is eredményesen. 
A legutóbbi aranya még any-
nyira friss, hogy az első számú 
szurkolója, a sikereiért mindent 
megtevő édesapja még ma is 
nagy örömmel meséli, hogy a 
tavalyi korosztályos ob-n So-
mát senki nem tudta legyőzni 
az egyéni összetettben. Ezen túl 
magyar bajnok lett két szeren 
is, a nyújtón és a korláton, ami 
jelzi: valamennyivel nagyon 
jó barátságban van, legalább-
is majdnem valamennyivel… 

irány A tF!
A gyűrű ugyanis nem tartozik 
a kedvencei közé. Valójában 
rejtély, hogy miért nem, hiszen 
ő volt az első az 1998-asok kö-

zött, aki, ahogy mondani szok-
ták, „megfogta a keresztet”, 
vagyis meg tudta csinálni a ke-
resztfüggést, ami nem akármi. 
A Csorvási család 23 éve él a 
kerületben, Soma már itt lát-
ta meg a napvilágot. Amint az 
édesapa elárulja, sz érettségi 
után a Testnevelési Egyetemen 
próbál szerencsét, hogy még 
nagyobb fejest ugorjon a sport 
világába. Feltételezhető, hogy 
a sikeres felvételi után megfe-
jeli azt a heti 12 edzést, amit 
jelenleg végez a Honvédban… 

kell A gitár is
A múlt nyarat bizonyára a leg-
emlékezetesebbek között em-
legeti Soma. Pályafutása első 
igazán nagy viadalán, a tbiliszi 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválon, az EyOF-on szerepelt a 
háromfős magyar csapat tagja-
ként.
A sikereit, mondja az apa, ész-
revette a kerület is, így aztán 
készséggel segítettek és segíte-
nek neki. Az Iharos-alapítvány 
és az önkormányzat is mellette 
áll, amikor a versenyekre törté-
nő utaztatásáról van szó.

Az edzőjével, a Marosvásár-
helyről érkezett Fazakas Csa-
bával már évek óta dolgozik 
együtt, megértésben.

S hogy mit csinál Soma, ha 
véletlenül van egy szabad órája?

Előkapja a gitárját, és ő 
is hozzájárul az „összhang-
zattanhoz” a nagycsaládos 
Csorvásiéknál. 

AZ EgyiK Üt és rÚg, A MásiK MEg sZErEKEn vitéZKEdiK...

� karácsonyi számunkban három ifjú kerü-
leti tehetséget mutattunk be: a teniszező 
valkusz Mátét, a kéttusázó eszes jánost és a 

tékvandós Füredi rebekát. ezúttal újabb két talen-
tummal, a karatézó szántai lucával és a tornász 
csorvási somával ismerkedhetnek meg. 

A BóKAy-KERT 
ÉS A TENISZ
A magyar teniszsport két kiválósága, a junior világ-
bajnok, Us open-győztes gálfi dalma és a junior vi-
lágranglista első helyezettje, valkusz Máté bemutató 
mérkőzésével adták át január 9-én a tavaly elkészült 
négy korszerű, decoturf borítású kemény pályát a 
Bókay-kertben.

Az ünnepségen Hasuly Yvette, a Golden Ace Sport and Tennis 
Club Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, hogy 2012-ben azzal a 
céllal hozták létre a klubot a Bókay-kertben, hogy újraélesszék 
ott a teniszt, és minél több gyerekkel megszerettessék ezt az egész 
világon játszott és kedvelt gyönyörű sportágat.

– Többször felvetődött, hogy jó lenne kemény pályán is ját-
szani, így tavaly márciusban az önkormányzat beleegyezésével a 
nyolc salakpályából négyet önerőből átépítettünk. A közel 100 
milliós beruházás tartalmazza a pályákat, azok világításának a 
korszerűsítését, az új lelátó megépítését, valamint a kemény pá-
lyák fölé a korszerű, háromrétegű sátor megépítését, amelynek a 
fűtése is gazdaságosabb. A kerület lakosainak szükségük van mi-
nőségi sportlétesítményekre, amelyek lehetőséget adnak a moz-
gásra, az egészséges életmódra – mondta az ügyvezető igazgató.

DecoTurf borítással rendelkeznek többek között a US 
Open teniszpályái, ezért azt US Open borításnak is neve-
zik. Az ötrétegnyi gumiőrlemény és a kvarchomokot is tar-
talmazó fedőfesték teszi ruganyossá, kényelmessé a pályát.  
Ott volt az ünnepségen Richter Attila, a Magyar Tenisz Szövetség 
főtitkára is.

– Örülök, hogy elkészültek a pályák. Különlegesek ezek a 
sportágunk életében, mert ilyenek nem voltak eddig az ország-
ban. E beruházással lehetőség nyílik nemzetközi versenyek meg-
rendezésére is, ami jelentős dolog a magyar teniszsport életében 
– hangsúlyozta a főtitkár. 

A kemény pályás ITF junior és felnőtt versenyek rendezése mellett 
az utánpótlás-nevelés is a kft. célja. 

Valkusz Tamás sportigazgató, a junior világranglistát ve-
zető Máté édesapja kiemelte, hogy a minőségi pálya adott, 
most az együttműködést szeretnék szorosabbra fűzni az ön-
kormányzattal és a teniszszövetséggel, hogy minél több te-
hetségnek adhassanak lehetőséget pályafutásuk elindítására.  
A rendkívüli érdeklődéssel kísért rendezvényen ott volt Lévai Ist-
ván Zoltán és Galgóczy Zoltán alpolgármester és Banyár László, a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója is.

A HúroK KöZé cSAPtAK
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Éremhalmozók
nem akármilyen szereplés után utaz-
hattak haza december  közepén a 
speciális sportolók a szentpétervá-
ron megrendezett cselgáncs-Európa-
bajnokságról. A válogatott hét dobo-
gós helyezést szerzett.

Juhász József, a speciális cselgáncsozók szövet-
ségi kapitánya büszkén mesélte, hogy a hatfős 
csapat nem kevesebb, mint 7 Eb-elsőséget nyert, 
mert a Pestszentlőrinc-Kassa SE-ben sportoló 
Gátfalvi Vivien duplázott.
– Vivien nemcsak a 78 kilósok, de a 100 kilósok 
között is aranyérmes lett. Itt is rajthoz állhatott, 
s jellemző a technikai tudására, hogy itt sem ta-
lált legyőzőre. A döntőben magabiztosan verte 
orosz ellenfelét.

Az ezüstérmes, a szintén a Pestszentlőrinc-
Kassa SE-t képviselő Váczi Alexandra nagy csa-
tában maradt alul a fináléban.

A négy bronzérmes dzsúdós közül kettő 
ugyancsak lőrinci. Markó Gergely és Ivanics 
Márton a Kassa utcai iskola tanulói, s Juhász 
Józseftől és a fiától, Dánieltől tanulják a „szak-
mát”.

– Azért tartom különösen értékesnek a 
szentpétervári szereplést, mert a kontinens 24 
országának a cselgáncsozói voltak ott Oroszor-
szágban, könnyű sorsolásról tehát nem lehetett 
szó. A szakmai tudásukon túl úgy jellemezném 
a gyerekeket, hogy valóban „odatették” magu-
kat, minden dicséretet megérdemelnek – mond-
ta Juhász József.

Büszkék lehetnek a kerületi 
parasportolók. Az év sportolója 
díjnak a nemzeti színházban január 
14-én megrendezett átadóján a 
női parasportolók versenyében 
Bereczky Atina, a Pestszentlőrinc-
Kassa sE cselgáncsozója a második 
helyen végzett. Az edzője Juhász 
József. 

Focival 
búcsúztatták
A városgazda Xviii. kerület nonprofit 
Zrt. és a Xviii. kerületi diákolimpia 34. 
alkalommal rendezte meg december 
29-én a hagyományos Kispest–lőrinc 
szilveszteri teremlabdarúgó-tornát, a 
Ki-lő Kupát a deák Ferenc "Bamba" 
sportcsarnokban. 

Minden évben Lőrinc a házigazdája az ese-
ménynek, amelyet remek hangulat és egyre 
nagyobb érdeklődés jellemez. Kerületünket a 
szünidei tornákon és a diákolimpián győztes 
csapatok képviselik. 

Mint mindig, ezúttal is kiegyenlített küzde-
lemben dőltek el a helyezések:

1–2. osztályosok: Gloriett–XIX. kerület válo-
gatottja 2-1. 

3–4. osztályosok: Gloriett–XIX. ker. vál. 0-1. 
5–6. osztályosok Városgazda Utánpótlás 

Akadémia–XIX. ker. vál.   2-0.
7–8. osztályosok Gloriett–XIX. ker. vál. 2-2. 
Tanárválogatottak mérkőzése: 0-1.

A szervezők már az idei tornára is gondoltak: 
a jubileumi 35. kupa december 29-én lesz a 
Lőrinci Sportcsarnokban. 
Tasnádi András, a verseny egyik szervezője 
elmondta, hogy öröm szervezni a Ki-Lő Kupát 
és látni azt, hogy mennyi ügyes és lelkes gyerek 
van a kispesti és a lőrinci iskolákban. úgy 
véli, figyelni kell rájuk, mert ezzel jól járhat a 
magyar labdarúgás. 

Kitüntetett 
Gloriett
December elején rendezte meg a 
diáksportszövetség a Magyar Sport Házában 
azt az ünnepséget, amelynek keretében a jók 
között is a legjobbakat tüntették ki. A szövetség 
a 2014–15-ös tanév diákolimpiájának aranyér-
meseit ismerte el, köztük kerületünk sportisko-
lájának, a Gloriettnek a focistáit.

Nem kis büszkeséggel írjuk le a csapat tagja-
inak nevét, hiszen a döntőben csodát produkál-
va győzték le 7-1-re a Puskás Ferenc Labdarúgó 
Akadémiát  – Felcsúton… 
Íme: Illés Bence, Komisszár Kristóf, Vancsay 
Márk, Csonka András, Molnár Tamás, Lakatos 
György, Kerékgyártó Marcell, Kerékgyártó 
Zalán, Lutzer Bence. 

új év,  
új lendület
Februárban folytatódik a népszerű 
lendületbe hozzuk! ingyenes kerületi 
sportprogram.

FElnŐtt  ÚsZásoKtAtás
Időpontok: február 3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28. 
Szerdánként 19 és 20 óra között a Kastélydombi 
uszodában (Nemes u. 56–60.), vasárnaponként  9 
és 10 óra között a Park uszodában (Bókay-kert, 
Szélmalom u. 33.)
Információ: 20-23-23-823 (Az új belépők előzetes 
bejelentkezése szükséges!)
FUtÓPont
Időpontok: február 2., 4., 9., 11., 16., 18., 23., 25. 17 
órától
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.) 
Edző: Irsán László, 20-225-5462
nordiC WAlKing
Időpontok: február 1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25., 
29. Hétfőnként 17.30-tól, csütörtökönként 18 órától 
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.) 
Edző: Schwarz Mária, 30-961-7731
ÖnvédElMi EdZésEK
Időpontok: február 7., 14., 21., 28. 10-től 11 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor 
Béla sétány 8.)                                         
Oktató: Pataki Krisztián, 70-941-5992
JÓgA 
Időpontok: február 7., 14., 21., 28. 8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor 
Béla sétány 8.)   
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 70-221-8546
KondiCionálÓ tornA
Időpontok: február 1,, 8., 15., 22., 29. Hétfőnként 
17 órától 
Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert, Szél-
malom u. 33.)
Oktató: Markovits Szilvia, 70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com
ZUMBA 
Időpontok: február 5., 12., 19., 26. Péntekenként 17 
órától 
Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert, 
Szélmalom u. 33.). 
Telefon: 70-324-5836, 
e-mail: parkaerobik10@gmail.com
FElnŐtt síoKtAtás
Időpontok: kezdő csoport keddenként (február 2., 
9., 16., 23.) 16 órától, középhaladó csoport szer-
dánként (3., 10., 17., 24.) 16 órától, haladó csoport 
csütörtökönként (4., 11., 18., 25.) 17 órától
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Előzetes jelentkezés: 30-575-3262

Érmek Érdről 
nem igazán rúghattak ki a hámból szil-
veszterkor a pestszentimrei birkózók 
és szumózók, mert január második 
hétvégéjén, 9-én és 10-én máris viada-
lon indultak. Az ifjú kerületi sportolók a 
lakatos-emlékversenyen bizonyították 
a tudásukat.

Kapitány István, a Pestszentimrei Birkózó 
Egyesület vezetőedzője elmondta, hogy ta-
nítványai a hagyományos Érd-kupa – egyben 
Lakatos-emlékverseny – nemzetközi viadalon 
indultak, ahol a fiatalon elhunyt érdi birkózó 
emléke előtt is tisztelegtek. Az érdiek hagyo-
mányos versenyére ezúttal is több országból 
érkeztek vendégek, közülük többen nemzetközi 
ifjúsági és serdülőviadalokon is szerepeltek már.  
– Örömteli volt, hogy a birkózók és a szumózók 
mezőnyében is kiválóan helytálltak a verseny-
zőink. A birkózófiúk négy érmet nyertek, a 
szumózófiúk és -lányok pedig  tíz dobogós he-
lyezéssel utazhattak haza – mondta a vezetőedző. 
A pestszentimrei birkózók legközelebb Erdély-
be, Korondra utaznak, ahol immár negyedik 
alkalommal lépnek szőnyegre a hagyományos 
Lőrincz Márton-emlékversenyen.

Kilométerek a vacsoráért
A szilvesztert megelőző napon, december 30-án rendezték meg a Bókay-kertben a 
Malacvágtát, amely nyolcadik alkalommal adott lehetőséget azoknak, akik sport-
tal, mozgással is búcsúztatni akarták az óévet. Az érdeklődés ezúttal is nagy volt, 
350-nél többen döntöttek úgy, hogy – kihasználva a hideg, de száraz, tiszta időt – 
„vágtáznak” egy jót a szilveszteri vacsoráért, a sült malacért.

Az önkormányzat profi rendezőgárdájának ezút-
tal sem okozott gondot, hogy tökéletes vendéglá-
tó legyen, s az eseményhez méltón szervezze meg 
az évbúcsúztató eseményt. Percnyi pontossággal 
indították a futamokat, amelyek során a minik-
től a veteránokig mindenki megmutatta, miként 
tudja legyőzni a Bókay-kert dimbes-dombos te-
repét.

A legnagyobb érdeklődés természetesen a 
felnőtt férfiak és nők 5000 méteres versenyét kí-
sérte, amelyben egykori kiválóságok (nem csak 
futók) álltak rajthoz. Voltak köztük olyanok is, 
akik már kiharcolták, megfutották a riói nyári 
olimpia maratoni versenyének a szintidejét. Az 
ő számukra kiváló átmozgató edzést jelentett 
a Bókay-kerti futás. A nők mezőnyében Kácser 
Zitát ezúttal sem tudták legyőzni, így a tavalyi 

címvédő duplázott. Szoros versenyben, egy má-
sodpercnyi előnnyel ért a célba.

A férfiaknál a kiváló idényt maga mögött tudó 
Gregor László nyerte a versenyt, három másod-
perccel legyőzve a második helyen befutó Csere 
Gáspárt.

A VIII. Malacvágta méltó befejezése volt az 
évnek, amelynek során számtalan kiváló ese-
ménynek volt a házigazdája a kerületiek körében 
egyre népszerűbb Bókay-kert.

eRedMények

Felnőttek. Férfiak: 1. Gregor László 14:36, 
2. Csere Gáspár 14:39, 3. Kovács Tamás 14:42.

 nők: 1. Kácser Zita 17:21, 2. Staicu Simona 
17:22, 3. Petrov Dorottya 17:23.

Két győzelemmel zárt a SZAC
Január második hetében rendezték meg a Xi. kerületben, a felújított gabányi lász-
ló sportcsarnokban a korfballozók Bajnokcsapatok Európa-kupáját, a BEK-et.  

A lőrinci SZAC az orosz bajnok lemondása nyo-
mán jutott be a mezőnybe, így a kerületi spor-
tolók versenyen kívül álltak rajthoz. A szereplé-
sükről Hack Barnabást, a csapat vezetőedzőjét 
kérdeztük.

– Jóval többet kaptunk, mint amit vártunk – 
kezdte a szakember. – Tudtuk, hogy az eredmé-
nyünk nem számít bele a BEK-kiírásába, ám a 
szerepléssel rutint, tapasztalatot szerezhettünk. 
Az első találkozónkat szoros 50 perc után veszí-

tettük el 19-17-re a nagyon erős katalán csapat 
ellen. Utána két győzelmet arattunk. Előbb a má-
sik magyar indulót, a Szentendrét győztük le 17-
16-ra, majd a franciáknál bizonyultunk jobbnak 
23-13-ra.

A lőrinciek végeredményben a 12. helyen vé-
geztek, s csak azért nem előrébb, mert versenyen 
kívül léptek pályára.

A serleget a holland csapat vihette haza, miu-
tán a döntőben legyőzte belga ellenfelét.
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�kovács péter, 
a katolikus 
karitász rév 

szenvedélybeteg-
segítő szolgálatának 
intézményvezető-he-
lyettese 35 éve él a 
havanna-lakótelepen. 
testvérét, Attilát rég-
óta ismerem, s egy 
alkalommal szóba 
hozta pétert, abból az 
apropóból, hogy álla-
mi kitüntetést vehetett 
át az emberi erőfor-
rások Minisztériumától 
a kábítószer-problé-
ma megelőzése és 
kezelése érdekében 
végzett kiemelkedő 
szakmai tevékenysé-
ge elismeréseként.

FüLeP erZSébet   

Kovács Attila meghatóan beszélt 
istenhívő bátyjáról, akit soha 
életében nem hallott szitkozód-
ni. Elmondta azt is, hogy a há-
rom gyermek édesapja rajong a 
sportért, a fociért is. 

– Egy alkalommal – mesélte 
– éppen meccsre mentünk, ami-
kor megcsörrent Péter telefonja. 
A vonalban egy elkeseredett fia-
talember volt, akinek öngyilkos-
sági gondolatok jártak a fejében. 
Péter addig-addig beszélt vele, 
amíg fel nem hagyott a szándé-
kával, nem számított, hogy ép-
pen kedvenc csapata meccsére 
igyekezett. 

közel kerÜlni…
E történet felkeltette az érdek-
lődésemet, hogy beszélgessek a 
Katolikus Karitász Rév Szenve-
délybeteg-segítő Szolgálatának 
intézményvezető-helyettesével, 
akinek pedagógiából van böl-
csész-tanári diplomája, és aki a 
munkáját szolgálatnak tekinti, 
amit szívvel-lélekkel, Istenbe ve-
tett hittel végez.

– Örök példát kaptunk a test-
véremmel a szüleinktől – mond-
ta Kovács Péter. – A családunk-
ban több olyan személy volt, 
akire jellemző volt a segítőkész-
ség, a másokra való odafigyelés. 
A gondviselés úgy alakította az 
életemet, hogy harmincévesen a 
Katolikus Karitászhoz kerültem. 

A gondolat, hogy valamilyen 
formában emberekkel foglalkoz-
zon, már korábban érett benne.

– Az ELTE pedagógia sza-
kára jártam, amikor a munka-
helyemről létszámleépítés miatt 
el kellett jönnöm. Ezt követően 
lettem a karitász munkatársa. 
A szervezetnél projektkoordi-
nátorként kezdtem, majd a Rév 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgá-
lathoz kerültem. A munkám a 
szenvedélybetegekkel és a haj-
léktalanokkal való törődés lett, 
itt találtam meg a hivatásomat. 
Velük foglalkozni nem könnyű 
feladat, de annál több örömöt 

nyújt, ha közel kerülünk hoz-
zájuk.

kell A jó szó
Péter elmondta, hogy a leg-
meghatározóbb élménye az 
volt, amikor felfedezte, micso-
da értékek rejlenek azokban a 
segítségre szorulókban, akiken 
az „átlagember” átlép az alul-
járóban, akiket kikerül a busz-
megállóban… ők, az „átlépők”, 
maradnak szegényebbek, mert 
nem tudják felfedezni az emberi 

értékeket, hisz nem találkoznak 
azokkal.

A szenvedélybetegek gyó-
gyulását a saját akaraterejükön 
túl az is segíti, ha találkoznak 
olyan emberekkel, akik kíván-
csiak rájuk, lélekkel fordulnak 
feléjük, meghallgatják őket. Ha 
a bajban lévők el tudják nekik 
mondani, hogy mit gondolnak a 
saját életükről, hogyan jutottak 
ilyen mélyre, és azt is, hogy mi 
jelentene segítséget számukra. 
Nekik ez lelki gyógyszer. 

A Rév munkatársai számos 
olyan szenvedélybeteget ismer-
nek, aki nem először „csúszik 
meg”. A szolgálat szakemberei 
mögöttük állnak. 

– Kell ez, mert e betegek na-
gyon is fontosnak tartják, hogy 
megfogják a kezüket, és tudják, 
kihez fordulhatnak.

A csAlád ereje 
– A családom, elsősorban a fe-
leségem adja a hátteret ahhoz, 
hogy a hivatásom nehéz pillana-

tait lelkileg át tudjam vészelni, le 
tudjam győzni – mondta Péter. 
– Szomorú emlék, örök lelki seb, 
hogy 2014-ben öt gondozottunk 
halt meg. Fáj értük a szívünk. 
Elindultak a jó úton, de aztán 
megint letértek róla, s elmentek 
örökre… Ugyanakkor meg kell 
látnunk a napjaink, a munkánk 
szép és sikeres oldalát. Azt, hogy 
mielőtt végleg itt hagytak ben-
nünket, volt egy rövidke szép 
időszak az életükben. Ez a mi 
feladatunk, a szakmai és emberi 
segítségnyújtás lényege. Nagyon 
nehéz, amikor a segítő ember 
már tehetetlen, de arra mindig 
van lehetőség, hogy a gondvise-
lésre, a Jóistenre bízzuk a jövőt. 
Az imára – és ha van – az erős 
családi háttérre. Ez nyújthat lel-
ki segítséget. 

– A feleségemmel, aki szin-
tén szociális területen dolgozik, 
igyekszünk nem terhelni a gyer-
mekeinket a napi gondjainkkal 
– folytatta Péter. – Azonban 
elkerülhetetlen, hogy elkapja-
nak egy-egy mondatfoszlányt a 
beszélgetéseinkből. A fiunk és 
a két lányunk megható módon 
segítenek nekünk. Megölelnek 
minket, mondanak néhány 
kedves szót, és mi máris meg-
gyógyultunk… Azt azonban a 
kötelességünknek tartjuk, hogy 
a mások iránt érzett érzékenysé-
get továbbadjuk nekik. Estéként, 
ha együtt a család, emlékezünk 
a betegekre, azokra a körülöt-
tünk élőkre, akik segítségre szo-
rulnak, és imát mondunk értük. 
A húsvéti, a karácsonyi idő-
szakban előfordult már olyan is, 
hogy a gyermekeink emlékez-
tettek minket, hogy megajándé-
kozzuk a rászorulókat. Ilyenkor 
ők is felajánlanak egyet-egyet a 
saját játékaikból. A gyermeke-
ink hite, figyelmessége is segít 
bennünket abban, hogy nyitott 
szeműek, „éberek” maradjunk. 

tEMPloMi 
sZolgálAt
Kovács Péter 2002 óta 
a havanna-lakótelepi 
szent lászló Plébánia 
képviselő-testületének 
tagja, és 2009-ben a 
liturgikus munkacsoport 
vezetője lett. A szentmi-
sékre és az ünnepekre 
való felkészülésben 
segít a plébánosnak. 
„nagy ajándéka a 
sorsnak, hogy ez is az 
életem része lehet. sok-
sok lelki töltődést kapok 
a közösségünktől is.” 

évTizedeK hiTben, 
szereTeTben 
„A napjaink, a munkánk szép és sikeres oldalát kell meglátnunk”

otthonosAn
„Örülök, hogy 
35 éve a havan-
na-lakótelepen 
van az ottho-
nom, s annak is, 
hogy több mint 
tíz éve szoci-
ális területen 
dolgozhatom. 
Ez utóbbi annak 
is köszönhe-
tő, hogy már 
a gyermekko-
romtól olyan 
közösségben 
élek, ahol sok a 
rászoruló. Meg-
tanultam ottho-
nosan mozogni 
közöttük.”
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A kerületi fotográfusnak 69,4 cím-
mel nyílt kiállítása január 27-én a 
Pestszentimrei Közösségi Házban. 
Ha az avatatlan olvasó kezébe vette a 
tárlatra invitáló meghívót, valamiféle 
rejtélyes számkombinációra gondolha-
tott. Ám közel sem erről van szó, ha-
nem arra utalnak a számok, hogy Hoós 
Jenő közelít a 70. életévéhez, vagyis 69 
éves és 4 hónapos. S hogy miért nem 
a kerek évforduló alkalmából mutatja 
be alkotásait a fotográfus, arra az az 
egyszerű magyarázat, hogy elég későn 
merült fel benne a jubileumi kiállítás 
gondolata. 

Hoós Jenő végül örült annak, hogy 
így alakult, ugyanis télen hamar sötéte-
dik, ami ideális arra, hogy az egyébként 
kellemes fényben úszó közösségi térben 
ki lehessen vetíteni a fotóit a kiállítás 
megnyitóján. S ha már fotográfusként 
emlegettük őt, akkor érdemes elmon-
dani róla, hogy nem szereti a művész 
titulust, a már kihalófélben lévő elne-
vezést tartja inkább magára illőnek.  

A fotótechnika alapjaival a 15 éves 
szombathelyi fiú sógorának a mun-
kahelyén, a fotólaborban ismerkedett 
meg. Nagy lelkesedéssel figyelte, hogy 
miként kell a fekete-fehér fényképeket 

a sötétkamrában előhívni. Megtetszett 
neki a labormunka, és elhatározta, 
hogy ezután fényképezni fog. Főként 
az motiválta, hogy operatőr szeretett 
volna lenni, amihez meg kellett tanul-
ni fényképezni. A kultúra iránti érdek-
lődése már diákként is sokoldalú volt. 
Irodalmi esteket, amatőr színházi elő-
adásokat szervezett. A városi főiskolán 
megnyílt a „filmmúzeum”, ahol francia 
és cseh újhullámos filmeket és remek 
magyar alkotásokat vetítettek. Ezért 
mi sem volt természetesebb annál, 
hogy bérletet vegyen és minden filmet 
legalább kétszer megnézzen.  

– Érettségi után a Színház- és 
Filmművészeti Főiskolán szerettem 
volna továbbtanulni, de nem sikerült 
a felvételim, így egy üzemben helyez-
kedtem el – emlékezett vissza a fotós. 
–  A munka mellett több fotó-, majd 
videótanfolyamot is elvégeztem.  Ez 
utóbbit azért, mert azt gondoltam, 
hogy videósként több lehetőségem lesz, 
mint a filmes szakmában. 

Erre is elég hosszú ideig kellett vár-
nia. Amikor megalakult a XVIII. ke-
rületi televízió – amelynek korábban 
a ferencvárosi stúdió adott helyet –, 
rögtön jelentkezett operatőrnek, mert 

örült annak, hogy szűkebb környezetét 
mutathatja be. Lokálpatriótának vallja 
magát, annak ellenére, hogy „csak” be-
házasodott a kerületbe.  

Aztán úgy hozta a sors, hogy a ka-
mera helyett ismét a fényképezőgépé 
lett a főszerep az életében. Azóta bár-
merre jár-kel szűkebb pátriájában vagy 
országhatáron innen és túl, a fényké-
pezőgépét nem hagyja otthon. Egyre 
csak gyűlnek a szebbnél szebb fotók, 
amelyek már elfoglalták a fiókjait, la-
kásának a falait is. A jubileumi tárlaton 
ezekből láthatunk egy csokorra valót. 

A kerületünkről készített felvéte-
lei olyan jól sikerültek, hogy éveken 
keresztül ezek a képek díszítették a 
városháza folyosóját. Hoós Jenő szá-
mos alkalommal állította ki a képeit, 
többek között a kerületi művészekről 
készített portréit, amelyekből album is 
született. Fotói megjelentek a Mi kerü-
letünk című könyvben is. Húsz éven át 
örökítette meg az Eötvös iskola nyári 
Toma-táborának életét. 

– Régóta élek Pestszentlőrincen, jól 
érzem itt magam, az elmúlt évtizedek 
alatt sok barátra, ismerősre tettem 
szert. És ami még fontos számomra: 
itt színes a művészeti élet – mondta a 
fotográfus. – Szívesen elmegyek a he-
lyi alkotók kiállításaira, ahol találkoz-
hatunk egymással, beszélgethetünk a 
művészetről és erről-arról…

Ê Fülep erzsébet

FOTOGRÁFUS A MI KERÜLETÜNKBőL

Gyermekeik is segítik őket abban, hogy „éberek” maradjanakportré

hoós Jenő, bármerre jár-kel szűkebb pátriájában vagy ország-
határon innen és túl, a fényképezőgépét nem hagyja otthon. így 
egyre csak gyűlnek a szebbnél szebb fotók, amelyek már el-
foglalták a fiókjait és lakásának a falait is…


