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OTTHON MELEGE
PROGRAM
„KERÜLETÜNK
Kucsák László:
Folytatódnak a fejlesztések
Pestszentlőrincen, Pestszentimrén

Minden eddiginél több
pénz jut a társasházak
energiahatékony felújítására

JÖVŐJE XVIII
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő
hőszigetelés

KÖZÖS ÜGY”


„PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE JÖVŐJE KÖZÖS ÉRDEKÜNK,
POLITIKAI HOVATARTOZÁSTÓL
FÜGGETLENÜL. FELELŐSSÉGGEL TARTOZUNK UGYANIS A
DÖNTÉSEINKÉRT, AMELYEKET
AZ ITT ÉLŐK ÉRDEKÉBEN KELL
MEGHOZNUNK. KERÜLETÜNK
JÖVŐJE KÖZÖS ÜGY, AMELYHEZ ELENGEDHETETLEN
AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS A
LAKOSOK MEGBECSÜLÉSE.”
KUCSÁK LÁSZLÓVAL,
A XVIII. KERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐJÉVEL
BESZÉLGETTÜNK.

VÁROSKÉP
– Kezdjük azzal, ami nyilvánvaló kérdés a 2017-es év elején, milyen volt az ön
A pályázati
számára a 2016-os év?
úton elnyerhe–tőMindenekelőtt
mozgalmas. Mozgaltámogatás
mas
és eredményekkel
teli. Mint minnemcsak
a
den
év,
a
tavalyi
is
kemény
munkával
szigetelés és
telt,
ami – másokhoz hasonlóan – egy
a nyílászárók,
országgyűlési
hanem akár aképviselő életében is természetes.
Egyrészt országos siker az,
fűtési rendszer
hogy
közös
erőfeszítéseinknek köszönkorszerűsítéhetően
erősödik a gazdasének stabilizálódik,
megvaságunk,
így
a
múlt
évben
számos olyan
lósításához
intézkedést
sikerült bevezetnünk, ameis segítséget
lyek
célja a lakosság életszínvonalának
nyújt.
jelentős, érzékelhető javítása. Másrészt

a kerületben is érezhető a bővülő családi otthonteremtési támogatás hatása,
továbbá említésre méltó a magyar családok terheit csökkentő programok közül
az adómérséklés vagy a rezsicsökkentés.
A növekvő munkabérek és az Otthon
Melege Program is az állampolgárok
életszínvonalának javítását szolgálják.
– Milyennek értékeli a kormánnyal való
együttműködését a mögöttünk hagyott
évben?
– Kerületünk fejlődése szempontjából
hatékonynak. A kormánypárt tagjaként
azon dolgozom, hogy országunk gazdasága még inkább megerősödjön, ezáltal
még több embernek legyen munkahelye, amely biztonságosabb jövőt kínál.
Országgyűlési képviselőként folyamatosan azon munkálkodom, hogy további támogatást nyerjünk kerületünk
számára. Az elmúlt időszakban is több
fontos és nagy horderejű fejlesztést sikerült elindítani és megvalósítani a XVIII.
kerületben.
– Mint például?
– Itt elsősorban arra gondolok, hogy a
XVIII. kerület több oktatási-nevelési intézménye is megújulhatott.
EBBEN A CIKLUSBAN TÖBB
MINT MÁSFÉL MILLIÁRD
FORINTOT SIKERÜLT
TÁMOGATÁSKÉNT LEHÍVNI
a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében a kerületi intézmények javára. Az elnyert támogatásoknak köszönhetően energiahatékonnyá
vált a kerület számos oktatási-nevelési

„



A társasházi
lakások tulajdonosai örömmel támogatták a
programot, ami által
nemcsak színvonalasabb környezetet
tudnak biztosítani
családjaik számára,
hanem lakásuk piaci
értéke is megnő,
amely nem elhanyagolható tényező
a mai világban.
A felújítás folyamán
az épületek falai a
szokásosnál vastagabb szigetelést
kapnak, a lakások
külső nyílászáróit
lecserélik, a fűtés
szabályozható lesz.
Mindent együttvéve
a felújítás jelentősen
javítja a lakók
komfortérzetét.

2. oldal
x. oldal

A januárban tapasztalt rendkívül hideg
Xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
időjárás
nemcsak a testet teszi próbára,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hanem a lelket, az emberséget is. A társaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dalomnak és az állami intézményeknek, az
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
önkormányzatoknak ilyenkor még inkább
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kötelessége segítő kezet nyújtani a rászoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ruló embereknek. Az önkormányzat célja
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
az, hogy a hidegben senki ne maradjon
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fedél és érdemi segítség nélkül.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zenés évnyitó
XXX

8. oldal
x. oldal

Idén is nagy sikert aratott a Dohnányi Ernő
Xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zeneiskola
újévi koncertje, amelyet január
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6-án tartottak a Pestszentimrei Sportkasxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
télyban. A hagyományos zenei élményeket
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kínáló rendezvény ezúttal is tartalmas
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kikapcsolódást és szórakozást kínált
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
minden korosztálynak. A repertoárból a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
komoly darabok mellett nem hiányoztak a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
könnyedebb kompozíciók sem.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a sportcsarnok

A XXI. század igényeixxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nek megfelelő sportxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
csarnok épül a Thököly
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
úton az
ebben az évben
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
negyvenéves Lőrinci
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sportcsarnok helyére.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A nem kevés
munkával
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
járó építkezésnek már
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
az előkészületei is nagy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
figyelmet követelnek
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
meg.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KUCSÁK
LÁSZLÓ:

Közel félmilliárdból
A PLER második
újulnak
meg pályázata lett sikeres, a 2012-ben
beadott még piros lámpát
a kerületi
kapott. A jelenlegi terveket az
társasházak!
önkormányzat is támogatja. A

felújítást a Magyar KézilabdaA lakosságot
érintő
újabb nyert
szövetség
pályázatán
nagyszabású
energetikai
pénzből valósítják
meg, de
korszerűsítés
vette kezdetét
a
a tulajdonviszonyok
terméxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XVIII. szetesen
kerületben,
folytanemhiszen
változnak,
tódik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a kormány
által támogatovábbra
is önkormányzati,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tott Otthon
Melege
Program.
vagyis kerületi tulajdonú
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
A program
1007,
maradaaSallai
sportcsarnok.
A
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a Hosszúház
utca
4.,
felújítás támogatására a PLER
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a Kolozsvár
utca 34.,Kft-nek
36. volt
Kézilabdasport
és 38.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
számú társasház,
lehetősége pályázni, amit az
a Lakatos
úti IV. számú
xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
önkormányzat
előzetesen
Lakásfenntartó
Szövetkezet,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jóváhagyott.
valamint
a
Lakatos
úti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A jelenlegi
400 férőhelyes
2. számú
Lakásszövetkezet
xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx
csarnokot
a társasházak
Nemzetközi
Kézikezelésében
álló
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
labda-szövetség
előírásainak
komplex
felújítását foglalja
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
megfelelően 1000 fő befoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A reálbérek négy év alatt 15 százalék- magában.
gadására
bővítik,
általalkalmassá
meghirdetett
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kal, a minimálbérek pedig 2010-től „A kormány
az ehhez
tartozó kiszolgáló
program
az
energiahatékonyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2016-ig 51 százalékkal, vagyis 75 500
és kiegészítő
és a funkcióval.
lakosság A
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
forintról 111 ezer forintra emelkedtek, ság növelését
küzdőtér
köré fogadótér,
közüzemi
terheinek
mérséklését
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxx
amit az ország saját erejéből hajtott
porta,
jegypénztár, ruhatár
szolgálja.
A lakóközösségeknek
végre, és ami különösen fontos: hi- szóló xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
épül,
továbbá
összesen
pályázat
kiemelt
figyelmet
telfelvétel nélkül. 2017-ben 15 száza- fordít xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
400–500
arra, hogynégyzetméteren
a teljes körű
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
lékkal emelkedik, 2018-ban további 8 felújítások
megújuló energia
nyolcaöltözőblokk.
Lesznek
xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
százalékkal növekszik a minimálbér. felhasználásával
történjenek.
irodák, továbbá
orvosi szobák
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ehhez fontos tudni, hogy a többéves Nagyon
hogy
a panel- és
és fontos,
szertárak,
edzőtermek
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bérfejlesztési program azért indult, lakásban
élők is lássák,
hogy
a
multifunkciós
termek,
valaxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxx
mert meg kell becsülni a dolgozók program
segítségével,
a
magas
mint egy 50 fős előadóterem
költségek
csökkentésével,
munkáját. A munkavállalók mellett fűtési xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
és
konditerem
is. A lelátón
és komfortoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a munkaadóknak is segítünk azáltal, gazdaságosabb
közvetítőállások,
sajtóhelyisélesz isa helyet
lakásuk,
piaci értéhogy csökkentjük az államnak fizetett sabb xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
gek
kapnak.
Kialakíkük
pedig
nő.
Az
átalakítással
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
adók mértékét. A kormány nemcsak
tanak egy 30 négyzetméteres
átlagosan
xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx
azt szeretné elérni, hogy mindenkinek a panelépületeknél
fedett teraszt,
úgynevezett
energiamegtaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
legyen munkája, hanem azt is, hogy 70 százalékos
támogatói
lelátót
is. évben
karítás
érhető
el,
ami
egy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mindenkinek megfelelő munkája leA mai100
2500
négyzetméter
több mint
ezer
forintot is
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxx
gyen, magyarul: megérje az országban jelenthet
alapterületű
épületet a berumajd lakásonként”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dolgozni. A legfontosabb feladatunk a – nyilatkozta
házás nyomán
egy
mintegy
Kucsák László,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
következő két évben az, hogy Magyar- Pestszentlőrinc-Pestszentimre
4000 négyzetméteres létesítxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
országon a bérek folyamatosan emel- országgyűlési
mény váltja
fel.
képviselője.
xxxxxxxxxx
kedjenek.
oldalon a 16. oldalon
Folytatás a 3. oldalon Folytatás a 3.
Bővebben

ÚJABB 100 MILLIÓ
FORINT TÁMOGATÁSSAL
INDUL AZ ÉVNyílászárócsere

„

intézménye. Erről egy nagyon szép és
átfogó kiadványban részletesen tájékoztattuk a helyi lakosokat.
– Ez elismerésre méltó. 2017-ben is folytatódik a folyamat?
– Természetesen, amit elkezdtünk,
azt tovább folytatjuk. A kerületben
nem áll meg az elkezdett munka. Itt
néhány fontos témát említek meg: intézményfejlesztések, kapacitásbővítés,
egészségfejlesztés, közbiztonság. A gazdasági növekedés fenntartása mellett
politikánk középpontjában továbbra is
a lakosság életszínvonalának emelése áll
a foglalkoztatás növelésével, valamint
a költségvetés stabilitásának megtartásával.
– Ez mit jelent konkrétan?
– Konkrétan pár száraz, ám fontos,
megkérdőjelezhetetlen számot említek meg. 2010 óta közel 700 ezer új
munkahelyet hoztunk létre. A munkanélküliség országosan 5 százalék
alatt van. Fontosnak tartjuk a magyar munkavállalók megbecsülését is.

Hőszigetelés

Pincefödémhőszigetelés

Bővebben a X. oldalon

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu
www.bp18.hu varoskep@bp18.hu
www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Segítsünk!
XXX

X
Megújul
x

Itt a báli szezon
XXX

9. oldal
x. oldal

Megkezdődött a farsangi időszak, amelynek
Xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
során
a kerületünkben is sok esemény
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
várja a szórakozásra, társasági életre
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vágyókat. Az évnek ez a mulatságokkal
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
megtűzdelt szakasza egyben a báli főxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
szezon is Magyarországon – és vizsgálóxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dásunknak ezúttal ez a tárgya. Praktikus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
összeállítással igyekszünk segíteni a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tájékozódásban.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

500 esztendő
XXX

11. oldal
x. oldal

Az idei esztendő a reformáció 500. évforXxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dulójának
megünneplése jegyében telik
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
országszerte, így kerületünk is kiveszi a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
részét a megemlékezésekből. A nyitóesexxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
mény február 1-jén Pestszentimrén lesz.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pándy Tamás helytörténészt, a Dr. Széky
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Endre Pestszentimre Történeti Társaság elxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nökét, a téma kiváló ismerőjét kértük meg,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
hogy csináljon kedvet a kiállításhoz.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Malacunk volt
XXX

15. oldal
x. oldal

Kilencedik alkalommal rendezték meg
Xxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
december
30-án a Bókay-kertben a
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
szilveszteri futóversenyt, a Malacvágtát. A
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
férfiaknál kenyai, a nőknél ukrán győzelem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
született. Ha a pályán nem sikerült is, Forxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tuna azért itthon tartott egy malacot, mert
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
a tombolán kisorsoltat magyar versenyző
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
nyerte el, s az így hazai asztalt díszített
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
szilveszter éjszakáján…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Közélet

Felkészülten fogadta a kerület a januári extrém hideget

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

A fagyos időben
is van segítség!
Mindenkinek jut hely a melegedőkben

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

SZARVAS ATTILA SÁNDOR
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási
és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető
Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12

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

XVIII. Kerületi
Kormányhivatal

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

1181 Városház u. 16.
Tel.: 296-1440
Hivatalvezető:
Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

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

Kormányablak

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

Üllői út 423. I. em.
Tel.: 296-0809
Bartók L. u. 5. III. 6.
Tel.: 297-4110
Üllői út 365. I/1
Tel.: 290-0809
. ..............................................................................

Zsebők Zoltán
Szakrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán
Szakrendelő

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

Rendőrkapitányság
Üllői út 438.
Tel.: 292-9212

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

Tűzoltó-parancsnokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

Közbiztonsági Centrum
Kondor B. sétány 1.
Tel.: 294-1011

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

Imre-ház

1188 Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda
Tel.: 294-1685
Pestszentimrei
Városrészi
Önkormányzat
(www.bp18.hu)

HAVASI ZOLTÁN

A hidegben nem maradhat senki fedél és érdemi segítség nélkül

�

A januárban többször is tapasztalt rendkívül
hideg időjárás nemcsak a testet teszi próbára, hanem a lelket, az emberséget is. A
társadalomnak és az állami intézményeknek, az
önkormányzatoknak ilyenkor még inkább kötelessége segítő kezet nyújtani a kiszolgáltatott, rászoruló
embereknek.

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

Közjegyzők

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

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 Lurkóliget (Dráva utcai) óvodában, 18–19
óra között a Brassó utcai iskolában.

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

Nemes u. 14. (Imre-ház)

dr. Lévai István Zoltán

GALGÓCZY ZOLTÁN

a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés
és időpontkérés
a 296-1440-es
telefonszámon.

Pestszentimrei
ügyfélszolgálati csoport

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

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 Vajksziget iskolában.

Ingyenes
Jogi tanácsadás

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

Ughy Attila

DÖMÖTÖR ISTVÁN

Közérdekű
információk
és címek

Üllői út 445.
Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:
Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig
Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig
Péntek: 8-15 óráig
Soron kívüli ügyintézéshez
időpontfoglalásra a
www.magyarorszag.hu
internetes oldalon van
lehetőség.

Képviselői fogadóórák

Puskás Attila			
„A hidegben nem maradhat
senki fedél és érdemi segítség
nélkül, a téli krízisidőszak
annak is a próbája, hogy működik-e a szolidaritás, azaz
oda tudunk-e figyelni azokra
az emberekre, akik az utcán
vagy lakhatásra alkalmatlan
helyen folyamatos veszélyben vannak” – áll a Dömötör
István által a XVIII. kerületi
közintézményeknek, szociális
ellátószolgálatoknak küldött
levélben, amelyben az alpolgármester a fokozott odafigyelésre és segítségre hívja fel a
figyelmet.

Fűtetlen
lakásban
Az átlagember, ha kihűléses
halálesetről hall, azonnal a
hajléktalanokra gondol, pedig

a fagyhalállal végződő tragédiák jelentős része nem közterületen, hanem négy fal között
történik. Sokszor kisgyermekes
családok, egyedül élő – többnyire rossz anyagi helyzetben,
rossz egészségi állapotban lévő
– idősek kerülnek bajba.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata kérelemre szociális alapon évek
óta tűzifát biztosít a rászorulóknak. Ennek ellenére lehetnek olyanok, akik nem tudják
megfelelően fűteni a lakásukat.
Az önkormányzat éppen
ezért azt kéri, hogy ha bárkinek a tudomására jut, hogy
valaki fűtetlen lakásban él,
nevel gyermeket, értesítse a
polgármesteri hivatal humánszolgáltatási irodáját.
A körlevél kapcsán Dömötör István elmondta, hogy az
önkormányzat felkészülten

Ha kell, éjszaka is kinyit a menedékhely
A Tiszta Forrás nappali melegedője (1181Üllői út 373–375.
Telefon: 297- 0357) 8 és 14 óra között tart nyitva. A
betérőket mindennap meleg ebéd is várja, s amint azt
Liebszter Mária hozzátette, ha van rá igény, tovább is
lehet maradni, senkit nem küldenek el.
– Ha éjszaka kér valaki segítséget, mert mondjuk talált
valakit az utcán, akkor is kinyitunk. A tapasztalatunk
azonban inkább az, hogy éjszakára a legtöbb hajléktalannak megvan a bejáratott helye, ahova behúzódik. Az alapítvány több száz embert lát el, aminek oka az is, hogy
Pestszentlőrinc-Pestszentimre peremkerület, így nem
csak a helyi hajléktalanokkal találkozunk. A rendszeres
teajáratunk során tapasztaljuk, hogy a külső területekről,
Gyál és Vecsés környékéről is bejönnek a rászorulók.

fogadta a hideget, és továbbra is mindent megtesz azért,
hogy elegendő helyen lehessen menedéket találni a fagy
elől.

A kihűlés ellen

Az utcán élők ellátásában kiemelt szerep hárul a Tiszta
Forrás Alapítványra. Az Üllői út 373. szám alatti nappali
melegedő nem csupán az extrém hidegben működik teljes
kihasználtsággal, hanem a tél
folyamán rendszeresen.
– A hajléktalan embereknek már a 0, sőt a plusz
5 Celsius fokos hőmérséklet
is veszélyt jelent. A kihűléshez még mínusznak sem
kell lennie. Sajnos a hajléktalanok körében gyakori az
alkoholfogyasztás, és sokan
azt hiszik, hogy az megvédi
őket. Pedig aki iszik, és nem
tud magáról, az nem képes
kontrollálni, hogy mi történik vele. Nem érzi, hogy
fázik, és emiatt nagy bajba
kerülhet. Veszélyforrás az is,
hogy ezek az emberek kunyhókban vagy még ócskább
tákolmányokban élnek, ahol
tüzet gyújtva megéghetnek
– mondta Liebszter Mária, az
alapítvány hajléktalanszállójának vezetője.
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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.
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„FOLYTATJUK

A MUNKÁT”

,QWp]PpQ\IHMOHV]WpVHNNDSDFLWiVEĘYtWpVHJpV]VpJIHMOHV]WpVN|]EL]WRQViJ

„

Az intézményfejlesztések és -felújítások mellett számos olyan intézkedést
vezetünk be, amelyek élhetőbbé és biztonságosabbá teszik a kerületet

Folytatás az 1. oldalról

– Az említett országos számok
valóban jól hangzanak, de mi a
helyzet a kerületben?
– Mint azt már említettem, a kerületben számos oktatási-nevelési intézmény újulhatott meg,
ami ebben az évben tovább folytatódik. A beruházások célja az
épületek energia- és költséghatékony, valamint biztonságos üzemeltetése, ezzel is hozzájárulva a
közösség biztonságérzetének növeléséhez. A felújítások keretében
megvalósult több iskola, óvoda és
bölcsőde teljes körű homlokzati
hőszigetelése, a lapos tetők hő- és
vízszigetelése, az elavult fűtésrendszerek kicserélése, továbbá
újabb és modernebb nyílászárókra cserélték a korábbiakat. Ez
AZ INTÉZMÉNYEK
SZÁMÁRA ÉVES
SZINTEN TÖBB
MILLIÓ FORINT
MEGTAKARÍTÁST
JELENT.
– Igen, ez így tiszta és érthető. Mik
az elképzelések 2017-re?
– A munka idén sem áll meg,
hiszen még sok dolgunk van. Az
intézményfejlesztések és -felújítások mellett számos olyan intézkedést hajtunk végre, amelyek
élhetőbbé és biztonságosabbá
teszik a kerületünket. Azt gondolom, hogy dél-pesti kerületként
nagy figyelmet kell szentelni az itt
élők biztonságára. A közbiztonság
növelése érdekében a térfigyelő
kamerarendszer mellett a közterületi jelenlét is egyre nagyobb
szerepet fog kapni.
Az intézményi kapacitásbővítést
már elkezdtük, s az idén folytatni kell. Szeretném, ha a gyermekek és a felnőttek szabadidejének
hasznos és szórakoztató lehetősé-

gei egyaránt bővülnének, egyrészt
a már meglévő közösségi terek
megújulásával, másrészt újabbak
létrehozásával. Természetesen az
egészségügy területén is van feladatunk, amivel hozzá szeretnénk
járulni az itt élők életminőségének javulásához.
– Országos viszonylatban elég érzékeny téma az egészségügy helyzete. Kerületi szinten hogy jelentkezik ez?
– Valóban. Az egészségügy problémáit nem lehet eltussolni, épp
ezért fokozott figyelmet és törődést
igényel ez a terület
is. Tagadhatatlan,
hogy bőven van
még
feladatunk
ezen a téren. Az
egészségügy egy
rendkívül fontos ágazat, mindnyájunkat érinti a helyzete, kevés
olyan ember van, akinek számára ne az egészsége volna az egyik
legfontosabb dolog. A mi feladatunk az, hogy helyi szinten biztosítsuk azokat a feltételeket, amelyekkel hozzájárulunk a XVIII.
kerületben élők egészségének
megőrzéséhez, javulásához.
– Konkrétabban?
– A kerületben lévő háziorvosi
rendelőket lépésről lépésre felújítjuk, és meg kell adni minden
segítséget ahhoz, hogy a megfelelő eszközök is a rendelkezésükre
álljanak. Az eszközfejlesztés részeként a szakrendelőknek is kellő
forrást kell biztosítani ahhoz, hogy
be tudják szerezni azokat az eszközöket, amelyeknek köszönhetően,
a fekvőbetegek kórházi ellátásától
eltekintve, a kerületen belül találhatunk megoldást az itt élők egészségügyi problémáira. A szakma
képviselőivel együtt gondolkodva
igyekszünk a kerületre vonatkozó
átfogó egészségfejlesztési koncepciót kidolgozni. Ennek során

„

KIEMELT HANGSÚLYT
HELYEZÜNK
A PREVENCIÓRA
ÉS AZ EGÉSZSÉGÜGYI
TÁJÉKOZTATÁSRA.
– Ön gyermekkora óta itt lakik a
kerületben, bevallottan lokálpatrióta. Talán ennek köszönhető,
hogy az utóbbi években többször
is adott jótékonysági koncertet,
támogatott olyan eseményeket, amelyekkel rászorulókon
segítettek?

levelet kapok. Persze mondhatnám azt, hogy csak pozitív hangvételűeket, de ez nem így van.
Ahhoz, hogy egy ember jól tudja végezni a munkáját, szüksége
van a negatív véleményekre is.
Az ilyen jellegű üzeneteket építő kritikaként fogom fel, hiszen
csak így lehet hatékonyan végezni a munkát. Igyekszem akkor is
így tenni, ha a kritikák hangvétele nem üti meg a kommunikációs minimumot. Ezen felül kell
emelkedni, a szándékra, nem

KÖZÖSEN PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE FEJLŐDÉSÉÉRT!
– Tulajdonképpen igen, de nem
csak ez az oka. Azt tanultam, és
az egész eddigi életem folyamán
azt tapasztaltam, hogy – bár
közhelyesen hangzik – jó érzés
másokon segíteni, ha az embernek módjában áll. Ezen a jövőben sem kívánok változtatni, a
lehetőségeim szerint a továbbiakban is így fogok tenni. De fontos, hogy a segítség a segítségről
szóljon és ne önérdekről, önreklámról, médiamegjelenésekről. Ezért most nem is beszélek
arról, hogy az idei évben miket
tervezek…
– Vannak visszajelzések a munkáját illetően?
– Vannak! Aminek nagyon örülök, hiszen ha nem volnának,
akkor talán nem is tudnám, hogy
jól csinálom-e a dolgom. Számomra fontos a visszaigazolás,
és ezt az emberek sokszor meg
is teszik, személyesen vagy levél
formájában.
– A közösségi médiát mennyire
érzi magáénak?
– A közösségi oldalon is rengeteg

„

pedig a kifejezés módjára kell
fókuszálni. Szerencsére azért az
ilyen stílusú levelek ritkák, és
A LEVELEK TÖBBSÉGE
AZT IGAZOLJA, HOGY
FOLYTATNOM KELL
AZT, AMIT
ELKEZDTEM.
Nemrég egy óvodás gyermek
szüleitől kaptam egy nagyon
kedves és megható levelet,
amelyben kifejtették, mennyire
örülnek, hogy az ő óvodájuk is
megszépült. Illetve még egy a sok
kedves levél közül: egy kerületi
házaspár örömét fejezte ki, hogy
a kormány által meghirdetett Erzsébet-programban lehetőséget
kaptak egy üdülésre, ahol meg
tudták ünnepelni a 40. házassági
évfordulójukat. Ilyenkor úgy érzem, hogy nem dolgozom hiába.
– A kerületben sok eseményen
megjelenik, sokan találkozhatnak
önnel személyesen is. Ez egyfajta
elvárás egy egyéni választókerületi országgyűlési képviselőtől?

TOVÁBB
FOLYTATÓDNAK
A KERÜLETBEN
A FEJLESZTÉSEK

– Ez számomra egyértelműen
személyes ügy. Évtizedek óta élek
itt, és szeretem a kerületünket.
ENNEK ELENGEDHETETLEN RÉSZE,
HOGY RÉSZT
VESZEK A KERÜLET
MINDENNAPJAIBAN.
Remélem, hogy akik személyesen
találkoznak velem, azok számára
egyértelművé válik, hogy kerületiként valóban fontos számomra
Pestszentlőrinc-Pestszentimre, és
nem csak választókerületként tekintek a lakóhelyemre. Szeretek
helyben kikapcsolódni, szórakozni. Ebben segít a kerület rendkívül
színes kulturális élete. De az is fontos, hogy személyesen találkozzam
az itt élőkkel, hiszen csak így lehet
megérteni a problémáikat és azokon segíteni. Természetesen rendszeresen tartok fogadóórákat, így a
lakosok nemcsak a spontán találkozások alkalmával tudják elmondani a problémáikat, hanem szervezett keretek között is. Továbbá
fontosak számomra az itt élők
gondolatai, meglátásai, ötletei, hiszen ezek elősegítik a munkámat.
Azt pedig nagyon fontos mindenkinek szem előtt tartania, hogy
PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE
JÖVŐJE KÖZÖS
ÉRDEKÜNK, POLITIKAI HOVATARTOZÁSTÓL FÜGGETLENÜL.

„

Felelősséggel tartozunk ugyanis
a döntéseinkért, amelyeket az itt
élőkkel egyetértésben és együttműködve kell meghoznunk. Kerületünk jövője közös ügy, amelyhez
elengedhetetlen az együttműködés
és a lakosok megbecsülése.
– Ez nagyon szépen hangzik. Az
ön válaszaiból mindig érződik az
őszinteség, az elhivatottság, a kerületiek iránti tisztelet és elkötelezettség.
– Átérzem az emberek gondját,
baját, örömét. Tudok azonosulni a
nehézségeikkel és a lehetőségeimhez mérten minél előbb megoldást
találni azokra. Ez a továbbiakban
is így marad.
– Egy ilyen tevékeny év lezárását
követően jut-e idő a pihenésre?
– Igyekszem, hogy jusson. Minden embernek, akármennyire
fontos is a munkája, meg kell találnia a lehetőséget a feltöltődésre
és a pihenésre. Számomra az olvasás az egyik megunhatatlan szórakozás, kedvenc íróim, Örkény,
Karinthy, Hrabal könyvei mindig
ki tudnak kapcsolni. Emellett nagyon szeretek gitározni, kirándulni, sétálni, koncertekre, előadásokra járni.
– Végezetül mit üzen a kerületieknek?
- Kívánom, hogy mindenki számára jelentsen előrelépést a 2017-es
esztendő, hogy ezáltal is erősödjön
a kerületünk közössége. Munkámmal továbbra is azon leszek, hogy
Pestszentlőrinc-Pestszentimre töretlenül fejlődjön tovább.
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Nagy hó helyett a mínuszokkal kell megküzdeni

Imrén már
30-án
szilveszter volt

Évente két alkalommal rendez utcabált a Sportkastély előtt az Együtt Pestszentimréért Egyesület: Szent István napjának előestéjén és december 30-án. Utóbbi ugyan kicsit fagyosabb, de ez
kizárólag az időjárásra vonatkozik, a hangulatra nem, az ugyanis mindig remek. A tapasztalatok szerint valamennyi korosztály megkedvelte
a rendezvényeket, de előszilveszter estéjén az
idősebbek a gyorsabbak: idén is ők kerekedtek
elsőként táncra a Chameleon együttes muzsikájára.
– A táncot még bírjuk, az éjszakázást már
nem – magyarázta kérdésünkre Sándor bácsi,
aki hatvan felettiként is lazán járta párjával a
rock and rollt. Hozzátette: – Kimulatjuk magunkat, aztán nyugovóra térünk. Elég szilveszterkor későig fennmaradni.
A bál természetesen nem csak az idősebb
korosztályok eseménye. Ezt mutatja, hogy kezdés után negyedórával a parkoló felől már érkeztek a fiatalok is. Kicsit ráérősen, de fokozatosan bekapcsolódva a forgatagba.
Ê K. Gy.

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
önkormányzata új kerületi építési szabályzatot készít az Alacskai út–Ganz Ábrahám
utca–Kerékkötő utca–Termény utca–
Kerékvágás utca–Szántás utca által határolt területre.
A fenti terület jelenleg egységesen a
lakóterületek közé tartozik. A kialakult,
mezőgazdasági művelésre alkalmas telekstruktúra – hosszú, keskeny telkek –
városrendezési szempontból is megfelelő
és jól használható lakótelkek hiányában
nem alkalmas a lakóterületi funkcióra.
A terület jövőbeni rendezett fejlődése érdekében elengedhetetlen a hatályon kívül
helyezett szabályozási terv felülvizsgálata
és ez alapján új kerületi építési szabályzat
készítése.
Az új tervvel kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a szabályozási
terv módosításának véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében van lehetőség. A véleményezési
dokumentum a www.bp18.hu oldal Hirdetményei között, valamint a főépítészi
csoport oldalán, a http://www.bp18.hu/
polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport
címen érhető el. Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014.
(III. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a
alapján fogalmazzák meg a kerületi építési szabályzat készítésével kapcsolatos
véleményüket és észrevételeiket, s azokat elektronikus formában juttassák el a
partnersegi@bp18.hu e-mail címre.
A vélemények és észrevételek megküldésének határideje: 2017. február 25.
Ê Jankovits Vera
főépítész

Az első havazás nem
okozott gondot

Nagy hóesést egyelőre nem hozott az idei tél, azonban rendkívüli hideget, fagyot,
jeget bőven. Január második hete – mintegy ijesztésképpen – havazással kezdődött, de a néhány centiméteres hóréteg gyors eltakarítása nem okozott gondot a
XVIII. kerületben.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. teljes gépparkkal vonult fel a havazással szemben.
A tolólapos járművek és a sószóró gépkocsik a január 12-re virradóan érkező havat a legfontosabb
útvonalakról már hajnalban eltakarították, és a
társaság által kezelt többi útszakasz megtisztítása
sem okozott gondot.

Jöhet több hó is

Az önkormányzat továbbra is folyamatosan figyeli az időjárás-előrejelzéseket, és amikor szükséges,
igyekszik a lehető leggyorsabban intézkedni.
– A hóeltakarítás és a jégmentesítés során a
jövőben is elsőbbségben részesülnek az intézmények, a forgalmasabb utak és csomópontok, de
a városüzemeltető cég munkatársai igyekeznek
mindenhova a lehető leggyorsabban eljutni. A
tél folyamán is igyekszünk a lakosság igényeinek
megfelelően elvégezni a tőlünk elvárt munkákat
– mondta Lévai István Zoltán alpolgármester.
A Városgazda Zrt. tájékoztatása szerint a január 12-én leesett 2–3 centiméteres hó nem okozott fennakadást, a társaság akár egy gyorsan lezúduló 30–40 centis hóréteg gyors eltakarítására
is felkészült.

Tervszerű takarítás

A kerületi hó- és jégmentesítés évek óta a legnehezebb helyzetekre is kiterjedő – novembertől a
hóolvadásig tartó időszakot felölelő – téli felkészülési terv szerint történik, amely részletesen
felsorolja az önkormányzat kezelésében lévő aszfalt- és földutakat, kiemelt járdaszakaszokat és
közterületeket.
A Városgazda munkatársai a kerületi fenntartású utakon teljesítenek szolgálatot, de a ko-

rábbi években is előfordult, hogy a cég besegített
az FKF Zrt-nek, mivel a fővárosi útfenntartónak
elsődlegesen az autóbuszok útvonalait kell a nagy
hótól megtisztítania. A hó és a jég ellen bevethető
géppark nem ismeretlen a kerület lakosai számára. A járművekre gyorsan felszerelhető tolólapok
és sószóró adapterek készen várják az újabb bevetést, és nincs hiány a jégmentesítő anyagokból, a
környezetbarát útszóró sóból sem.
Ê Puskás Attila
Jelezzenek
az ügyfélszolgálatnak
Az intézmények járdáin, a kiemelt
területeken, valamint a meredek
és a forgalmas útszakaszokon
a hó eltakarítása a Városgazda
Zrt. feladata, a saját portája előtt
azonban minden ingatlantulajdonos
köteles eltakarítani a havat,
csúszásmentessé tenni a járdát.
Járdán és zöldterületen nem lehet
útszóró sót használni, ezeken
a helyeken csak a növényekre
veszélytelen környezetbarát
szóróanyag alkalmazható.
A havazással, a téli időjárás miatt
megváltozott útviszonyokkal
kapcsolatos bejelentéseket
a Városgazda központi
ügyfélszolgálatán
(Baross u. 7., telefon: 297-0799
és 06-30-549-6922, e-mail:
ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu)
lehet megtenni.


Murányi
zárórát tartott

A Népszabadság megszüntetésének
körülményeiről beszélt a Bal18 Közéleti Kávézójában január 19-én Murányi
András, a Népszabadság volt főszerkesztője és Németh Péter, a Népszava
főszerkesztője.

A fórum moderátorának, Gyuricza Péternek
a kérdésére válaszolva mindkét újságíró elmesélte, hogyan élték meg a Népszabadság utolsó
heteit, amikor már tudni lehetett, hogy valamilyen változtatásra készül a laptulajdonos.
Elmondásuk szerint több forgatókönyvet is hallottak – személycseréktől a lap koncepciójának
megváltoztatásáig –, a szerkesztőség feloszlatása
és az újság megszüntetése csak a legvégső megoldásként jött szóba.
Murányi András a megszüntetés legfőbb okának a lap erősen tényfeltáró hangnemét tartja.
Mint elmondta, amikor 2015 év vége felé felkérték főszerkesztőnek, mindenképpen a tényfeltárást tartotta elsődleges feladatnak.
– Megtaláltam az erre alkalmas kollégákat
is. Olyan napilapot akartam, amely nem egyszerűen az előző napnak a lenyomatát közli,
hanem utánamegy a történéseknek – mondta a
volt főszerkesztő, hozzátéve, hogy a Népszabadság sikerét az eladási, előfizetői mutatók is megerősítették. A lap stabilan 30 ezer fős előfizetői
bázissal rendelkezett, és volt olyan lapszám is,
amely 45 ezer példányban kelt el.
Az utolsó időszakról Murányi András azt is
elmondta, hogy igyekezett befektetőket találni
a napilap megmaradásához, de a legnagyobb
együttérzés ellenére is csak falakba ütközött.
– A legtöbben azt válaszolták, hogy bár nagyon sajnálják, ami velünk történik, nem szállnak be pénzzel, mert nincs szükségük arra a
várható vegzatúrára, amivel vélhetően egy ilyen
lépés járna. Az utolsó pillanatig szerettem volna
valahogy egyben tartani a társaságot. Körülbelül 25 fő az, aki a Népszabadság magjának számított, újságírók, tördelők, képszerkesztők és
más munkatársak. Ez nem sikerült.
A megszűnés óta eltelt időszakról szólva a
volt főszerkesztő hozzátette, hogy a munkanélkülivé vált kollégák többsége szerencsére már el
tudott helyezkedni.
– Van még néhány kolléga, akinek még nincs
új állása, nekik is próbálok segíteni az elhelyezkedésben.
Ê Puskás A.

Felhívás

A XVIII. kerületi Uzsok téren lévő örmény–
magyar katonai emlékműnél 2017 februárjában
emléket állítunk az Örményországban hadifogságban elhunyt magyar hadifoglyoknak. Kérjük
mindazokat, akiknek a hozzátartozói érintettek,
hogy a név és az adatok pontosítása céljából február 10-ig jelentkezzenek Nazarján Hamletnél,
a XVIII. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnökénél (06-70-600-2324).
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Csatlakozás a klíma– és
energiaügyi szövetséghez
Az önkormányzat képviselő-testületének november 8-i és november 30-i rendkívüli ülésén született rendeletek, határozatok
A november 8-i rendes ülésen
született döntések.

Rendeletek

1. A Rendeletalkotás a helyi
adókról szóló 41/2011. (XII. 20.)
sz. rendelet módosításáról című
napirendi pontot az előterjesztő
visszavonta.
2. A Rendeletalkotás a településképi véleményezési eljárásról
szóló 13/2015. (III. 24.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról című napirendi pontot az
előterjesztő visszavonta.
p

határozatok

3. A képviselő-testület 20 igen
szavazattal egyhangúlag úgy
döntött, hogy PestszentlőrincPestszentimre önkormányzata, a
polgármesteri hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. között 2012. augusztus
31-én létrejött vagyonhasználati szerződés 13. pontjában a
Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselői által használt
Üllői út 489. fszt. 1. helyiségnél
felsorolt nevek közül Gyenge
Károly nevét töröljék, és helyette Mester Attila nevét tüntessék
fel. A képviselők felkérték és
felhatalmazták a polgármestert
a módosításokhoz szükséges intézkedésekre és a szerződés módosításának aláírására.
p 4. A testület 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással a
375/2016. (IX. 13.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: Az önkormányzat a 2766
Tápiószele, Géza utca 14. alatti
1513 hrsz-ú, 1795 m2 alapterületű, 2 szobás családi házas ingatlant a forgalmi értékbecslésben
meghatározott 860 ezer forintos
vételáron Mihály Istvánnénak
értékesíti.
A vevő a vételárból 50 ezer forintot az adásvételi szerződés
aláírását követő 15 napon belül,
a fennmaradó 810 ezer forintot
pedig 16 hónapos részletfizetési
kedvezménnyel és a szerződés
megkötésének időpontjában érvényes jegybanki alapkamattal
növelten köteles megfizetni.
A képviselő-testület 19 igen szavazattal és 1 tartózkodással úgy
döntött, hogy a 374/2016. (IX.
13.) sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
A testület 19 igen szavazattal és
1 tartózkodással úgy határozott,
hogy az önkormányzat a 2766
Tápiószele, Fecske utca 13. alatti, 1227 hrsz-ú, 763 m2 alapterületű, másfél szobás családi házas
ingatlant a forgalmi értékbecslésben meghatározott 728 ezer
forintos vételáron Csömör Szilviának értékesíti. A vevő a vételárból 100 ezer forintot az adásvételi szerződés aláírását követő
15 napon belül, a fennmaradó
628 ezer forintot 21 hónapos
részletfizetési kedvezménnyel és
a szerződés megkötésének időpontjában érvényes jegybanki
alapkamattal növelten köteles
megfizetni.
A képviselők felkérték és felhatalmazták a polgármestert az
adásvételi szerződések előkészítésére és aláírására.
p 5. A testület 20 igen szavazattal egyhangúlag döntött arról,
hogy az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti
tulajdonosi jogok gyakorlásáról
szóló 15/2013. (V. 31.) sz. rendelet 20. § (1) bekezdése alapján a
Projekt18 Kft. és a Szent Ágota
Gyermekvédelmi
Szolgáltató
között a 152441 hrsz-ú, 1181 Üllői út 286. fszt. 10. és 11. alatti,
41 és 45 m2 alapterületű helyiségek bérletére vonatkozóan aláírt
szerződésben rögzített bérleti
p

díjat 50 százalékkal csökkentsék
2016. december 1-jétől 2017. július 31-ig. A képviselők felkérték
és felhatalmazták a polgármestert a szerződés módosításához
szükséges intézkedésekre.
p 6. A képviselő-testület 20
igen szavazattal egybehangzóan
úgy határozott, hogy a Tízpróba Magyarország Kft-vel (székhely: 2040 Budaörs, Baross u.
146., fióktelep: 1239 Budapest,
Bevásárló u. 2.) 2015. november
30-án kötött együttműködési
megállapodását 2017. november
30-ig meghosszabbítja a XVIII.
kerületi sportélet pályázati úton
történő fejlesztése céljából, és
felkérte a polgármestert a szükséges intézkedésekre, valamint
a módosított megállapodás aláírására.
A testület 20 igen szavazattal egyöntetűen döntött úgy, hogy a rendkívüli pályázat lebonyolításához
egymillió forint önkormányzati
forrást biztosít a 2016. évi költségvetés sportrendezvénykeretének
terhére.
A képviselő-testület 20 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta, hogy az együttműködési
megállapodáson alapuló pályázatot a megállapodás hatálybalépését követően kiírják az 1.
sz. melléklet szerinti pályázati
felhívás alapján, azzal, hogy a
pályázat eredményéről az önkormányzat oktatási, közművelődési, sport- és ifjúsági bizottsága dönt.
p 7. A testület 19 igen szavazattal egybehangzóan hatályon
kívül helyezte a 644/2012. (XII.
13.) sz. határozatát.
A képviselő-testület 19 igen szavazattal egyetértésben döntött
arról, hogy a XVIII. kerületi
Gazdasági Ellátó Szolgálat tulajdonában lévő és általa üzemeltetett busz önköltség alapján számított térítés ellenében
a kerületi költségvetési szervek
céljait szolgálhatja.
p 8. A képviselő-testület 20
igen szavazattal egyhangúlag
úgy határozott, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a
GZR-D-Ö-2016 sz. felhívásra
elektromos gépkocsi vásárlásának támogatására, s felkérte és
felhatalmazta a polgármestert,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat,
és gondoskodjon a pályázathoz
szükséges kiadások betervezéséről a megvalósítás évének költségvetésébe.
p 9. A testület 19 igen szavazattal egyetértett a Polgármesterek
Klíma- és Energiaügyi Szövetsége kezdeményezéshez való
csatlakozással és a Fenntartható
Energia- és Klímaakcióterv kidolgozásával, valamint felkérte
és felhatalmazta a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket és nyilatkozatokat.
p 10. A képviselő-testület 19
igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyta a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat szakmai programját,
az annak mellékletét képező módosított szervezeti és működési
szabályzatot, házirendet és az
egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódó megállapodástervezeteket
az előterjesztés melléklete szerint. A képviselők felkérték a
polgármestert a szükséges intézkedésekre.
p 11. A testület 19 igen szavazattal egybehangzóan úgy döntött, hogy a 1181 Kondor Béla
sétány 13/A alatti rendelőben
működő, 380092094 kódú, területi ellátási kötelezettséggel bíró
felnőtt háziorvosi praxist az önkormányzat 2017. január 1-jétől
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató

Nonprofit Közhasznú Kft. útján működteti. A képviselők
egyúttal úgy döntöttek, hogy
az önkormányzat megbízza a
kft-t a vonatkozó egészségügyi
alapellátás megszervezésével és
működtetésével, valamint szükség esetén a helyettesítés biztosításával.
A képviselő-testület 19 igen szavazattal egyhangúlag döntött
úgy, hogy a közhasznú kft-vel
2007. május 17-én kötött közszolgáltatási szerződést az önkormányzat a jelen előterjesztés

nyer a pályázat, akkor az önkormányzat tulajdonát képező
155447/21 hrsz-ú ingatlanon a
sportegyesület által megvalósítandó beruházás eredményeként üzembe helyezett felépítmény ingyenes önkormányzati
tulajdonba adása ellenében – a
nemzeti vagyonról szóló 2011.
évi CXCVI. törvény 11. § (10)
és (11) bekezdésének megfelelően – a Lőrinc Unitednak tízéves időtartamra térítésmentes
használatot biztosít az ingatlan
felépítmény által elfoglalt terü-

II.” tárgyában 2011. augusztus
1-jén kötött vállalkozási szerződésben – amennyiben a közétkeztetésre kiírt közbeszerzési
eljárás eredményes lezárását
követően az eljárás eredményeképpen megkötendő szerződésben rögzítésre kerül a Csontváry
iskola jövőbeli ellátása – 2017.
augusztus 31-i kezdő hatál�lyal megszünteti az iskola tálalókonyhájában a vállalkozó
szolgáltatási kötelezettségét az
ajánlattételi dokumentációban
meghatározott ételadagokra vonatkozóan, és ennek érdekében
az előterjesztés 1. sz. melléklete
szerint módosítja a szerződést.
A testület felhatalmazta a polgármestert a szerződés módosításának aláírására és a szükséges intézkedésekre.

Interpelláció

17. Kőrös Péter önkormányzati képviselő (MSZP) Mi lesz az
iskoláinkkal? címmel nyújtott
be interpellációt Ughy Attila
polgármesterhez.
Az alábbi kérdéseket tette fel:
– 2017. január elsejét követően is
megkapják-e az intézmények az
5000 forint/gyerek támogatást,
ami nélkül működésképtelenné
válnának a kerületi oktatási intézmények?
– Biztosíthatók-e az intézmények szakmai fejlesztéséhez
szükséges pénzezközök, különös tekintettel az informatikai
fejlesztésekre?
– Ki biztosítja az anyagi fedezetet a kerületi diákhetek és a diákolimpia megrendezéséhez?
– Megmaradnak-e a szociális
ösztöndíjak, a múzeumlátogatások, a tábori hozzájárulások
támogatása?
– Megmarad-e a Zöld iskola pályázat?
– Megmarad-e a jelentős pedagógiai értékkel bíró „kiválóságok tábora”?
– Fenntartja-e az önkormányzat
vagy a KLIK jogutódja a Iharosösztöndíjat?
– Ki fogja támogatni a kerületi
pedagógiai szakmai csoportok
munkáját?
– Biztosítják-e a kerületi önkormányzat épületeinek kedvezményes bérbeadását az iskolai
nagyrendezvények céljára?
– Biztosítja-e az önkormányzat
a kerületi autóbuszt a diákoknak és a tantestületeknek?
– Folyósítja-e valaki az intézményeknek a pedagógiai innovációra szánt, jelenleg az önkormányzat költségvetésében lévő
keretösszeget?
– Kinek a szervezésében és milyen forrásból valósul meg a
2002-től működő Haza és haladás országos történelmi verseny?
– Megmarad-e a már 21 éves
múltra visszatekintő, kerületi
szervezésű országos színjátszó
fesztivál?
– Ki finanszírozza a kerületi
úszásoktatást?
– Megmarad-e a JAM (Junior Achievment Magyarország)
program támogatása?
– Lesz-e tanévkezdő füzetcsomag a diákoknak?
– Továbbra is biztosítják-e a diétás étkezést?
– Ki fogja megszervezni és finanszírozni a pedagógusnapi
megemlékezéseket?
– 2017. január elsejét követően is
megrendezik-e az Aranygálát?
– Ki fogja köszönteni a kerületi
nyugdíjas pedagógusokat?
– Kit kell felhívnia egy intézményvezetőnek a karbantartási
feladatokkal kapcsolatban?
– Kinek az alkalmazásában fognak állni azok a személyek, akik
p

Az önkormányzat a
környezetkímélő megoldásokat
igyekszik
támogatni
mellékletét képező tartalommal
módosítja, egyben felhatalmazta
a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására és a szükséges
intézkedésekre, ideértve az önkormányzat képviseletének biztosítását a szolgáltató következő
taggyűlésén.
A testület 19 igen szavazattal
egyhangúlag úgy döntött, hogy
a 1188 Nemes utca 18–20. alatti
rendelőben működő, 380092071
kódú, területi ellátási kötelezettséggel bíró felnőtt háziorvosi praxist az önkormányzat 2016. december 1-jétől a
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft. útján
működteti.
A képviselők egyúttal úgy határoztak, hogy az önkormányzat
megbízza a kft-t a vonatkozó
egészségügyi alapellátás megszervezésével és működtetésével, valamint szükség esetén a
helyettesítés biztosításával.
A testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert, hogy
írja alá a közhasznú kft-vel 2007.
május 17-én kötött közszolgálati szerződésnek az előterjesztés
mellékletét képező módosítását.
A képviselők felhatalmazták továbbá a polgármestert a szükséges intézkedésekre, ideértve az
önkormányzat képviseletének
biztosítását kft. következő taggyűlésén.
p 12. A képviselő-testület 17 igen
szavazattal és 2 tartózkodással javasolta a polgármesternek, hogy
a Lőrinc United FC Sportegyesület „TAO-program 2016/17”
című pályázati felhívásra beadott
pályázatához a hiánypótlási felhívásban megjelölt tulajdonosi
nyilatkozatokat az önkormányzat
képviseletében adja ki.
A testület úgy döntött, hogy ha

letén azzal, hogy a felépítmény
fenntartásával járó költségek a
sportegyesületet terhelik.
A testület felkérte és felhatalmazta a polgármestert, hogy
ha nyer a pályázat, a fentieknek
megfelelő tartalommal kössön
megállapodást az egyesülettel, a
Lőrinc United FC-vel korábban
megkötött együttműködési megállapodást, valamint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt-vel kötött vagyonkezelési
szerződést a megépített építmények alatti területre vonatkozóan módosítsa, és tegye meg az
egyéb szükséges intézkedéseket.
p 13. A testület zárt ülésen
határozott a Pestszentlőrinci
Nyitnikék Óvoda vezetőjének
nyugdíjazás miatti felmentéséről.
p 14. A képviselő-testület zárt
ülésen határozott Kovács Milán
Máté, a PLER Kézilabdasport
Kft. ügyvezetője munkaviszonyának közös megegyezéssel
történő megszüntetéséről.
p 15. A képviselő-testület zárt
ülésen bírálta el a fellebbezéssel
megtámadott I. fokú szociális
segélyhatározatokat.
p 16. A testület 19 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a
XVIII. kerületi Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.

Sürgősségi
határozat

S1. A képviselő-testület 14
igen szavazattal és 5 tartózkodással úgy döntött, hogy az
Eurest Étteremüzemeltető Kftvel a „Budapest XVIII. kerület
önkormányzata közétkeztetési
feladatainak ellátása és a kapcsolódó fejlesztés megvalósítása
p

jelenleg a XVIII. kerületi Gazdasági Ellátó Szolgálat, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. vagy éppen a közétkeztetési
feladatok ellátásához kötődően
dolgoznak a kerületi intézményekben, intézményekért?
– Mi lesz a sorsa a gyógypedagógiai intézményeknek?
– Miként számolják el a KLIK
jogutódja és a kerületi önkormányzat között az oktatási intézmények fejlesztésére 2013 óta
fordított kerületi pályázati önrészeket és a beruházásokat?
– Mi lesz a sorsa az intézményi
saját bevételeknek?
– Kitől lehet majd bérbe venni
az intézményi területeket?
– Vizsgálta-e az önkormányzat
annak lehetőségét, hogy a XIII.
kerület mintájára társasházzá
alakítja az erre alkalmas intézményeit, így óva meg azokat a
KLIK-es államosítástól?
Ughy Attila polgármester ezt
válaszolta: a feltett kérdéseket
továbbította a Külső-pesti Tankerületi Központ igazgatójának,
Bak Ferencnek, s amint megérkeznek a válaszok, azokat természetesen továbbítja az önkormányzati képviselőnek.
A november 30-i rendkívüli
ülésen született döntések.

Rendeletek

1. A képviselő-testület 18 igen
szavazattal és 1 tartózkodással
megalkotta a 22/2016. (XI. 30.)
sz. önkormányzati rendeletet
a helyi adókról szóló 41/2011.
(XII. 20.) sz. rendelet módosításáról.
p 2. A testület 19 igen szavazattal hozta meg a 23/2016. (XII. 5.)
sz. önkormányzati rendeletet a
helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési
feltételeiről és eljárási szabályairól szóló 70/2012. (XII. 20.) sz.
rendelet módosításáról.
p

határozatok

3. A képviselő-testület 19 igen
szavazattal egyhangúlag úgy
döntött, hogy az önkormányzat
a 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletben 2017.
január 1-jétől március 31-ig
29 454 897 forintot biztosít a
BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányságnak.
A testület 19 igen szavazattal
egybehangzóan felkérte és felhatalmazta a polgármestert,
hogy írja alá a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal a kerületi
rendőrkapitányság támogatásáról szóló megállapodást.
p 4. A képviselő-testület az
önkormányzat vagyonáról, a
vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló
15/2013. (V. 31.) sz. önkormányzati rendelet 30. § (6) bekezdés c) pontja alapján 17 igen
szavazattal és 2 tartózkodással
úgy döntött, hogy elfogadja az
önkormányzat és a Projekt18
Kft. közötti haszonbérleti szerződés módosítását, amely szerint a szerződés 1. sz. melléklete helyébe az előterjesztés 3.
sz. melléklete kerül, a haszonbérleti díj mértéke pedig 2017.
január 1-jétől évi 121 856 400
forintra változik.
A testület egyúttal felkérte a
polgármestert, hogy tegye meg
a szerződés módosításához
szükséges intézkedéseket, és felhatalmazta őt annak aláírására.
p 5. A Beszámoló Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról című
napirendi pontban a képviselő-testület nem hozott határozatot.
p
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Közélet

TUD18: Kreatív képzéssel a kerületiek repülőtéri foglalkoztatásáért

�

A Norvég Alap által finanszírozott TUD18 Képzéskoordinációs Iroda 2016
decembere és 2017 áprilisa
között munkaerő-piaci felzárkóztatást segítő ingyenes képzést
nyújt az Üllői út 317. szám alatt.
A közismereti és szakképzési
tartalom letéteményese a Zsigmond Király Egyetem (ZSKE) és a
Felnőttképzők Szövetsége (FVSZ).
A program elindítása alkalmából
a képzési program vezető szakértőit, Sulyok Tamás egyetemi
adjunktust (ZSKE) és Sum Istvánt, az FVSZ igazgatósági tagját
kérdeztük a háttérről, a tartalomról és a várható haszonról.
– Mi adta az ötletet a Zsigmond Király Egyetemnek és a Felnőttképzők Szövetségének a részvételre
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata
által kezdeményezett nemzetközi munkaerő-piaci
fejlesztési projektben?
Sulyok Tamás: – Az alapötlet egy már korábban elindult együttműködés kapcsán alakult ki.
Egyetemünk évek óta aktívan részt vállal a XVIII.
kerületi Nyugdíjas Akadémia munkájában. Mivel
az intézményünkben hosszú évek óta működik
felnőttképzési profil, alap- (BA) és mesterszinten
(MA) is folyik andragógusképzés, a Norvég Alap
által támogatott projektben találkozott a részvételi lehetőség és a szakmai kihívás.
Sum István: – A Felnőttképzők Szövetségének
tagsága elkötelezett az élethosszig tartó tanulás
iránt, és aktívan támogatja a felnőtt lakosság képzését. Ebben a munkában partnerünk a Zsigmond
Király Egyetem, amellyel olyan programot terveztünk, amelyik nagymértékben támogatja azokat
az embereket, akik szakképzettséget szerezve sikeresek lehetnek a munkaerőpiacon.

Szakemberek
a felnőttképzésben
– Hogyan illeszkedik ez a projekt az intézményeik
kínálatába?
Sulyok Tamás: – Egyetemünk egyik kiemelt
profilja a felnőttképzési szakemberek képzése s
ehhez kapcsolódóan a felnőttképzésben a különféle irányú és tartalmú fejlesztések. A felnőttképzés mellett gazdasági területen is képezünk
szakembereket, így többek között a HR, vagyis a
humánerő-fejlesztés is az intézmény szakiránya.
A TUD18 projektben több szakember és oktató
a munka világából hozott tapasztalataival járul
hozzá a várt sikerhez. Emellett egyetemünk több
EU-s projektben is részt vett már, amelyekben a
fő irány a munkaerő-piaci szereplők igényeinek és
készségeinek a megfeleltetése volt.
Sum István: – Az elmúlt években olyan európai uniós programokban vettünk részt, amelyek
tapasztalatai jó alapot adtak a Norvég Alapban indult képzésben való részvételhez. A tagszervezeteink tananyag-fejlesztési, képzési feladatokat látnak el, munkaerő-piaci információkat nyújtanak,
támogatják az önkéntes munkavégzés elterjedését,
az energiahatékonyság és a megújuló energiák
felhasználását a felnőttképzési rendszerekben. Az
FVSZ támogatja a digitális oktatási platformok és
módszerek elterjedését is a felnőttképzésben.

Kérdőíves vizsgálat
és interjúsorozat
– Mi a szakmai alapja a meghirdetett képzési területeknek, és kik lehetnek a program nyertesei?
Sulyok Tamás: – A programok egy több hónapon át folyó kérdőíves vizsgálat és interjúsorozat
eredményeként alakultak ki, amelyekben a képzési
igényeket és szükségleteket igyekeztünk feltárni. A
vizsgálat során több szereplőt is megkérdeztünk,
így a nagyobb reptéri vállalatok vezetőit, az önkormányzatok és más hivatalok vezető tisztségviselőit, valamint a lakosság körében is igyekeztünk
több célcsoport véleményét és igényét felmérni.
A projektben megvalósuló képzések fő nyertesei
mindenképpen azok a jelenlegi és leendő munkavállalók, akik a képzések révén álláshoz jutnak,
illetve javul a teljesítményük, s ezáltal stabilizálódik a helyzetük. De véleményem szerint hosszabb
távon a programban részt vevő vagy akár később
érintetté váló vállalatok, az önkormányzat, a hivatalok és a trénerek is profitálhatnak ebből az
együttműködésből. A két intézmény a profiljához
igazodva más-más tartalmi feladatot valósít meg
a képzési programban. A Felnőttképzők Szövetsége szakmai képzéseket tart, míg az egyetem
általános kompetenciafejlesztő képzési programokat. A szakmai képzésben főleg a reptéri működéshez kapcsolódó gépkezelői és speciális áruk
szállítmányozási programja került a palettára. A
kompetenciafejlesztéssel a különféle munkaköröktől független területeken kívánunk segítséget adni a munkavállalóknak és a cégeknek. Ez
utóbbi sorában az angol nyelvű kommunikáció
fejlesztése, irodai IT-alkalmazások, vezetőképzés,
stresszkezelés és a projektszemléletű működtetés
szerepel.
Sum István: – Minden munkaerő-piaci képzésben alapkérdés, hogy milyen szakirányokat
érdemes ajánlani a felnőtteknek, melyek azok a te-

Képzések az új
munkahelyekért
Szakértők segítenek a programok jobb megértésében
vetlen eredményt, elmozdulási lehetőséget nyújt
egy irányba, kimozdulást egy esetleges holtpontról, s ez mindenképpen segíthet.
Sum István: – Minden munkaerő-piaci képzésben alapvető, hogy olyan szakirányokat adjon,
amelyekkel jók az elhelyezkedési esélyek. A képzési kínálat megtervezésében ez alkalommal is két
tényező segített: a munkaerő-piaci és a munkaadói igények elemzése, ami garanciája a sikernek.

Szakmai és módszertani
támogatás

rületek, amelyek fejlődnek, ahol jók az elhelyezkedési esélyek. Ennek eldöntésében két tényező segít:
egyrészt a munkaerő-piaci információk elemzése,
másrészt a munkaadók megkérdezése arról, hogy
milyen szakembereket várnak. Az FVSZ elemezte
a képzési piacot, megvizsgálta a kínálati és a keresleti oldalt is, valamint a ZSKE-vel együttműködve interjúkat készített annak érdekében, hogy
az adott térség, a repülőtér meghatározó munkáltatói milyen elvárásokat fogalmaznak meg, amikor munkatársakat keresnek. Az interjúk eredményeként, a projekt lehetőségeit figyelembe véve,
alakult ki a két képzési szakirány. Mindkét képzés
a repülőtéren működő cégek logisztikai profiljába illeszkedik. Az Építő- és anyagmozgató gép
kezelője (targoncavezető) képzés OKJ-s végzettséget ad, a logisztikával, raktározással foglalkozó
vállalkozások nagyon sok ilyen végzettségű szakembert keresnek. A másik szakirány inkább szellemi típusú tevékenységre készít fel, így az jobban
ajánlható hölgyeknek. Az elnevezése: Szabályozott
hőmérsékletű, valamint túlméretes és túlsúlyos
áruk szállítmányozási koordinátora – egyéb szakmai képzettség. A targoncavezető-képzés programját úgy alakították ki, hogy az alapfokú iskolai
végzettséggel is elvégezhető. A koordinátorképzés
magasabb szintű, a belépéshez érettségi és alapfokú angol nyelvtudás szükséges.

Különféle célcsoportok

– Melyek a program leginnovatívabb tartalmi és
technikai elemei?
Sulyok Tamás: – Mindenképpen kiemelhető
a különféle célcsoportok bevonása és számukra
esélyteremtő megoldások kialakítása, ami amúgy
a norvég finanszírozású projektek esetében elvárás
is. Fontos célcsoportot képeznek a fiatal pályakezdők, a gyermekszülés után a munkába visszatérő
nők, az állásban lévő nők, a munkanélküliek és az
50 pluszos korosztály. Számukra speciális módszertannal kiegészítve szeretnénk megvalósítani a
programokat. Van a képzési módszertannak egy
másik speciális eleme is. A XVIII. kerületi képzési
központ egy különleges IT-támogatást is kapott, a
Samsung Smart School rendszerét. Erre a felületre
is tervezzük a programok egy részének átdolgozását. Ez a megoldás mindenképpen a korszerű
IT-alapú tanulási megoldásokhoz igazodik, és a
képzési motivációt is erősítő eszköz.
Sum István: – A szállítmányozási koordinátori képzés tananyagát a fejlesztők úgy alakították
ki, hogy alkalmas legyen a távtanulásra is, vagyis
azok is el tudják végezni, akik nem tudnak rendszeresen részt venni az órákon, mert kisgyermeküket neveli, vagy más okból vannak akadályozva.

Stabil gazdasági
szereplő
– Hogyan látják általában a repülőterek és a nagyvárosok, illetve speciálisan a Liszt Ferenc repülőtér
és a XVIII. kerület munkaerő-piaci és gazdaságfejlesztési potenciálját és együttműködési lehetőségeit?
Sulyok Tamás és Sum István: – A földrajzi
helyzetből fakadó együttélést mindenképpen ki
kell használnia mindkét félnek. Igaz, a repterek
működése is átalakuláson megy keresztül, amelyet megfelelő fejlesztésekkel kell támogatni, és
ebben kiemelkedő szerepe van a humán fejlesztésnek. Ez a képzési központ a reptéri szervezetekkel,
vállalatokkal közösen nagyon hatékony képzési
programokat alakíthat ki. Azonban, mint az élet
számos területén, a gyors változások gyors reagálásokat is igényelnek. Ebben a XVIII. kerületnek
az infrastruktúrája és a folyamatban lévő projektek révén nagyobb rálátása, nyomonkövetési

lehetősége van. A reptér pedig stabil gazdasági
szereplőként hosszú távon is lehetőséget adhat az
együttműködésre.
– Mi a minimális előképzettség a belépéshez, és
mi a reális esély a jövőbeni foglalkoztatásra?
Sulyok Tamás és Sum István: A tervezett minimális belépési feltétel az érettségi. Főleg azért,
mert a repülőtéri működés sok esetben olyan
többlettudást, képességet igényel a dolgozóktól,
amely leggyakrabban a középfokú végzettséggel
vagy a fölött mutatkozik meg. Természetesen ez
nem jelenti azt, hogy egy alacsonyabb iskolai végzettségű személynek nem lehetnek az ottani munkavégzéshez megfelelő jellemzői, de egy gyors
lefutású projektben az érettségi szint megjelölése
garantáltabb képzési eredményt tesz lehetővé. A
reptéri vállalatoknál folyamatosan van munkalehetőség, de a szabad állásokat nem feltétlenül sikerül helyben lakókkal betölteni. Ennek sokszor
az az oka, hogy a munkát kereső és a munkaadó
elvárása nem ér össze. Ezt a rést igyekszünk a
projekt révén betölteni, a hiányokat felszámolni.
Remélhetően a projekt legnagyobb sikere az lesz,
hogy a képzésben részt vevők közül többen is találnak munkát.
– Hogyan ajánlanák az „átlagos” kerületi polgároknak a projektet?
Sulyok Tamás: – A felsőoktatásban régóta dolgozó szakemberként úgy gondolom, hogy minden lehetőséget érdemes megragadni. Egy ilyen
projekt és a benne rejlő kapcsolati lehetőségek
mindenki számára adottak. Hogy ki mikor és
hol bukkan rá a saját megoldásaira, azt nem lehet
tudni. Azonban annak, aki nem tesz azért, hogy
sikerüljön megtalálnia a számára legmegfelelőbb
képzési lehetőséget, kicsi az esélye a sikerre. Ez a
projekt lehetőséget kínál a továbblépésre, és ezzel
érdemes élni. Még ha egy képzés nem is hoz köz-

– A viszonylag rövid futamidő, vagyis 2017 áprilisa
után melyek a főbb tervek a projekt eredményeinek
fenntartására, és ebben milyen szerepe lehet az intézményeiknek?
Sulyok Tamás: – A fenntartási időszakban szeretnénk folytatni a kialakított képzési programokat és a képzési központ működését támogatni. S
ezt nemcsak mi gondoljuk így, hanem a projekt
többi résztvevője is. Erre vonatkozóan a projektben is vannak formális kötelezettségek. Az egyetem egyik szerepe a képzőközpont szakmai és
módszertani támogatása lehet. Ebben az irányban
már történtek lépések, készül egy stratégia, és készülnek a további működés tartalmára vonatkozó
tervek is. A másik szerep a kerületben, a fővárosban működő, a projektben érintett munkaerő-piaci szereplőkkel történő együttműködés kialakítása, fenntartása, a megjelenő igények képzéssé,
fejlesztéssé konvertálása. Ez hosszú távú lehetőséget ad egyetemünknek saját céljai megvalósítására,
és egyben hosszú távon segíti a projekt céljainak
fenntartását, további érvényesülését.
Sum István: – A projekt befejezése után elsősorban a tananyag fejlesztésében támogathatjuk
az oktatási központot, a tagszervezeteink pedig
készen állnak a kidolgozott tananyagok alapján a
képzések megvalósítására.
További információ: www.tud18.hu
Ê Zarándy Zoltán
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Kormányhivatal
– az Önök
szolgálatában
Államkincstári értékesítési pont nyílik
a XVIII. kerületi Kormányablakban
Budapest Főváros Kormányhivatala és a Magyar Államkincstár együttműködésének köszönhetően
újabb helyszínen bővül a kormányablakokban elérhető szolgáltatások köre.
A XVIII. kerületi Üllői úti kormányablakban is elérhetővé válnak a Magyar Államkincstár által
értékesített értékpapírok és kötvények. A 100 ezer lakosú kerületben sok fiatal család lakik, akiknek
nagy segítséget jelent, hogy a lakóhelyükhöz közel vásárolhatnak például babakötvényt, de emellett
számos más megtakarítási forma közül is választhatnak.
Az elmúlt években a Magyar Államkincstár kiemelt stratégiai célként határozta meg, hogy egyre
közelebb kerüljön az ügyfelekhez azáltal, hogy olyan értékesítési pontokat hoz létre, ahol a befektetők, illetve az állampolgárok megismerkedhetnek az általa kínált befektetési formákkal. Az állami
garanciának köszönhetően mindazok, akik az állampapírokat választják, száz százalékig biztosak
lehetnek abban, hogy a lejáratkor hozzájutnak a megtakarításukhoz. Ezeken az értékesítési pontokon érhetők el az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő babakötvények is, amelyek jelenleg az
inflációt meghaladó hozam révén kiemelkedő megtakarítási formát képviselnek.
Fontos tudni, hogy a kormányablakban már nagyon sok olyan szolgáltatás áll rendelkezésre, amelyekért korábban Budapest távolabbi kerületeibe kellett utazniuk a XVIII. kerületben élőknek.
A kormányablakokban intézhető mintegy 1540 ügytípus egészül ki a Magyar Államkincstár által
nyújtott szolgáltatásokkal.
A kormányablakok nyitásának célja éppen az volt, hogy az állampolgárok egy helyen, a lakóhelyükhöz közel és gyorsan intézhessenek el minél többféle ügyet, ne kelljen ezért a főváros különböző
pontjain működő hivatalokat felkeresniük.
Ê Hodruszky Csaba
hivatalvezető
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Több mint 12 ezer kötettel várja olvasóit az új pestszentimrei könyvtár Kultúra

�

A gyors és szakszerű
költözködést követően elfoglalta új helyét
az addig a Pestszentimrei
Közösségi Háztól néhány
száz méterre szolgáló
Nagykőrösi úti „kiskönyvtár”. A Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár fiókja a
közösségi ház első emeletén talált fényesebb, modernebb otthonra.

Az olvasás öröme
Könyvbirodalom a Pestszentimrei Közösségi Házban

A sors kegyetlenül átírta a Pestszentimrei Közösségi Házban január 23-án
délután megtartott könyvtáravatás ünnepi forgatókönyvének kezdő sorait.
A megnyitó résztvevői egyperces néma
felállással és gyertyagyújtással emlékeztek meg a tragikus kimenetelű veronai autóbusz-baleset áldozatairól.

A megújult
könyvtárat Fodor Péter, a Fővárosi Szabó
Ervin Könyvtár
főigazgatója, SzalayBobrovniczky
Alexandra
főpolgármester-helyettes
és Ughy Attila
polgármester
közösen
avatta fel

Vagyonnövekedés

A Himnuszt követően az összefogás
kiváló példájaként emelte ki a XVIII.
kerületi önkormányzat és a Fővárosi
Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) együttműködését Szalay-Bobrovniczky Alexandra, Budapest főpolgármester-helyettese:
– Mi mással magyarázható ez a
könyvtáravatás? Tudatos munka, a kerületi igények figyelembevétele, a kreatív energiák hasznosítása, értelmezésem szerint ilyen egy valódi összefogás.
Erre a kerületre igen jellemző a sport és
a kultúra kiemelt támogatása, és ma is
hozzátettek valami fontosat a kulturális
vagyonhoz. Bármelyik kerület büszke lehetne egy ilyen szép, jól felszerelt
könyvtárra, arról nem is szólva, hogy
a legifjabbakra is gondoltak, nekik is
jutott egy vitorlás hajóval felszerelt
mesesarok. Köszönet PestszentlőrincPestszentimre önkormányzatának és a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárnak.

Pezsdülő
kulturális élet
– Nehéz most megszólalni. A tragikus
baleset áldozataira örökké kegyelettel
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gondolunk. Tudomásomra jutott, hogy
kerületi gyermek is ült a buszon… –
Ughy Attila egy mély sóhajtás után az
imrei emberekkel szemben fennálló
adósságra utalt: – A Pestszentimrei Közösségi Ház minden szeglete a kultúráról, a színvonalas szolgáltatásról szól. Az
új könyvtár kialakításának költségeit is
azzal a céllal vállaltuk, hogy imrei barátaink itt helyben egy igazi kulturális
centrum haszonélvezőivé válhassanak.
Reményeink szerint ezzel a kulturális
adósságunkat is letudhatjuk.
A polgármester érdekességként
hozzátette: talán nem mindenki tudja,
hogy az első imrei könyvtár megnyitása
egy helyi pék feleségének köszönhető, s

azt is megemlítette, hogy a jövő hét is
tartogat meglepetést, színházi előadást
tartanak a közösségi házban.
– Telt házat kívánok, már csak azért
is, mert a legközelebbi kőszínház mintegy tizenöt kilométerre van Imrétől –
zárta a köszöntőjét.

Sokatmondó
számok
– Vannak helyzetek, amikor a számok
nem untatnak, sőt egyértelműen megmutatják, itt bizony fejlődnek a dolgok
– kezdte a tájékoztatóját Fodor Péter, a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, így folytatva: –A pestszentimrei

könyvtár több mint 22 ezer 2016. évi
kölcsönzéssel büszkélkedhet, amiből a
tizennégy éven aluliak jócskán kivették
a részüket. Ez az adat több, mint reménykeltő. A közösségi ház programjait
sokan látogatják, azok igen népszerűek,
így nem tűnik lehetetlen feladatnak a
könyvtári tagok számának folyamatos
növelése. Fodor Beatrix könyvtárvezető
különleges figyelmet fordít a legfiatalabb korosztályra, játékos vetélkedők,
bábelőadások, mesefelolvasások, ismeretterjesztő fejtágítók és rajzversenyek
szervezésével teszi még élvezetesebbé az
itt töltött időt. A könyvtár nyitvatartási
ideje megnőtt, heti huszonnégyről harminc órára.

Ezt követően a könyvtár vezetőjének javaslatára ajándékot és emléklapot
adott át Szalay-Bobrovniczky Alexandra,
Ughy Attila és Fodor Péter a könyvtár
legifjabb tagjának, a mindössze egyéves
Suba Andrisnak, a leggyakrabban kölcsönző Fülöp Domonkosnak, aki szinte
már minden ifjúsági könyvet kiolvasott,
Tóth Dezsőnének, aki évtizedek óta kitart a könyvtár mellett és a Szentirmai
családnak, amelyből öten is könyvtári
tagok.
Miután a főpolgármester-helyettes, a
kerület polgármestere és a FSZEK főigazgatója közösen átvágta a nemzeti színű
szalagot, a kíváncsi gyermeksereg másodpercek alatt megtöltötte a mesesarok kipárnázott hajócsodáját. A könyvtárban,
ahol katonás rendben vár kikölcsönzésre
mintegy 12 ezer kötet – mert hát ennyi
fér el 130 négyzetméteren – még érezhető volt a felújítás friss tisztaságillata. Az
avatás után a számítógépek még offline
állapotban pihentek, de lassan-lassan
megérkeztek a lejárt határidejű könyvek is a gazdáikkal együtt, azaz beindult
a könyvtár megszokott munkarendje.
A megnyitó ünnepségen Lévai István
Zoltán és Galgóczy Zoltán alpolgármester mellett Mester László és Molich Endre korábbi polgármester is részt vett. A
műsorban fellépett Draskóczy Zoltán
gitárművész és Cellako Zoltán szavaló, a
Szenczy Molnár Albert Református Általános Iskola 7. osztályos tanulója.
Az új
nyitvatartási rend:
– hétfő és szerda: 11–19
csütörtök: 9–17
péntek: 11–17 óráig
Kedden, hétvégén és
ünnepnapokon továbbra is
zárva tart a könyvtár
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Ismerje meg a repülőtér izgalmas világát!
A Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtéren működő

CELEBI GROUND HANDLING HUNGARY Kft-nél
Változatos és sokoldalú pozícióink várnak betöltésre:



Földi kiszolgálási üzemi tiszt, koordinátor



Utaskiszolgáló ügyintéző (Check-in agent)



Logisztikai ügyintéző



Targoncás, poggyász- és árumozgató



Vámügyintéző



Takarító, fedélzeti karbantartó



Műszaki eszközkezelő (B, C, D vagy B, C, E kategóriás
jogosítvány és OKJ nehézgép-emelőgép kezelői jogosítvány)

Az alábbi időpontokban személyesen is találkozhat kollégáinkkal 9-12 óra között:
2017. január 27. Maglódi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, 2234 Maglód, Fő u. 24.
2017. február 03. Hankó István Művelődési Központ, 2230 Gyömrő, Fő tér 1/B.
2017. február 10. Kondor Béla Közösségi Ház, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.
2017. február 17. Arany János Közösségi Ház, 2360 Gyál, Kőrösi út 118.
2017. február 24. Vigadó Kulturális és Civil Központ, 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 65-67.
2017. március 03. Kiss Sándor Művelődési Ház, 2225 Üllő, Gyömrői út 24.
A következő e-mail címen is várjuk a jelentkezéseket:
recruitment@celebiaviation.hu

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!
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Újévi koncert zenetörténettel fűszerezett örökzöld muzsikával

�

Idén is nagy
sikert aratott a
Dohnányi Ernő
Zeneiskola újévi
koncertje, amelyet
január 6-án tartottak a Pestszentimrei
Sportkastélyban.
Fülep Erzsébet			
Már megszokhattuk, hogy ha
elérkezik az új esztendő, akkor
készülhetünk az újévi koncertre,
amely az egyik legfontosabb kulturális esemény PestszentlőrincPestszentimrén.
A hagyományos zenei élményeket kínáló, kiemelkedő
rendezvény ezúttal is tartalmas
kikapcsolódást és változatos
szórakozást kínált minden korosztálynak. A repertoárból a
komoly darabok mellett nem
hiányoztak a könnyedebb kompozíciók sem.

Koncert
vízkeresztkor
Telt ház volt a Dohnányi hangversenyén

– Azt, hogy mi itt minden
évet ilyen élményekkel kezdhetünk, kerületünk művészeinek,
művésztanárainak, művésztanoncainak kell megköszönnünk
– tette hozzá Ughy Attila. –
Olyan fellépésben, fellépésekben
van részünk, amelyek nemcsak
Budapest
koncerttermeiben,
hanem akár Európa kulturális zsongásról híres városaiban,
Rómában, Bécsben, Berlinben,
Párizsban is megállnák a helyüket. Talán ezért nincs hozzá elég
szó, hogy kifejezzem azt a büszkeséget, amelyet akkor érzünk,
amikor tehetségeink tudásában,
játékában gyönyörködhetünk.

Egy kis
zenetörténet
A hangversenyt az est „zenei
idegenvezetője”, Konkolyné dr.
Kovács Ilona zenetörténész, a
Dohnányi Ernő Zeneiskola tanára nyitotta meg, aki szórakoztatóan kalauzolta végig a közönséget a komolyzenei utazáson.
Nemcsak a zeneszerzők életét,
munkásságát és egy-egy mű történetét ismerhettük meg, hanem
érdekességeket is hallhattunk
tőle.
A vendégeket Bán Réka, a zeneiskola igazgatója köszöntötte,
aki elmondta, hogy tavaly ilyenkor megfogadta: a következő
újévi koncertnek még aktívabb
részese lesz. Az egyéves szorgal-

Az újévi
repertoár

Az esztendőt tehetségeink tudásában gyönyörködve kezdhettük
mas tanulás után most debütált
az Ifjúsági Fúvószenekar tagjaként.
– Ezzel az elhatározással az

volt a szándékom, hogy megmutassam: a közösségben való muzsikálás egyrészt felemelő élményekkel gazdagítja az embert,

Hagyomány a zeneiskolában
A Dohnányi Ernő Zeneiskola az eltelt évek során több rendezvényt is útjára indított, amelyek
a kerületi lakosokat is vonzzák. Az igazi hagyományt a nagy hangversenyek jelentik, az újévi
mellett például az adventi és a filmzenekoncert, valamint a tanárok tavaszi fellépése. Ezek
meghatározzák az intézmény arculatát, szervesen illeszkednek a kerület kulturális igényeihez,
s messzire viszik az iskola és Pestszentlőrinc-Pestszentimre jó hírét.

másrészt soha nem késő új dolgokat tanulni – hangsúlyozta.

A zene
varázslat
A zeneiskola igazgatójának üdvözlő szavait követően Ughy Attila mondott ünnepi beszédet. A
polgármester úgy fogalmazott,
hogy zenehallgatás közben olyan
világba érkezünk, ahova mindig
is el szerettünk volna jutni, csak
éppen a mindennapok zajai és
pörgő-forgó fényjátékai megakadályoznak bennünket ebben.

A hangverseny első részében a
zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara szórakoztatta a nagyérdeműt. Előadták egyebek mellett
Jan Hadermann Erasmus Tales
című művének 3. tételét és
Zempléni László európai népdalok ifjúsági fúvószenekari feldolgozását Utazások Európában
címmel.
A műsor második felében
az Ifjúsági Szimfonikus Zenekart hallhattuk, amellyel olyan
kiváló vendég előadók léptek
színpadra, mint Bátki Fazekas
Zoltán, az Operaház magánénekese, aki többek között Kodály Zoltán Háry János című
daljátékából a Toborzót adta
elő, valamint Szenthelyi Miklós
Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas
hegedűművész volt tanítványa,
Rigó Tamás, az Operaház zenekarának és a Magyar Virtuózok
Kamarazenekarnak a művésze,

és jelenlegi tanítványa, Kuti Róbert, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója. Az ő
tolmácsolásukban csendült fel
Johann Sebastian Bach d-moll
kettősversenyének I. tétele.
A műsorban elhangzott
Johann Strausstól a Déli rózsák
című keringő és a Sóhaj-galopp, s részleteket hallhattunk
Georges Bizet Carmen című
operájából is.
A fúvószenekart Kiss Zoltán,
a vonósokat Szabó Sipos Máté
vezényelte.
Az újévi hangversenyen felléptek a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola és a Botafogo Táncegyüttes táncosai, a Dohnányi
Ernő Zeneiskola kórusa Bán
Réka, valamint a Vörösmarty
Vegyeskar Gyombolainé Iványi
Márta vezényletével.
A közönség vastapssal köszönte meg a remek produkciókat, s valamennyi fellépőt,
mindkét zenekart ráadásra
késztette.
Tizenötödik
alkalommal
Immár másfél évtizedes hagyománya van a
kerületben a Dohnányi
Ernő Zeneiskola újévi
koncertjének. A 2002es induláskor még
a Karinthy Frigyes
Gimnázium adott otthont az eseménynek,
később az újonnan
felépült Pestszentimrei
Sportkastély, illetve a
Lőrinci Sportcsarnok –
e kettő máig váltakozva szolgál a koncert
helyszínéül.
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Emma néni kosara
Veszélyesen élni? Nagy kunszt! Próbálnánk másként…
Nem mondom, hogy a filozófia napi olvasmányom, de rémlik még a ködös múltból, hogy volt valami filozófus, aki
ausgerechnet azt javasolta az emberiségnek, hogy építse városát a Vezúv lejtőjére. Merthogy: ha a legnagyobb
termékenységet és élvezetet akarjuk kihozni az életünkből, akkor veszélyesen kell élni! Kösz szépen… De mert, ugye,
a világ változik, a mi mindennapi veszélyeinkhez már nem kell felkapaszkodnunk a Vezúvra. (Vagy a Strombolira, az
Etnára, netán a spanyolországi Teidére.) Nem akarok dicsekedni, de földrajzból mindig jó voltam, különösen abban
az időben, amikor még fogott az agyam. Az osztályban talán én voltam az egyedüli, aki egy szuszra tudta felsorolni a világ tíz legnagyobb – működő! – vulkánját a Kilimandzsárótól a Tanna-szigeti Yasurig. (Mayon, Fuji, Kilauea,
Vezúv, Osorno, Etna, Arenal, Krakatoa, Bromo, Cotopaxi.) Schwarz tanító bácsi mindig nagyon megdicsért, de arra
már nem mernék megesküdni, hogy ezek a vulkánok a legnagyobbak, vagy csak a leglátványosabbak-e. De, gondolom, ezen nem fogunk összeveszni. És fogadjunk, hogy azt sem tudja mindenki, hogy a mi Teleki Sámuelünk érte el
elsőként a Kilimandzsáró 5310 méteres hóhatárát. Igaz, az 5895 méteres csúcsra sohasem sikerült feljutnia, bár még
1895-ben, ötvenéves korában is megpróbálta, ami azért nem semmi.
De mit is akarok mondani? Szóval, hogy mit jelent ma veszélyesen élni…
Mondjuk, az ember kora reggel odaáll az Üllői úton a villamosmegállóba. Nem valami barátságosak a decemberi
reggelek, kicsit összehúzza magát, a napi dolgokon töpreng, meg a közeli ünnepeken, azon, hogy ezúttal is ki kell
valahogy jönni a pénzből. Jön már végre az a nyavalyás villamos?! Valahol mintha… És akkor érkezik helyette egy
autó – szervusz, világ!
Egy nappal korábban egy fiatal lány siet le a lépcsőn az egyik berlini metróállomáshoz… Ezt aztán napokig mutatja
a televízió, az ember elfordítaná a fejét, de nem tudja – mintha megbabonázná a látvány. Mert egy drabális férfi
utánalép, és… lerúgja a lépcsőn. Miért? A férfit állítólag néhány nap múlva elfogják (valami bolgár), de erről a miértről nem esik szó. Csak annyit lehet tudni, hogy nem ismerte az áldozatát, sose látta, nem volt baja vele, se fordítva.
Éppen csak lerúgta. Mert ott volt. Mert ő volt ott. A lány, szerencsére, életben maradt, de hogy fog ezentúl majd
lemenni bármilyen lépcsőn? Háttal az emberiségnek…
Még mindig Berlin. Sétára csábító a karácsonyi vásár, nagy a tömeg. Apa fogja a lánya kezét, anya fogja a fia kezét,
nagymama, nagypapa, holnap házasodó fiatal párok. Aztán egyszerre felrobban körülöttük a világ, mert valahonnan
felbukkan egy száguldó kamion. Tucatnyi halott a vásártéren, a Budapester Strasse mellett…
Az isztambuli szilveszter pedig már több mint háromtucatnyi áldozatot követelt egy híres szórakozóhelyen. A hírek
szerint éjfél után, negyed kettőkor érkezett a bejárathoz egy „Mikulás”, és azonnal tüzet nyitott. Szakszerűen szólva:
sorozatlövő fegyvert használt. Milyen jó lett volna, ha ő is „csak” rúg?!
Persze, én, az öreg Emmuska, nem járok Berlinbe karácsonyozni, Isztambulba szilveszterezni (igaz viszont, hogy
rendszeresen álldogálok villamosmegállókban). Mi marad nekem? A szörnyülködés? Hova jutott a világ, Istenem?!
Senkinek sem kell a Vezúv oldalába épített városba költöznie…

Baba-mama klub
a Rózsában
A Rózsa Művelődési Ház programjaira, rendezvényeire eddig is jellemző volt a különböző korosztályok
kiszolgálása. Erre a jó szokásukra tettek rá még egy
lapáttal.
Szerda délelőttönként a néhány hónapos babák prüntyögése keveredik a mamák önfeledt csevegésével. Nagy Gabriella, a klub
egyik ötletgazdája mesélt a gondolatról és az azt követő megvalósításról:
– Az anyaszerep szépségén, felelősségén és az ezzel járó huszonnégy órás szolgálati időn túl olykor-olykor jólesik más
anyukákkal is megosztani az örömeinket, a tapasztalatainkat.
Négy anyuka, Varga-Lázár Nikolett, Gorbói Zsuzsanna, Keszeics
Mariann és jómagam lennénk a kezdeményezők. December 7-én
tartottuk első babás-mamás összejövetelünket. Klassz érzés volt
látni és tapasztalni, milyen sokan követték a felhívásunkat a
neten, és hogy édes kettesben, hármasban már el is jöttek az első
klubdélelőttre.
Az igényes babajátszótérré átalakított kisterem varázsa természetesen hatott a mamákra is. Amíg a csöppségek csúsztakmásztak, a maguk módján cseverésztek, addig az anyukák az
ismerkedést követően máris tapasztalatokat és tanácsokat cserélgettek.
– Visszaigazolást kaptunk az azonos élethelyzetű anyukák
közösségteremtő erejéről. Rövid idő elteltével már olyan hangulatú beszélgetések részesei vagy fültanúi lehettünk, mintha ezer
éves barátság lenne mögöttünk. Hálás köszönettel tartozunk a
Rózsa Művelődési Háznak, ugyanis az optimális körülmények
megteremtése mellett még a termet is ingyenesen bocsátja rendelkezésünkre.
A klub aprócska vendégei távozóban vissza-visszatekingettek
a kétórás örömforrás helyszínére, majd – ki ölben, ki nyakban,
ki kézen fogva – a megérdemelt finom ebéd gondolatával hazafelé vették az irányt.
Sorainkat a klub üzenetével zárjuk: „Gyere el beszélgetni, ismerkedni, hogy igazi kis közösség alakuljon ki! Várunk szeretettel szerdánként 10–12 óra között a Rózsában!”
Ê Gönczöl A.
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Itt a báli szezon!
Farsangkor inkább, de lehet máskor is

�

Vízkereszt elmúltával megkezdődött a farsangi időszak, amely hagyományosan a báli főszezont jelenti Magyarországon. A kerületben
is sok esemény várja a szórakozásra, társasági életre vágyókat.

Kerékgyártó György				
Néhány évvel ezelőtt templomi szószékről is elhangzott, mégsem pontos az az állítás, miszerint
a torkos csütörtököt a 21. század vendéglátósai
találták ki a böjtölők bosszantására. A Néprajzi Lexikon szerint Magyarország északi és keleti
részén már a középkorban is kitolták a farsangot
ezzel az egy nappal hamvazószerda utánra. Tény
azonban, hogy az ország többi részén a farsangi
időszak szigorúan vízkereszt (január 6.) és hamvazószerda közé esett. (Ez utóbbi mozgó nap, idén
március 1-jén lesz.) Az évnek ez a mulatságokkal
megtűzdelt szakasza egyben a báli főszezon is
Magyarországon – és vizsgálódásainknak ezúttal
ez a tárgya.

Vízkereszttől
hamvazószerdáig
Noha adná magát a magyarázat, hogy a farsangot
és a bált az alakoskodás szokása köti össze (lásd:
álarcos bál), a kettő egymástól függetlenül érkezett hazánkba: előbbi német–osztrák, utóbbi francia–német közvetítéssel. A farsangi népszokások
egy-egy közösség ünnepei voltak, de alapvetően
nyilvános események, míg a bál mindig szervezett
és zárt körű, középpontjában a tánccal. Bált szervezhettek bármilyen nagyobb ünnephez, évfordulóhoz, eseményhez, névnaphoz kötődően, ám
a karácsonyi és a húsvéti ünnepkör közötti téli és
kora tavaszi napok remek alkalmat kínáltak arra,
hogy az emberek a vallási ceremóniáktól kissé elfordulva szórakozzanak. Ez lehet a magyarázata
annak, hogy a bálok jelentős részét ebben az időszakban tartották, illetve tartják.

A kisfarsang báljai

Kevésbé ismert tény, hogy a Szent Mihály napjától
(szeptember 29.) Szent Katalin napjáig (november
25.) tartó két hónapot kisfarsagnak nevezik. Mindkét farsang úgynevezett készületi időszakot előz
meg: a nagyobbik farsang a nagyböjtöt, a kisebbik
az adventet – és az emberek mindkettőt a társasági élet eseményeivel, szórakozással igyekeztek
kitölteni. A kisfarsang a mezőgazdasági munkák
lezárásával, az újbor felforrásával indul, és számos
nevezetes napot tartalmaz, amelyekhez szokások
fűződnek: Szent Márton napja (november 11.),
Szent Erzsébet napja (november 19.) és a már említett Katalin-nap. Utóbbit régóta ünnepelték bállal, de elterjedt az Erzsébet-bál is, és itt-ott szokás
Márton-naphoz kapcsolódóan is ilyen ünnepséget
rendezni, főleg, ha az jótékonysági célt szolgál.
Bál tehát bármilyen eseményhez, évfordulóhoz
kapcsolódóan rendezhető. Ismertek a pünkösdi

bálok, a betakarítást követő örömünnepek, tehát
az arató- és a szüreti bálok, a modernebb világban
pedig az utcabálok. A nyár legrangosabb ilyen eseménye az Anna-napi bál, vagyis a balatonfüredi
Anna-bál, amelyet a hagyomány szerint első ízben
1825-ben hirdetett meg Szentgyörgyi Horváth Fülöp János a lánya tiszteletére. Őt egyébként nem
Annának hívták, de mivel a dátum a balatoni fürdőszezon csúcspontjára esik, remek alkalom volt
egy könnyed nyári táncos mulatság megszervezésére. Máig ennek köszönheti a népszerűségét, no
meg annak, hogy a története során arisztokraták,
művészek, közéleti személyiségek is szívesen tűntek föl az eseményen.

Idén a kerületben

A bálozás roppant népszerű a XVIII. kerületben is. Számos intézmény, civil és egyházi szervezet, sportegyesület rendez régóta bált. Ismert
a Hofherr-Dutra Emléktársaság őszi időszakban tartott traktoros bálja, a Vasvári Pál Polgári
Egyesület Márton-napi rendezvénye, az Együtt
Pestszentimréért Egyesület két utcabálja (a Szent
István-napra, illetve szilveszter előestéjére meghirdetett), és több jótékonysági bált is szerveztek az

Bálok Pestszenlőrincen és Pestszentimrén
Kondor Béla Közösségi Ház
Február 9-én 14 órakor a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Szervezet (NYÉVE) farsangi
bálja; február 11-én 10 órakor gyermekfarsang, 19 órakor farsangi bál (mindkét eseményt a
Szent László Plébánia szervezi); február 18-án 18 órakor a Pitypang óvoda alapítványi bálja;
február 26-án 10 órakor lakótelepi jelmezverseny gyerekeknek; február 26-án 15 órakor farsangi mulatság a Nyugdíjas táncklub szervezésében.
Rózsa Művelődési Ház
Február 3-án: Gulner iskola – szülők-nevelők bálja; február 17-én a Darus iskola bálja; február
18-án 19 órakor székely bál; február 24-én a Szent Lőrinc iskola bálja; március 3-án 14–18
óráig a Rózsa Nyugdíjas Klub farsangi bálja; március 11-én 20–2 óráig a farsangi időszakot
lezáró bál.

elmúlt években. A Városgazda Utánpótlás Akadémia (VUA) tavaly hagyományteremtő szándékkal
rendezte meg első bálját a farsangi időszakban.
Az akadémia második báljának február 4-én ad
otthont a Pestszentimrei Sportkastély. A 18 órakor
kezdődő eseményen nemcsak az akadémia vezetői,
edzői, sportolói és a hozzátartozók vehetnek rész,
hanem minden érdeklődő. A műsorban az akadémiások mellett a nemzetközi hírű Botafogo Táncegyüttes szórakoztatja a vendégeket, valamint
lézershow és meglepetésfellépő. A svédasztalos vacsora mellé kiváló magyar borokat szolgálnak fel,
lesz tombola – és természetesen tánc, tánc és tánc.
Tavaly rendezték a kerületben az első székely
batyus bált is. A sikeren felbuzdulva decemberben
megalakult a Márton Áron Dél-pesti Székely Kör,
amely február 18-án 19 órától a Rózsa Művelődési
Házban tartja az idei rendezvényt.
Az egyesület elnöke, Balogh Katalin elmondta,
hogy Székelyföldön napjainkban is gyakorta szerveznek batyus bált, és ezt a hagyományt elevenítik
fel. Természetesen a tradíciókhoz hozzátartozik,
hogy az érkezőket pálinkával fogadják, a batyukban érkező finomságokat pedig kürtőskaláccsal és
Igazi Csíki sörrel lehet kiegészíteni a helyszínen.
A bál jó hangulatáról – amelyre a székelyek mellett a székely kultúra iránt érdeklődőket is várják
a szervezők – a Csíkkarcfalvi X-Faktor győztesei
és a Tébláb Alapfokű Művészeti Iskola táncosai
gondoskodnak Vörös Árpád vezetésével. (A belépőjegy 4000 forintba kerül. További részletek
az egyesület Facebook-oldalán vagy a 06-30-2468367-es telefonszámon.)
Jegyek a II. VUA-bálra
Az eseményre 10 ezer forintos
egységáron a következő helyeken
lehet jegyet váltani: a Városgazda18
Zrt. főpénztárában (Baross u 7.),
a Pestszentimrei Sportkastélyban
(Kisfaludy u. 33/C), és a Városgazda
központi titkárságán (Üllői út 423.).
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Óriás méretű herkulesbogár és halálfejes szender is felbukkant az ásványbörzén

Többrétegű
művészet

Három festő- és egy szobrászművész
alkotásaival találkozhatnak azok, akik
ellátogatnak a Pestszentimrei Közösségi Ház idei első művészeti tárlatára.

Frömmel Gyula, Kühtreiber Zsolt, Vankó István
és Berek Lajos valamennyien a Honvéd Kulturális Egyesület alkotói. Közös kiállításuk január
11-i megnyitóján Ódor Katalin, a közösségi ház
vezetője köszöntötte a vendégeket.
A négy művész munkáit Feledy Balázs művészeti író mutatta be.
– Nem azért jó ismerősök, mondhatni, barátok kiállítását megnyitni, mert ismeri őket az
ember, hanem azért, mert jól lehet látni, hogy a
legutóbbi találkozás óta eltelt időben mi történt
velük, milyen arcukat mutatják most a műveikben. Az alkotáson kívül négyüket összefűzi a szakma, a választott hivatás is. A katonai
szolgálat meg az ezzel járó merev életforma és a
művészetet jellemző, ezzel ellentétes szabadság
összeegyeztetése pedig számomra rendkívül rokonszenves.
Feledy Balázs a festményekről elmondta,
hogy más és más módon, de egyformán jellemző rájuk a réteges felépítés, s több alkotáson
látható a kollázsmódszer alkalmazása is. A festményekkel együtt kiállított szobrokról szólva a
művészeti író hozzátette, hogy kapcsolódnak a
festményekhez, mivel Berek Lajos többanyagú
és többstílusú szobrász, akinek művei kőből,
fából, fémből, illetve ezek kombinációiból egyaránt készülnek. Mint mondta, az alkotókban
közös az elvont, de figuratív elemeket is tartalmazó formanyelv, és feltétlenül azonos egymás
képi és formai világának kölcsönös elfogadása
és tisztelete.
A kiállítás január 28-ig látható a PIK-ben.
Ê Puskás A.

Örökség
a művészi hajlam

Ásványok, kőzetek
és lelki feltöltődés

Hagyományosan január elején rendezik meg az ásványkiállítást és -börzét a Kondor
Béla Közösségi Házban. Ezúttal sem volt ez másként, ugyanis január 8-án az ásványok, gyöngyök, csiszolatok, kagylók, csigák és egyéb kövületek több tucat standot
foglaltak el az előtérben és a színházteremben.

Segítség
Afrikának

A Csontváry Kosztka Tivadar Általános
Iskola tanulói egy ugandai iskola diákjainak gyűjtöttek ajándékokat, amelyeket
decemberben vett át a Magyar Afrika
Társaság, hogy eljuttassa az afrikai országba. Az adomány azóta célba ért, s
nemcsak az iskolásoknak, hanem egy
gyermekotthon kis árváinak is jutott belőle.
Karácsonyi számunkban beszámoltunk arról, hogy a Csontváry iskola tanulói adományt
nyújtottak át a Magyar Afrika Társaságnak,
hogy juttassa el azt az ugandai King David iskola diákjainak. A társaság ezt megelőzően
egy hónapos misszión vett részt a kelet-afrikai
országban, és felkereste az említett iskolát is,
amely Kampalától, a fővárostól mintegy 300 kilométerre, az esőerdő sűrűjében található.
Amikor hazajött a csapat, a Csontváry iskola aulájában kiállítást rendeztek az ugandai
tanulók iskolájukat és annak környezetét ábrázoló rajzaiból, valamint az ott készült fotókból. A csontvárys gyerekeket mélyen megérintette, hogy milyen szegénységben élnek,
és milyen rossz körülmények között tanulnak
az ottani diákok, ezért elhatározták, hogy cipőt, ruhát és tanszereket gyűjtenek nekik.
A Magyar Afrika Társaság decemberben vette
át az adományt, amely már január első napjaiban célba ért. A magyar diákok olyan sok hasznos dolgot gyűjtöttek össze, hogy nemcsak az
iskolásoknak, hanem egy gyermekotthon kis
lakóinak is jutott az adományból.
Ê F. E.

Tizenöt éve is van annak, hogy először megrendezte az ásványkiállítást és -börzét a Kondor Béla
Közösségi Ház. Minden évben nagy sikert arat a
program, sokan mennek el, hogy vásároljanak,
vagy csak gyönyörködjenek a „kincsekben”. A
kínálat ezúttal is bőséges volt, a néhány száz forintos ásványok és kőzetek mellett több ezer, sőt
több tízezer forint értékű különlegességeket is láthattunk.
Annak, aki nyakláncot, gyöngysort, fülbevalót
vagy éppen karperecet szeretett volna vásárolni,
nem volt könnyű dolga, és nem azért, mert nem
hoztak a kiállítók ilyen szemet gyönyörködtető
ékszereket, hanem éppen ellenkezőleg, szinte választani sem lehetett a sok szép, kézzel készített
egyedi termék közül.
Ezek mellett számos más érdekességet is felfe-

dezhettek az érdeklődők, például a spirálgolyót, a
himalájai sókristályokat párologtató biokandallót
vagy éppen a mágneses golyót…
Azok, akiket a rovarok érdekeltek, rácsodálkozhattak a csodaszép színekben pompázó lepkékre,
de láthattak itt nagyméretű sáskákat, szöcskéket,
skorpiókat, rózsabogarat, óriás méretű herkulesbogarat, halálfejes szendert (trópusi lepke) és sok
minden mást is Fábián György gyűjteményéből.
Aki pedig a hétköznapi rohanásból egy kicsit ki akart kapcsolódni, az az indiai Maharishi
Branananda Yogi előadásán töltődhetett fel lelkileg. A résztvevők egy másfajta látásmódot, életfilozófiát ismerhettek meg, amelynek segítségével
jobban hihetnek önmagukban, és magabiztosabbak lehetnek a mindennapokban.
Ê Fülep E.

Milyen is a kerületünk?

Gyermekszemmel – 2016, Varázslatos évszakok Lőrincen és Imrén címmel nyílt rajzkiállítás január 6-án a Kondor Béla Közösségi Házban.

Rendhagyó kiállítás nyílt január 13-án a
Rózsa Művelődési Házban. Azért rendhagyó, mert több alkotó együttes tárlata
nem ritka, az viszont igen, ha anya és fia
együtt állítja ki a festményeit.

Japánból jöttek

Távol-keleti vendégeket fogadott a Vörösmarty iskola január elején. A japán
pedagógusok a Kodály-módszer gyakorlati alkalmazására voltak kíváncsiak.
„Az ének szebbé teszi az életet, az éneklők
másokét is. Nem sokat ér, ha magunkban dalolunk, szebb, ha ketten összedalolnak. Aztán
mind többen, százan, ezren, míg megszólal a
nagy Harmónia, amiben mind egyek lehetünk.
Akkor mondhatjuk majd csak igazán: Örvendjen az egész világ” – vallotta Kodály Zoltán.
Mindezt a Távol-Keleten is tudják: néhány
japán pedagógus a hatvanas években járt először a pestszentlőrinci Vörösmarty iskolában.
Az azóta eltelt közel hatvan évben rendszeresen
érkeznek énektanárok, hogy jobban megismerjék a Kodály-módszer alkalmazását, amelynek a
Vörösmartyban jelentős hagyományai és eredményei vannak.
Japánban nagy az érdeklődés a magyar kóruskultúra, a zenei nevelés és a Kodály-módszer
iránt. Szeretnének tőlünk tanulni és ellesni a
titkot: miért sikeresek a magyar énekkarok, s
miért szeretnek a gyermekeink közösségben
énekelni?
Január első napjaiban ismét vendégeket fogadott az intézmény a felkelő nap országából. A
zenetanárok 9–11 óráig Molnár Zsuzsanna első,
illetve negyedik osztályban tartott énekóráján
vettek részt, majd 11 és 13 óra között Gyombolai
Bálint mutatta meg, hogyan dolgozik az idősebb
korosztállyal.
Az órákat követően módszertani kérdéseket,
problémákat tárgyaltak meg.

Meghívó
Tisztelt Szülők!
Klima Elvira és Safranek Márk életének szerves
része a képzőművészet, bár inspirációjuk, látásmódjuk és a technikájuk is különböző. Azonban, ahogy ezt ők is hangsúlyozták, éppen ez a
kettősség alapozta meg kiállításuk egyediségét.
– Nagy öröm, hogy lehetőséget kaptunk a
művelődési háztól életünk első kiállításának
megrendezésére. Azt gondolom, hogy ha valaki
az alkotás bármely formáját választja, valahol
mindig fiatal marad – mondta Klima Elvira, aki
hozzátette, hogy a művészi hajlam a családban
örökletes. – Édesanyámtól örököltük a géneket,
a családban több művész is van. Márk a hatodik
láncszem ebben a sorban. Képeink bemutatásával elsősorban örömet szeretnénk szerezni, és
egy kis kikapcsolódást nyújtani a látogatóknak.
A megnyitón zenei élmény is társult a festményekhez, a kötetlen beszélgetést, a művek
megtekintését Rózsa György gitárművész akkordjai kísérték.
Az Entitások – avagy Anyja és fia kiállít
című tárlat február 8-ig tekinthető meg a Rózsa
Művelődési Ház földszinti galériájában.
Ê P. A.

A rajzpályázat meghirdetésével a szervezők szándéka az volt, hogy felhívják a gyerekek figyelmét
közvetlen környezetük, lakóhelyük, kerületük
szépségeire, az évszakok váltakozásában rejlő csodálatos természeti értékekre és arra, hogy
mindez hogyan jelenik meg a környezetükben.
A díjkiosztón Császár Bíró Lillának, a Kondor Béla Közösségi Ház igazgatójának üdvözlő szavait követően Galgóczy Zoltán,
a verseny védnöke mondott köszöntőt.
– Jóleső érzés, hogy nagyon sok olyan tehetséges diákunk van, aki fogékony a rajzra. Ez többek között annak köszönhető, hogy nagyon jó
felkészítő tanáruk van – mondta az alpolgármester. – A pályázatra 16 iskolából 268 alkotó
282 munkája érkezett, s a kiállításon közel 160
művet tekinthetnek meg a látogatók. Ezek a számok is mutatják, hogy a téma érdekelte és alkotásra késztette a 9 és 15 év közötti korosztályt.
A verseny eredményeképpen 1000 asztali naptárt és 5000 kártyanaptárt osztanak ki a kerületi intézményekben, amelyeken a rajzverseny legszebb munkái láthatók.

Az alkotásokat Lévay Jenő Munkácsy-díjas grafikusművész, Hemrik László, a Ludwig
Múzeum osztályvezetője, Bakos Tamás festőművész, az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara
vizuális tanszékének vezetője és Varga Ferenc
képzőművész, a közösségi ház igazgatóhelyettese, a rajzpályázat ötletgazdája bírálta el.
A díjkiosztón a rajzokat Varga Ferenc méltatta,
majd megnyitotta a kiállítást. Az elismeréseket
ő és Galgóczy Zoltán nyújtotta át a gyerekeknek.
Minden kiállító tanuló emléklapot és ajándékot
vehetett át, a zsűri 20 diákot díjazott, valamint
a legeredményesebb felkészítő pedagógusokat és
iskolákat is jutalmazták a szervezők.
A rajzversenyen Ivánics Molli (Szent Lőrinc
iskola) ért el első helyezést, a második Ribnikár
Inez Anna (Kandó iskola), a harmadik Kovács
Róza Rebeka (Bókay iskola) lett.
A megnyitón Kovács Ildikó hegedűművész
működött közre. A pályázat fővédnöke Kucsák
László országgyűlési képviselő volt.
A kiállítás január végéig tekinthető meg.
Ê Fülep E.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre
önkormányzata és a Külső-pesti Tankerület a
XVIII. kerület leendő első osztályos diákjait és a szüleiket hívja és várja szülői
fórumra 2017. február 2-án 17 órára a Lőrinci Sportcsarnokba.
A fórum résztvevői tájékoztatást kapnak
az iskolaérettség kritériumairól, valamint
a beiskolázással kapcsolatos jogszabályokról, a beiskolázási eljárásról. Az eseményen az intézmények igazgatói és a
leendő első osztályos tanítók is részt vesznek. A fórum után lehetőség lesz kérdések
feltevésére is. Felhívjuk a szülők figyelmét,
hogy ez a rendezvény nem helyettesíti az
iskolák által óvodások számára szervezett
programokat.
A fórumon részt vesz Ughy Attila polgármester, dr. Szöllősiné Vári Zsuzsanna, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
XII. kerületi Tagintézményének vezetője
és Bak Ferenc, a Külső-pesti Tankerület
igazgatója is.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Nélkülük mások lennénk
		 Széky Endrére és Luther Mártonra is emlékeznek

�

Az idei esztendő
a reformáció 500.
évfordulójának
megünneplése jegyében
telik országszerte, így
természetesen kerületünk is kiveszi a részét
a megemlékezésekből.
A nyitóesemény február
1-jén Pestszentimrén lesz.
Pándy Tamás helytörténészt, a Dr. Széky Endre
Pestszentimre Történeti
Társaság elnökét, a téma
kiváló ismerőjét kértük
meg, hogy csináljon kedvet a kiállításhoz.

tás az első eseménye lesz a kerületben a
reformáció ünnepi évének.
– Mikor és hol lesz a megnyitó?
– Az ünnepélyes megnyitót február
1-jén 16 órakor rendezi meg a Dr. Széky
Endre Pestszentimre Történeti Társaság az Imre Ház, közismertebb nevén a
patikaház emeletén.
Európa is
emlékezik
500 év telt el azóta,
hogy Luther Márton
kiszegezte 95 tételét a
wittenbergi vártemplom
kapujára. Ma már tudjuk: olyan esemény volt
ez, amely megváltoztatta a világot. A nevezetes
jubileumot nemcsak
az úgynevezett Luthervárosokban ünnepelik
meg illő módon, hanem
Európa legtöbb országában is megemlékeznek róla.


– Az elmúlt esztendőben ünnepelte a
pestszentimrei gyülekezet a 100. évfordulóját. Nem kis idő, minden bizonnyal
telve gazdagsággal.
– Az első évről éppenséggel nem
mondható ez. Akkor, 1916-ban semmiféle esemény nem kötődött a helyi
reformátusokhoz. „Csak” annyi, hogy
megalakultak. Az első közösségi rendezvényük az 1917-es esztendőben,
tehát pontosan egy évszázada, a reformáció 400. évfordulójának a megünneplése volt. Ekkor döntötték el, hogy
pénzadományokból
templomalapot
hoznak létre Isten házának a felépítésére, s ehhez csatlakozott a harangalap
létrehívása. Ennek az évfordulónak
nem más volt az ünnepi szónoka, mint
a református teológia diákja, Széky
Endre.

A pestszentimrei reformátusok dupla ünnepet tartanak idén

Soroksárpéterire
kérte

mazást Ravasz László püspöktől, amit
meg is kapott.

– Az a Széky Endre, akinek a neve állja
az idő vasfogát, ha másként nem, hát a
róla elnevezett történeti társaság révén,
amelynek egyébként ön az elnöke…
– Azt, hogy milyen benyomások érték itt a fiatal, 1899-ben született egyetemi hallgatót, nem tudjuk, de tény, hogy
néhány évvel később, 1922-ben, a sikeres lelkészi vizsgáját követően Ócsára
kérte a kinevezését, azon belül is a
soroksárpéteri, ami ma Pestszentimre,
leányegyház gondozására kért felhatal-

– Széky Endre hűséges volt ezek után
Soroksárpéterihez és a leányegyházhoz?
– A lehető leghűségesebb. Hatvan
éven át szolgálta a helyi református híveket, és három templomot épített fel a
gyülekezetének. Vizsgázott karnagya és
szervezője, rendezője volt az országos
hírű imrei dalárdának, színjátszó körnek. Mindezek mellett okleveles csapattisztként vezette a cserkészcsapatot.
Neves lett az általa megvalósított kul-

Az első díszpolgár

túrház, amelynek helyén ma a PIK áll.
Ezenkívül Magyarország legnagyobb
és legkorszerűbb aggmenhelyegyüttesét
alakította ki Pestszentimrén.
– Ahogy mondani szokták, teljes életet élt…
– És akkor még nem említettem
meg, hogy a helytörténeti munka elindítása is az ő nevéhez fűződik. Természetesen ezt az egyházi munkája mellett
végezte, s egy kitűnően működő, prosperáló közösséget hagyott az utódára.
Nem véletlen, hogy utcát neveztek el
róla Pestszentimrén, és hogy ő lett a
kerület első díszpolgára. Mellszobra a

templom kertjében kapott helyet.

Nyitóünnepség
február 1-jén
– Az ön által elmondottakból kitűnik,
hogy a mai Pestszentimrei Református
Egyházközség Széky Endre révén kötődött először a reformáció ünnepéhez.
– Így igaz, s ezért is büszkék lehetünk rá. Mi, utódok, a pestszentimrei
református gyülekezet száz évét bemutató kiállítással tisztelgünk a reformáció 500. évfordulója és nem mellesleg
Széky Endre személye előtt is. A kiállí-

Igen az almafára
Sokan ismerhetik
Luther Márton híres
mondását: „Ha tudnám
is, hogy holnap elpusztul a világ, még akkor is
ültetnék egy almafát.”
Reménykedjünk, hogy
a lutheri gondolatnak
csak a második felével
lesz dolga a ma és a
holnap emberének…

Szerzetes,
reformátor
Természetes, hogy a
szerzetes, professzor és
reformátor Luther Márton áll az egész éves
megemlékezéssorozat
középpontjában. A magyarországi események
központi megnyitóját január 6-án tartották, Egy
asztal körül címmel.
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„Mennyei” paprikás krumpli Szentmisék
Meleg étellel és meleg szívvel várta a rászorulókat a pestszentimrei karitász
az ökumené
jegyében

Amint azt már megszokhatták kerületünk azon részében, a Pestszentimrei
Katolikus Karitász tiszteletet érdemlő önkéntesei ismét finom falatokkal
várták a rászorulókat a Szent Imre-templom kertjében. A segítő csapat
tagjai legutóbb január 21-én látták vendégül a rászorulókat.

Akár előre borítékolni lehetett volna azt,
hogy a megszokottnál is többen lesznek az
imrei karitász idei első ételosztásán. Elég
volt kinézni ehhez az ablakon, elegendő volt
tudni a kegyetlen, néha mínusz 20 fok alá is
süllyedő hőmérsékletről.
A szervezet vezetőjének, Kovács Istvánnak a becslése szerint a déli harangszóra
mintegy 150 fázó, de az ebédet annál jobban váró hajléktalan gyűlt össze a kertben,

s nem sokkal később már az utcáig ért az
éhesek sora.
Kovács István csapata nem sokat pihent
ezen a délelőttön (sem), sőt egyáltalán nem
pihent. Hatalmas üstökből merték a kolbásszal és húsdarabokkal gazdagított paprikás krumplit. Szemmel láthatóan „kincset
ért” a meleg étel és a forró tea a hideg, fagyos időben.
Volt az ebédre várók között egy húsz éve

fedél nélkül élő, 74 éves férfi, Bodrogi Tibor,
aki sokadik telét tölti az utcán, pontosabban
a használt gumikból és nejlonokból ös�szeeszkábált erdei otthonában, amiről azt
mondta: „A tüdőasztmám miatt szükségem
van friss levegőre, bizonyos fokig tehát jó is,
hogy hidegben vagyok...”
A szépen megfogalmazott gondolatait és
kerek mondatait hallva mélyen elgondolkodott az ember azon, hogy vajon hol siklott ki
az élete ennek az embernek. Aztán ő maga
adta meg a választ, szinte kérdés nélkül: „Az
egyetemet elvégeztem, csak éppen diplomázni nem engedtek. Nem szeretett engem
akkoriban a rendszer. Persze tettem is azért,
hogy így legyen, de ma már, hetven fölött,
betegen teljesen mindegy…”
A valóban rongyokba burkolózó idős ember olyannyira belejött a szóba, hogy még a
kitálalt paprikás krumplit is elfelejtette megenni.
Éhen azért nem maradt, mert búcsúzásképp kapott egy doboznyit, s a templomkert
kapujában még süti is jutott neki.
– Nehéz könnyek nélkül tudomásul venni ezeknek az embereknek a sorsát, de nem
tehetünk mást, csak annyit, hogy időről időre megvendégeljük őket. Legközelebb február 11-én, szombaton várjuk őket ugyanide,
a templomkertbe – mondta Kovács István,
aki, amikor mindenkitől elköszönt, körbeállt a kis csapatával, s hálát adott azért, hogy
segíthetett a rászorulókon…
„Legközelebb február 11-én,
szombaton várjuk őket ugyanide, a templomkertbe.”


Miként az egész országban, Pestszentlőrincen és
Pestszentimrén is január 15–22. között rendezték
meg az ökumenikus imahetet.
Az imahét anyagát ezúttal a
németországi
keresztyének állították össze, s
a központi igéje így hangzott:
„Krisztus
szeretete
szorongat minket.” A
országos ünnepi
nyitó istentiszteletet a Kálvin téri
református templomban tartották január 15-én. A szertartáson
Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–budapesti érsek mondott szentbeszédet. Igét Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke hirdetett. Az ünnepi liturgiában a
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagegyházainak
a vezetői szolgáltak.
Lássuk, hol milyen szentmiséket és istentiszteleteket tartottak kerületünkben az ökumenikus imahéten…
A január 16-i nyitónapon Lak Gábor, a Szent Imre-templom
plébánosa a pestszentimrei református templomban misézett.
Január 17-én Hajdu Bálint Kadosa, az imrei reformátusok lelkipásztora tartott istentiszteletet a Szent Imre-templomban. 18-án
a baptista felekezet képviseletében Háló Gyula fogadta HorváthCsitári Boglárka evangélikus lelkészt. A következő ökumenikus
napon a Kastélydombi iskolában látták vendégül Háló Gyulát,
majd a zárónapon a Nemes utcai imaházban a baptista lelkész
volt az ifjúsági alkalom házigazdája.
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Kultúra

I. Külső-pesti Zenei Napok

Hármas
összefogás
az ünnepre
A Magyar Kultúra Napját közösen

Gyakorlattal
rendelkező

TAKARÍTÓNŐT

u

köszöntötték a kerületek

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

keres

A Magyar Kultúra Napjához közeledve parádés komolyzenei koncerttel járult hozzá az ünnepi programokhoz január 20-án a pesterzsébeti Rátkay-Átlók Galéria. Három
kerület három zeneiskolája művésztanárainak a hangversenyére voltunk hivatalosak. Kerületünket a Dohnányi
Ernő, a XIX. kerületet a Kispesti, Pesterzsébetet a Lajtha
László zeneiskola képviselte.
– Egy hagyományteremtés első állomásához érkeztünk – kezdte a
köszöntőjét Bak Ferenc, a Külső-pesti Tankerületi Központ igazgatója. – Három zenei intézmény harmonikus együttműködésének
lehetünk tanúi, ami fővárosi szinten is egyedülállónak tekinthető.
Köszönet a zeneiskolák pedagógusainak, tanulóinak a profi rá- és
felkészülésért. A tanulók tegnap már egy nagy sikerű önálló hangverseny keretében bemutatták megkérdőjelezhetetlen tehetségüket.
Fekete Katalin pesterzsébeti önkormányzati képviselőnek és az
oktatást is magában foglaló bizottság elnökének megnyitója is a köszönet szavaival indult: – A mai koncert fellépőinek külön köszönettel tartozunk. Ők azok, akik felismerik, majd gondozzák a fiatalok
zenei tehetségét. Méltó kezdete ez a hangverseny a magyar kultúra
ünnepi rendezvényeinek.
Általános véleménnyé formálódott, hogy azon fiatalok és kevésbé
fiatalok, akik még csak óvatosan és lassan barátkoznak a komolyzenével, egy ilyen színvonalas, ám baráti hangulatú rendezvény után
döntő lökést kaphatnak a komolyzene értésének, szeretetének irányába.
Álljon itt a fellépő zenetanárok neve kerületként. PestszentlőrincPestszentimre: Ambrózy Attila – fagott, Draskóczy Zoltán – gitár
(műsorszámával a napokban elhunyt Kovács Péter nyugalmazott
harmonikatanár előtt tisztelgett), Harsányi Péter – kürt. Kispest:
Gábor-Nagy Nóra – zongora, Csonka Gábor – hegedű, Szimicsevics
Judit – fuvola (Ötvös Gábor szerzeményét adta elő a szerző zongorakíséretével), Sutyák Judit – klarinét. Pesterzsébet: Lenkeyné Szabó
Ida –ének (egyben a műsorvezetői feladatokat is ő látta el), Vass István Gábor és Ambrus Szabolcs – pikoló, Kiss Ágota – fuvola, Csala
Éva – cselló, Ambrus Eszter és tanára, Egri Katalin – négykezes zongora, Pregun Tamás – zongora, Porzsolt Györgyné – zongorakísérő.
A hangverseny sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
a hálás közönség minden művésztanárt visszatapsolt. Egy, a koncertről távozó hölgy félhangosan kimondott szavaira szorítunk még
itt helyet: „Egy magyar mondás szerint, aki tudja, csinálja, aki nem
tudja, tanítja. A mai koncert is bizonyította, hogy mekkora butaság
minden magyar mondást komolyan venni.”
Ê Gönczöl András

SZOLGÁLTATÁS
n Fürdőszobák, konyhák felújítása, átalakítása! Csempeburkolás,

kőművesmunkák, vízszerelés, villanyszerelés! Teljes lakásfelújítás!
Anyagbeszerzéssel, határidőre, garanciával! www.szakembercentrum.hu.
Tel.: 06-20-961-6153.

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, 06-1-3170797, 06-20-922-1629
n VARRÓGÉP JAVÍTÁS OTTHONÁBAN. Tel :283-7282

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 Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű

ügyintézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

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, 285-34-88, 06-30-9-50
-17-17 www.megoldasszerviz.hu
n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588
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
n ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.:
0630-849-4294
n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés.

Ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók, Wc tartályok és szifonok
cseréje. Tel.: 06-20-491-50-89

INGYENES
KÉPZÉSEKRE
JELENTKEZÉS

Jelentkezni
lehet hétköznap:
1181 Budapest
Reviczky Gyula út 9-11.
Tel.: +36 30 497 0039
E-mail: info@wdental.hu

a www.tud18.hu oldalon keresztül

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.
TRADICIONÁLIS

Balinéz masszázs szalon

Hosszú távú
feladatainak
megvalósításához
BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT keres,

n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

n 1184. Budapest, Építő u. 12 földszintjén kiadó egy 48 nm-es, 1,5 szobás

lakás, felújított állapotban. Fizetés szerződéses feltételek szerint! Bérleti
díj: 80000Ft./hó + rezsi. Érdeklődni lehet a Lakászsövetkezet elnökénél.
Telefon: 0630-667-8933

ADÁS-VÉTEL-régiségek
n BIZALOM BIZTONSÁG! KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL (MAGYAR GYŰJTŐ), ANTIK

ÉS MODERN BUTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, PORCELÁNOKAT,
SZOBROKAT, EZÜSTÖKET, CSILLÁROKAT, SZÖNYEGEKET, KÖNYVEKET,
PÉNZÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, KÉPESLAPOKAT, BÉLYEGEKET,
VALAMINT TELJES HAGYATÉKOT. TELJES LOMTALANITÁSSAL! MAGAS
ÁRON DIJTALAN KISZÁLLÁSSAL!!! 06-70-604-20-13

n Készpénzért vásárolok színházak részére is bútorokat, festményeket,

dísztárgyakat, gyűjteményeket, órákat, kitűntetéseket, bizsukat, rézbronz tárgyakat, könyveket, hangszereket, csillárokat, szőnyegeket,
ruhaneműt, teljes hagyatékot. Hétvégén is hívható: 06-70-651-10-28

n KOSSUTH TÉRI ANTIKVITÁS, MAGASÁRON KÉSZPÉNZES FELVÁSÁRLÁS!

FESTMÉNYT, BÚTOROKAT, FALI, ASZTALI, KAR, ÉS ZSEBÓRÁKAT, BRONZ
TÁRGYAKAT, PORCELÁNT, HERENDIT, ZSOLNAYT, HUMMELT, KOVÁCS
MARGIT KERÁMIÁKAT, EZÜST TÁRGYAKAT, KITÜNTETÉST, KÉPESLAPOT,
RÉGI PÉNZEKET, RÉGI BIZSUT, TÖRTARANYAT ÉS ÉKSZEREKET, ANTIK
LAKBERENDEZÉSI TÁRGYAKAT, CSILLÁRT, SZŐNYEGET ÉS TELJES
HAGYYATÉKOT! KISZÁLLÁS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS DÍJTALAN!!! 1191 BP.
KOSSUTH TÉRI PIAC.(AZ ÜZLETHÁZ FŐLDSZINTJÉN A FŐSORON, AZ
ŐSTERMELŐ RÉSZ MELLETT) RÉSZLETES INFORMÁCIÓ: 0620/310-02-43

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

Változatos

gépkezelői munka
1188 Budapest, Nemes u. 115
Nyitva: K-V 10-20 óráig
Tel.: 06-70-234-9-555
www.balinezmasszazsbp18.hu
fb.com/balinezmasszazs
Ajándékkártya kapható!
Próbálja ki masszázsainkat,
tapasztalja meg a különbséget!
!
UNK
TOTT
I
Y
N
MEG

Tiszta, kulturált
környezet 2 műszak

Jelentkezni lehet
hétköznap:
1181 Budapest
Reviczky Gyula út 9-11.
Tel.: 06 30 497 0039
E-mail: info@wdental.hu

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 ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL,
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-28492-13
n MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK, DIJTALAN KISZÁLLÁSSAL

KÉSZPÉNZÉRT! BUTORT, FESTMÉNYT, CSILLÁRT, PORCELÁNT,
KERÁMIÁT, SZÖNYEGET, ÓRÁKAT, HIRADÁSTECHNIKÁT, CD-DVD, BAKELIT
HANGLEMEZT, FÉNYKÉPEZŐGÉPET ÉS OBJEKTÍVET, EZÜST-BRONZ-RÉZ
TÁRGYAKAT, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT, KÖNYVEKET, KITÜNTETÉST,
JELVÉNYT, HÁBORUS-KATONAI TÁRGYAKAT. PINTÉR NIKOLETTA, 06-30973-4949, 466-83-21

ÁLLÁS/MUNKA
n A Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda ( Építő u. 5.) óvodapedagógust

keres középfokú komplex német nyelvvizsgával, vagy német nemzetiségi
óvodapedagógust alkalmazna, határozatlan idejű álláshelyre. A munkakör
azonnal betölthető. Jelentkezéseket Debreceni Józsefné óvodavezetőnél
a 06 20 3501140-es telefonszámon, vagy az ovoda@cseperedo18.hu
e-mail címre várjuk.

n Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Önkormányzata Gyöngyvirág Szociális Szolgálat házi segítségnyújtásban
foglalkoztatott szociális gondozói és technikai (konyhás/takarító)
munkakörökben munkatársakat keres. A munkakörök 2017. február
1-jétől betölthetők. Bérezés KJT. és szociális ágazatra vonatkozó
jogszabályokban, illetve a fenntartó rendeleteiben meghatározottak
alapján. Az álláshelyek betöltésével kapcsolatosan információ kérhető: 1
297 00 57 telefonszámon vagy kozpont@gyongyvirag18.hu e mail címen
Timárné Penczi Ildikó intézményvezetőtől.

n BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. Kerület Gazdaság Ellátó Szolgálat

konyhai dolgozó munkakörbe keres munkatársakat. közalkalmazotti
jogviszonyban, részmunkaidős foglalkoztatásra. Jelentkezés módja:
elektronikus 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
pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez.

n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok,
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA,
TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

INGATLAN

n Egészségügyi. végzettséggel házi beteg ápolást, valamint gyermekfelügyeletet
is vállalok. Bp. XVIII-XIX. kerület területén elsődlegesen. Elérhetőség: 06-20-313-2913.
n XVIII. kerületben működő konyhánkra keresünk konyhai kisegítő

munkatársakat hétfőtől péntekig tartó munkarendbe, teljes- és
részmunkaidőbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon: +36 1 294 2462.
(Megváltozott munkaképességű jelöltek jelentkezését is várjuk.)

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követkĞǌƅƉŽǌşĐŝſŬďĂŬĞƌĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ:

n VILLANYSZERELŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat
<SDqs^
ͬ^'DhE<^:
<ƅŵƾǀĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ũĄƌĚĂkeresünk.
Elvárások: Végzettséget
igazoló bizonyítvány, legalább 3ĠƐƷƚĠƉşƚĠƐ͕
éves szakmai
ǀĂůĂŵŝŶƚĐƐĂƉĂĚĠŬĞůǀĞǌĞƚĠƐ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ƉŽŶƚŽƐ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ůƅŶǇ͕ĚĞŶĞŵĨĞůƚĠƚĞů͗
tapasztalat, megbízhatóság, precíz
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel.
ƐǌĂŬŵƵŶŬĄƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇŵĠůǇĠƉşƚĠƐďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͘
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent. <ĠƌũƺŬĂǌĞŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟<ƅŵƾǀĞƐͬ<ƅŵƾǀĞƐƐĞŐĠĚŵƵŶŬĄƐ͊͟
n TAKARÍTÓ:
Társaságunk 8 órás takarító munkakörbe keres munkatársakat.
Feladatok: - irodák,
sportlétesítmények tisztántartása; - rendezvényeken a helyE,'W<>S:
EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝƉŽǌşĐŝſďĂ͕ĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŐĠƉƚşƉƵƐŽŬƌĂŬĞƌĞƐƺŶŬŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ͗
szín tisztaságának biztosítása. Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési
ŐƵŵŝůĄŶĐƚĂůƉĂƐŵŝŶŝŬŽƚƌſ;zĂŶŵĂƌ-ϭϱ͕zĂŶŵĂƌ^s-17)͕ĐƐƷƐǌſŬĞƌĞŬĞƐŚŽŵůŽŬƌĂŬŽĚſ;',>Ϳ͕
ŬŽŵďŝŶĄůƚƌĂŬŽĚſŐĠƉ͕ŚĞŶŐĞƌ;Ϭ͕ϱ-ƚƅůϯ͕ϱƚŽŶŶĄŝŐͿ͕DĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ũſĐƐĂƉĂƚŵƵŶŬĂ͕ƉŽŶƚŽƐ
készség, terhelhetőség, precizitás. Előny: szakirányú végzettség.
ŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂŶĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝK<:-ƐǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŵĞŐůĠƚĞ
n GONDNOK/KARBANTARTÓ:
Társaságunk gondnok, illetve karbantartó
ĂůĂƉĞůǀĄƌĄƐ͘
pozícióba<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅ͊͟
keres új munkatársakat. Feladatok: - az épület állapotának figyelemmel
követése,
az időszakos karbantartási munkákban való aktív részvétel; - szükség
hZ<K>M͗
DĞůĞŐďƵƌŬŽůĄƐŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚƚĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬĂǌĂůĄďďŝŵƵŶŬĄŬ
szerint kisebb
– szakképzettséget nem igénylő – javítási,
karbantartási munkák
ĞůǀĠŐǌĠƐĠƌĞ͗
ĨƅůĞŐůĂŵŝŶĄůƚƉĂƌŬĞƚƚĂ͕ƐǌƅŶǇĞŐƉĂĚůſ͕Ws͕ůŝŶſůĞƵŵ
ĂŶǇĂŐƷďƵƌŬŽůĂƚŽŬŬĠƐǌşƚĠƐĠƌĞ͕
ũĂǀşƚĄƐĄƌĂ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟DĞůĞŐďƵƌŬŽůſ͟!
elvégzése;
- a portaszolgálat ellátása, a kulcsnyilvántartás és a világítás előírás
szerinti kezelése. Elvárások: alapfokú végzettség, szakszerű, felelősségteljes,
W>z'KEEK<: WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬŵƾĨƺǀĞƐƐƉŽƌƚƉĄůǇĂŬĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐĄŚŽǌ
önálló munkavégzés, jó kapcsolatteremtési és problémakezelő készség, kulturált
ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶŶǇĂů͕ƚŽǀĄďďĄĂŬŝƐƚƌĂŬƚŽƌĂĚĂƉƚĞƌĞŝŶĞŬŬĞǌĞůĠƐĠŚĞǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐĂůĂƉŽǌĄƐ͕ŬƂǌŵƾ
és fegyelmezett magatartás.
ĠƐĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐŝ-ŐĠƉŬĞǌĞůƅ
K<:-ƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶŶǇĂů͘ ůƅŶǇ͗,ĂƚſƐĄŐ;E<,ͿǀŝǌƐŐĂŵĞŐůĠƚĞ<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝů
n ƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ͊͟
USZODAMESTER: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi
h^KD^dZ: hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗Ă
épségének védelme, a házirend betartatása. Az úszómedence és környezete
ŵĞĚĞŶĐĠďĞŶ͕ĂŵĞĚĞŶĐĞƚĠƌďĞŶĠƐĂƐƚƌĂŶĚŵĞĚĞŶĐĠďĞŶƚĂƌƚſǌŬŽĚſŬĠůĞƚĠŶĞŬ͕ƚĞƐƚŝĠƉƐĠŐĠŶĞŬ
tisztántartása, valamint az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői sávtükör alapján
ǀĠĚĞůŵĞ͕ĂŚĄǌŝƌĞŶĚďĞƚĂƌƚĂƚĄƐĂ͕ ĂǌƷƐǌſŵĞĚĞŶĐĞĠƐŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞƚŝƐǌƚĂƐĄŐĄŶĂŬ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĞůƅşƌƚ
az igénybevevők ellenőrzése.
Elvárások: uszodamesteri végzettség megléte nem
ǀşǌŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬďŝǌƚŽƐşƚĄƐĂ͕
ĂƐǌĂƵŶĂĞůƅşƌĄƐƐǌĞƌŝŶƚŝŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ͕ŝůůĞƚǀĞĂďĠƌůƅŝƐĄǀƚƺŬƂƌĂůĂƉũĄŶĂǌ
feltétel (betanítás biztosított), orvosi alkalmasság, valamint pontos, felelősségtelŝŐĠŶǇďĞǀĞǀƅŬĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞ͕ĂŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌƚĂƌƚŽǌſĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝĠƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚŽŬĞůůĄƚĄƐĂ͘
jes munkavégzés. Előny: hatályos uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörůǀĄƌĄƐŽŬ͗ƵƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉŽŶƚŽƐ͕
ĨĞůĞůƅƐƐĠŐƚĞůũĞƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵƾƐǌĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚǀĄůůĂůĄƐĂ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬ
ben szerzett tapasztalat.
ĨĞů͗͟hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌ͟!
n ÚSZÁSOKTATÓ:
Társaságunk úszásoktató munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok:
a közoktatási törvény
által ĂdĄƌƐĂƐĄŐĄůƚĂůǀĄƐĄƌŽůƚĂŶǇĂŐŬĠƐǌůĞƚĠƐ
előírt kötelező úszásoktatás, illetve
Z<dZK^:
ZĂŬƚĄƌŽƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗
fakultatív úszó
tanfolyamok szervezése és ellátása, a nyári napközis táborban az
ƚĄƌŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬ
ŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĂ͕ĂŬŝǀŝƚĞůĞǌĠƐŝĞŐǇƐĠŐĄůƚĂůŝŐĠŶǇĞůƚĂŶǇĂŐŽŬŬŝĂĚĄƐĂ͕ĨĞůŶĞŵŚĂƐǌŶĄůƚ͕
úszás szakrajok oktatása.ǀŝƐƐǌĂǀĠƚĞůĞǌĠƐĞ͕ĂƌĂŬƚĄƌďĂŶƚƂƌƚĠŶƅŵŝŶĚĞŶŶĞŵƾ
Elvárások: sportedzői (úszás), vagy testnevelő tanári
ŝůůĞƚǀĞďŽŶƚĄƐďſůĞƌĞĚƅĂŶǇĂŐŽŬ
ĂŶǇĂŐŵŽǌŐĂƚĄƐƐĂů
ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚƚĞůũĞƐşƚĠƐĞ͕ĂĚŽůŐŽǌſŬŶĂŬŬŝĂĚŽƚƚƐǌĞƌƐǌĄŵŽŬ
végzettség, felelősségteljes
munkavégzés, megbízhatóság, jó kommunikációs
ĞŐǇĞĚŝŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬ
ǀĞǌĞƚĠƐĞ͕ĨŝǌŝŬĂŝĄƌƵŵŽǌŐĂƚĄƐĂƌĂŬƚĄƌŽǌĄƐŝǀĞǌĞƚƅƵƚĂƐşƚĄƐĂŝ͕ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă
képesség.
ĨĞůŵĞƌƺůƚŝŐĠŶǇĞŬŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ŬƂǌĠƉĨŽŬƷƐǌĂŬŝƌĄŶǇƷǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſ
n NEHÉZGÉPKEZELŐ:
Társaságunk
nehézgépkezelői munkakörbe keres
ŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉƌĞĐşǌ͕ƉŽŶƚŽƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵĂŐĂƐĠƉşƚĠƐŝĂŶǇĂŐŝƐŵĞƌĞƚ
munkatársakat. Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari
és mélyépítésisŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése.sĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞƚ
Kisebb
s/>>Ez^Z>S:
karbantartási, hibaelhárítási feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások:
ŝŐĂǌŽůſďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇ͕ůĞŐĂůĄďďϱĠǀĞƐƐǌĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ƉƌĞĐşǌŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕
ƌƵŐĂůŵĂƐƐĄŐĂůĂƉĨĞůƚĠƚĞů͘
<ĠƌũƺŬ
szakirányú, hatályosƌŝŶƚĠƐǀĠĚĞůŵŝƐǌĂďǀĄŶǇŽƐƐĄŐŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůſǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞůƅŶǇƚũĞůĞŶƚ͘
OKJ-s bizonyítvány és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s
ĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅ͟!
kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés, csapatszellem.
n ÉPÜLETBURKOLÓ:
Társaságunk épületburkoló munkakörbe keres
:ĞůĞŶƚŬĞǌĠƐŵſĚũĂ͗ PŶĠůĞƚƌĂũǌǌĂů͕Ğ-ŵĂŝůďĞŶǀĂŐǇƉŽƐƚĄŶ͕ĂǌĂůĄďďŝĞůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞŶ͗
munkatársakat. Feladatok: A végzettségének megfelelő hidegburkolási és/vagy
E-ŵĂŝů͗ĂůůĂƐΛǀĂƌŽƐŐĂǌĚĂϭϴ͘ŚƵ
melegburkolási feladatok ellátása a felújítási tervekben foglaltak szerint. Elvárások: hidegburkolói, vagy melegburkolói,ϭϭϴϭƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂƌŽƐƐƵƚĐĂϳ͘
vagy épületburkolói végzettség, legalább
WŽƐƚĂĐşŵ͗sĄƌŽƐŐĂǌĚĂys///͘ŬĞƌƺůĞƚEŽŶƉƌŽĨŝƚƌƚ͘
1-3 éves tapasztalat, önálló, megbízható munkavégzés.
n VARRODAI MUNKATÁRS: Társaságunk varrodai munkatárs munkakörbe
keres munkatársakat. Feladatok: Munkaruha készítés, eseti külső megbízások
teljesítése, továbbá lakossági megkeresések kielégítése. Elvárások: szakirányú
végzettség, 1-3 év tapasztalat ruhajavítás területén, önálló, pontos munkavégzés.
n HIDEGBURKOLÓ: Feladatok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára,
belső falfelületeire különböző hideg tapintású burkolólapok felhelyezése; - a
burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre
vágása; - a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi
hibaelhárítások végzése, felújítása, illetve csereigények jelzése. Elvárások:
szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
pontos, megbízható munkavégzés. Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség,
versenyképes fizetés.
n MELEGBURKOLÓ: Feladatok: - parketta, szőnyegpadló, műanyagpadló
lerakása; - a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása; - különböző technikai eljárásokkal a burkolóanyagok
felületre való rögzítése; - a lerakott parketta szükség szerinti felület kezelése; - a
sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréjének megvalósítása; napi hiba-elhárítások végzése, felújítási, illetve csereigények jelzése; - anyagszükségletek felmérése, összeállítása. Elvárások: épületburkolói végzettség,
szakmai tapasztalat, kulturált és fegyelmezett magatartás, együttműködési
készség és csapatszellem, megbízható, igényes, felelősségteljes munkavégzés.
Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés.
n RENDEZVÉNYSZERVEZŐ: Feladatok: - kulturális, szabadidős rendezvények tervezése, szervezése és lebonyolítása; - az aktuális rendezvényhez
kapcsolódóan előkészítési, illetve lebonyolítási forgatókönyv összeállítása; - a
rendezvényekhez szükséges ha-tósági engedélyek beszerzése, illetve a bejelentési
kötelezettségek teljesítése; - esemény naptárak, szórólapok, plakátok és egyéb
kiadványok tervezése és összeállítása; - a létesítmény programjai iránt érdeklődők
fogadása, információ szolgáltatás biztosítása. Elvárások: középfokú végzettség,
jó szervező, kommunikációs és együttműködési készség, megbízható, önálló,
felelősségteljes munkavégzés. Előny: hasonló területen szerzett tapasztalat.
Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán,
a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail:
allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.
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II.
Városgazda Akadémia Bál
Helyszín: Pestszentimrei Sportkastély (1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c.)
Időpont: 2017. február 4. 18.00 óra
Látványos lézershow, Botafogó Táncegyüttes
Svédasztalos vacsora korlátlan italfogyasztással
Éjfélkor tombola

MEGLEPETÉS SZTÁRVENDÉG!
Jegyár: 10.000.-Ft
Jegyek vásárolhatóak a Baross u. 7. szám alatt a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Főpénztárában, a Pestszentimrei Sportkastélyban (1188
Budapest, Kisfaludy u. 33/c.), valamint a V18 Központjában az Üllői út 423. szám alatt Müller Gyöngyinél. További információ: +36-30-9494-873

Legyen Ön is vendégünk, bálozzunk együtt!
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Programajánló

A 10. félévre készülnek a Nyugdíjas Akadémia szervezői

Programok

Rózsa Művelődési Ház

Városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Január 28. 11 óra: Csiribiri – Halász
Judit műsora. Belépőjegy: 2200 Ft.
Január 28. 16 óra: Magyar táncház
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Január 28. 19 óra: Magyar táncház
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 10. 17 óra: Színek és fények
az üvegen – Kassainé Botykai Éva
kiállításának megnyitója
Február 11. 16 óra: Magyar táncház
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 11. 19 óra: Magyar táncház
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 12. 15 óra: Ki a hunyó, avagy
Bubus – a Pesti Művész Színház
előadása. Belépőjegy: 2400 Ft, diák/
nyugdíjas: 1700 Ft.
Keddenként és csütörtökönként az
alábbi foglalkozásokra várjuk az
érdeklődőket. Etka-jóga: részvételi
díj 700 Ft/alkalom vagy 3000 Ft/5
alkalom. Zumba: részvételi díj 700 Ft/
alkalom. Gerinctorna: részvételi díj 700
Ft/alkalom.
Keddi napokon Ringató. Részvételi
díj: 1000 Ft/alkalom vagy 4000 Ft/5
alkalom.
Hétfőn és szerdán New Dance World
hip-hop tánciskola.
Csippentő címmel készségfejlesztő
foglalkozás 1–3 éves gyermekeknek.
Foglalkozásainkra jelentkezni, illetve
további információt kérni az elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől
péntekig 9–19 óráig. Az itt található
Ticket Expressz-irodában jegyek válthatók koncertekre, kiállításokra és színházi
előadásokra. Terembérlési lehetőség
esküvőkre, összejövetelekre előzetes
egyeztetés alapján.
4seasons Sí- és
Snowboardpark

Városház utca 40.

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

Thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Január 27. 18 óra: PLER-Budapest–
Cegléd férfi kézilabda Ligakupa-mérkőzés
Január 28. 10 óra: Lónyay-kupa
Február 4. 10 óra: Lónyay-kupa
Február 10. 20 óra: Városgazda
Utánpótlás Akadémia–Törökbálint futsal
bajnoki mérkőzés
Február 12. 17 óra: PLER-Budapest–
Balatonfüred NB I/B-s férfi kézilabda
bajnoki mérkőzés
Pestszentimrei
Sportkastély

Kisfaludy utca 33/C

Telefon: 297-3018
Január 29. 8 óra: Az Omega Pünkösdi
Gyülekezet vallási és sportrendezvénye
Február 4. 18 óra: II. Városgazda
Akadémia-bál
Lőrinci Nagykönyvtár

Thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 1. 16.30: Társasjátékklub
Február 6. 14 óra: Irodalmi klub
Február 8. 17 óra: Izgő-mozgó klub
Február 9. 17 óra: Kultúrkör – Camino,
ahogy én jártam. Kovács Györgyi
nyugalmazott régióigazgató úti
beszámolója.
A Galéria 18 kiállítóteremben január
végéig Bereczky Ildikó grafikusművész
tárlata, február 7-től Katulicz László
kiállítása tekinthető meg.
62 éven felüli olvasóink ingyen internetezhetnek a könyvtárban!

Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.

Telefon: 291-1069
Január 27. 17 óra: Könyvajánlók klubja
– Mit olvastunk az ünnepek alatt?
Február 2. 10 óra: Csevegő csütörtök
A könyvtár előterében a Tomory Lajos
Múzeum által rendezett Lőrinc birtokosai című időszaki kiállítás tekinthető
meg.
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.

Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Január 26. 14 óra: A NYÉVE közgyűlése
Január 27. 16 óra: Cserebere – civil
börze a ClubNetCet szervezésében
Január 28. 15 óra: Kézműves kuckó
Január 29. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 1. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Február 2. 16.30: Gerinctorna (első
foglalkozás)
Február 3. 10 óra: Brumi és a téli álom
– a Fabula Bábszínház műsora
Február 4. 9 óra: Szellemi sportok
versenye a Kondor Sárkány-kupáért
Február 4. 15 óra: Mulassunk együtt –
a Marsai Dalkör összejövetele
Február 4. 15 óra: Kézműves kuckó
Február 5. 9 óra: Szellemi sportok
versenye a Kondor Sárkány-kupáért
Február 5. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 7. 17 óra: A Dunánál – a
Visegrád–Szentendre tanulmányúton
részt vevő művészek kiállításának
megnyitóünnepsége
Február 7. 16.30: Gerinctorna
Február 7. 17.30: A nagy emberek
szerepe a történelemben – Pais István
filozófiatörténész, nyugalmazott egyetemi docens előadás-sorozata
Február 8. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Február 9. 16.30: Gerinctorna
Február 9. 14 óra: Fehér asztalnál: farsangi vidámság. A NYÉVE összejövetele
Február 11. 10 óra: a Szent László
Plébánia farsangi bálja
Február 11. 15 óra: Kézműves kuckó
Február 12. 9 óra: Sakkbajnokság a
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Február 12. 10 óra: Csokikoncert –
zenei ismeretterjesztő előadás, játék és
muzsika 60 percben
Február 12. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az emeleti galérián 1956 – A szabadság ereje címmel a kerületi plakáttervezési verseny kiállítása. Az Aulagalériában január 31-ig a Varázslatos évszakok
Lőrincen és Imrén című gyermekrajzkiállítás látható.
Szombatonként 9 órától kerámia és
tűzzománc nyitott műhely.
Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti
Gyűjtemény

Kondor Béla sétány 10.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Új időszaki kiállítás a Kossuth téri Pavilongalériában: Rerrich Béla műépítész,
kertépítő, a pestszentlőrinci Kossuth
tér tervezőjének emlékkiállítása hétfőtől
péntekig 10 és 17.30 között tekinthető
meg.
Felhők felett címmel repüléstörténeti
időszaki kiállítás a KÖKI Terminálban
(II. emelet, az éttermek közelében). Az
ingyenes kiállítás keddtől vasárnapig
10–18 óra között látogatható.
Repüléstörténeti kiállítás várja az
érdeklődőket a Ferihegy 2B terminál
melletti Aeropark repülőmúzeum Il–18as repülőgépén is.
A kerületet bemutató ismeretterjesztő
tablósorozat és a hozzá kapcsolódó
online térképes felület révén a kerület
története mellett megismerhető annak
22 részegysége, valamennyi köztéri
és beltéri emlékműve, emléktáblája
és szobra, valamint Pestszentlőrinc
teljes – a korábbi elnevezéseket is
tartalmazó – utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.es/kossuth.
html).
Várjuk iskolai és óvodai csoportok
jelentkezését múzeumpedagógiai foglalkozásra. Programkínálatunk elérhető a
muzeum18ker.hu oldalon a Múzeumpedagógia menüpontban. Jelentkezés:
sarolta.rozgonyi@gmail.com.

Szolgáltatásaink: kutatószolgálat
előzetes egyeztetés alapján, többnyelvű
tárlatvezetés, múzeumpedagógiai
programok minden korosztálynak (a
kínálatról a honlapunkon lehet tájékozódni), vándorkiállítások kölcsönzése,
helytörténeti séták szakavatott vezetővel, helytörténeti kiadványok árusítása.
Múzeumsarok
kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.

Telefon: 06-20-285-0667
Január 31. 17 óra: A Rerrich Béla,
a lőrinci Kossuth tér kertművésze
című kötet ünnepélyes bemutatója. A
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a 290-1585-ös telefonszámon vagy a muzeum@muzeum18ker.hu
e-mail címen lehet. Minden résztvevő
ingyen példányt kap a kiadványból.
Állandó kiállítások:
200 év emlékei – Pillanatképek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi
oktatástörténet 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
Nyitvatartás előzetes telefonos egyeztetés alapján.
Pestszentimrei
Közösségi Ház

Február 12. 10 óra: Terepasztalos
stratégiai játék – bemutató. A belépés
ingyenes!
Január 26-án és február 9-én 17 órától
ingyenes jogi tanácsadás, amelyet
előzetes bejelentkezés alapján lehet
igénybe venni.
Foglalkozásainkra, klubjainkra jelentkezni és az időpontjukról érdeklődni az
elérhetőségeinken lehet.

Zarándoklat
a Szent
Jakab-úton
A Szent Jakab-út, amelyet gyakran
csak El Caminóként emlegetnek, a világ
egyik legrégibb keresztény zarándokútja. Végállomása a Spanyolország
északnyugati csücskében lévő Santiago
de Compostela, a hagyományok szerint
ugyanis a város székesegyházában találhatók Jézus egyik apostolának, Szent
Jakabnak a földi maradványai.
Ma már nemcsak a kifejezetten vallásos
emberek indulnak el az embert próbáló
útra, hanem egyre többen olyanok is,
akik keresnek valamit, keresik önmagukat, keresik a választ különféle kérdéseikre. A Szent Jakab-út reneszánszát
éli, az egész világból érkeznek ide
zarándokok, hogy végigmenjenek rajta,
vagy legalább egy részét megtegyék.
Hogy milyen élményeket ad egy ilyen út,
arról a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
nyugalmazott régióigazgatója, Kovács
Györgyi mesél, aki maga is végigjárta az
El Caminót.
Időpont és helyszín: február 9. (csütörtök) 17 óra, Lőrinci Nagykönyvtár
(Thököly út 5.). Mindenkit szeretettel
várunk!

Vasút utca 48.

Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Január 27. 10 és 15 óra: Legszebb
kincs a barátság – a Tihanyi Vándorszínpad gyermekszínházi előadása.
Belépőjegy: 980 Ft. Előzetes jelentkezés
szükséges!
Január 27. 16.30: Aviva-tanfolyam.
Bővebb információ Reimann Katalintól
kérhető a reimank@t-online.hu e-mail
címen vagy a 06-30-350-3266-os
telefonszámon.
Február 1. 17 óra: Kreatív kézműves
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk
és kreatív megoldások a legújabb
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft +
a felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes bejelentkezést kérünk
a 06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 1. 17.30: Kertbarátklub. Tervezett téma: Gyógy- és fűszernövények
termesztése. Előadó: Radványiné Low
Andrea. A részvétel ingyenes.
Február 3. 16 óra: Nyugdíjas operett- és
nótadélután. Régi idők ismerős dallamai
a színpadon. A belépés ingyenes.
Február 4. 10 óra: Kreatív kézműves
klub gyermekeknek. Manuális készségés kreativitásfejlesztő foglalkozások különleges alapanyagokkal és a legújabb
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft +
a felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes bejelentkezést kérünk
a 06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 4. 15 óra: Nosztalgia táncklub.
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Február 7. 18 óra: Tudatos életmód
klub. Tervezett téma: tél végi feltöltődés
táplálékainkkal. Előadó: Kisa Judit.
Belépőjegy: 400 Ft.
Február 8. 17 óra: Kreatív kézműves
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk
és kreatív megoldások a legújabb
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft +
a felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes bejelentkezést kérünk
a 06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 8. 18 óra: A Napfényes
Itália című fotókiállítás ünnepélyes
megnyitója. Köszöntőt mond: Gian
Luca Borghese, a Budapesti Olasz
Kultúrintézet igazgatója.
Február 10. 16.30: Családi táncház és
népi játszóház. Népi hagyományőrző zenés, táncos családi elfoglaltság. Vezeti:
Plugor Judit. A belépés ingyenes!
Február 11. 15 óra: Pál Feri atya ismét
a PIK-ben! A belépőjegy elővételben
1600 Ft, az előadás napján 1800 Ft.
Előzetes jelentkezést kérünk!

Újdonsággal
is várják a
nyugdíjasokat

Árnyjáték
a Tündérkertben
Ezt a címet kapta a Tomory Lajos
Múzeum idei első családi délutánja.
A résztvevők árnyjátékfigurákat készíthetnek az állandó kiállítás fotóihoz és
öltözékeihez kapcsolódva, s az egykori
Tündérkertbe is elrepítik őket egy
képzeletbeli farsangra.
Időpont és helyszín: február 11.
(szombat) 15 óra, Múzeumsarok
(Szent Lőrinc sétány 2.). A részvétel
ingyenes!

A tizedik félévre készülhetnek a kerületi Nyugdíjas Akadémia hűséges régi, valamint új hallgatói. A tavaszi szemeszter első előadása
február 18-án szokás szerint 9 órakor kezdődik az önkormányzat
üléstermében. Jászberényi József Homo Infantilis, avagy megmenthető-e az európai kultúra? című előadása egyben a hasonló témájú
és című könyv bemutatója is lesz.
Amint azt Port Tivadarné, az akadémia programkoordinátora elmondta, a tanfolyamok időpontjai még nem véglegesek, de mindenkit időben értesítenek arról, hogy mikor kezdődnek kedvenc kurzusai. Tavasszal 16 különféle foglalkozáson lehet majd részt venni.
A már megszokott nyelvtanulási lehetőségek és egyéb „tantárgyak”
mellett a tervek szerint újdonságként két szinten indítják útjára a
számítástechnikai képzést.
Ê P. A.

Alkotói
pályázat

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata és a Kondor Béla Közösségi Ház közös pályázatot hirdet, amelyen 14 éves kortól minden
középiskolai tanuló részt vehet az alábbi kategóriákban: képzőművészet (festészet, grafika, szobrászat), iparművészet (textil, tűzzománc, bőr, üveg), fotóművészet (színes vagy fekete-fehér technikával készült fotók, digitális fényképek).
Egy pályázó maximum 5 művel, alkotással vagy 1 képsorozattal
indulhat. A pályamunkák beérkezésének határideje: 2017. február 8.
Beküldés helye: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.
Tel.: 291-6564).
Jelentkezési lap a kondorkh@kondorkh.hu e-mail címen igényelhető.

Pál Feri atya újra

Több telt házas előadást tartott már
a kerületünkben az egyedi előadásmódjáról híres Pál Ferenc. Jó hír,
hogy az atya ismét ellátogat hozzánk,
így aki lemaradt a korábbiakról, vagy
szeretné újra hallani az előadását, itt a
lehetőség, most megteheti!
Időpont és helyszín: február 11. (szombat) 15 óra, PIK Ház (Vasút utca 48.).
A várható nagy érdeklődésre tekintettel
a szervezők előzetes jelentkezést kérnek a PIK elérhetőségein (személyesen
vagy telefonon: 291-9202, 294-5971).
A belépőjegy elővételben 1600 Ft, az
előadás napján 1800 Ft.

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP
17:00 ÓRAKOR!

Az 56-os
szellemiség ápolói
A Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú
Alapítvány, mint az egykori Corvin közi
főparancsnok kiskunmajsai 56-os múzeumának fenntartója és eszmei örökségének letéteményese, országos gyűjtést
hirdet a forradalom mindmáig feltáratlan
emlékeinek felkutatása, összegyűjtése
és közkinccsé tétele érdekében.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik
bármilyen megőrzésre és megismertetésre érdemes emléket őriznek a forradalomról, továbbá azokét is, akiknek
tudomásuk van mások által megőrzött
ilyen emlékekről.
Kérjük, hogy mindazok, akik Magyarországon vagy a Kárpát-medence és
a nagyvilág magyar közösségeiben
bármiképpen segíteni kívánják a
munkánkat, jelentkezzenek a következő
elérhetőségek valamelyikén: Pongrátz
Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány
irodája: 6120 Kiskunmajsa, Iskola u.
8–10. Postacím: 6120 Kiskunmajsa, Pf.:
36. Telefon: 06-70-210-5555. E-mail:
muzeum@corvinista.hu.

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu

A 15. oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Kilencedszer is kitűnő hangulatban búcsúztatták a futók az óévet Sport
Kenyába és Ukrajnába utazott a szilveszteri sült malac

Százak
futottak a
Bókay-kertben

15

A jutalom

Gazdag évet zárt a Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesület
öttusaszakosztálya. A Magyar Kupa-versenyeken, a korosztályos országos bajnokságokon, az elit bajnokságon és a
váltó MK-ban is helytálltak a fiatalok, nemegyszer a dobogó legfelső fokára is felállva. Eszes Jánossal, az egyesület
szakosztályvezetőjével és vezetőedzőjével beszélgettünk.
Ami a versenyeztetést illeti, valójában „csak” két- és háromtusával foglalkozik a Lőrinc 2000 SE. Azokkal a versenyszámokkal, amelyek az
utánpótlás-korosztályoknak biztosítják a „pályakezdés” lehetőségét.
Alapismeretként az úszással, a futással és a vívással barátkoztatják meg a
jelentkezőket, akikből egyre több van.
„A lovaglás és a lövészet azért nincs az oktatott sportágak között,
mert a 9–16 éves korosztályban még nem szerepel ez a két sportág. Utánpótlás-egyesület a miénk, így elsősorban arra fordítunk figyelmet, hogy
stabil alapokat, jó fizikai erőállapotot adjunk a gyerekeknek. Számunkra
ez a fő cél, és persze az is, hogy a gyerekek úgy léphessenek tovább más
egyesületbe, hogy Lőrincen mindent megkaptak ahhoz, ami az előrejutásukhoz szükséges.”
A számok is tükrözik, hogy nem láblóbálással telnek a napok, sok ember sok munkáját sejtetik.
„Nem tekint vissza hosszú múltra a szakosztály, de az elmúlt évben
nagyot léptünk előre, és még szebb jövőre törekszünk. Az utánpótláskorosztályokban a rangsorolt egyesületek között az ötödik helyen végeztünk, ami részben nagy ugrás, részben pedig büszkeség, mert megelőztünk olyan óriásokat, mint a Honvéd, az UTE, a Csepel vagy a vidéki
fellegvár, a székesfehérvári Alba. Öt éve van többtusa Lőrincen, tehát az
akkor kezdő fiúk és lányok ma már reményteljes szereplői a hazai versenyeknek.”
Sikerből, éremből valóban rengeteg van, de a szerteágazó szakmai
munkát megszervezni is tudni kell. A szakosztályvezető szavaiból kitűnt, hogy figyelnek erre is.
„Fő- és mellékállásban tíz edzőnek van komoly szerepe a sikerekben.
Az életünk a Bókay-kert, a Malév-uszoda és a Gerely utcai pálya között
zajlik, tehát, hogy úgy mondjam, logisztikailag is rendben kell lennie
mindennek. Ha nem a hazai pályákon edzünk, akkor edzőtáborozunk,
ahogy azt a gyerekek iskolai elfoglaltsága megengedi. Már tradíció, hogy
két közös táborozásra igyekszünk minden évben helyet és időt szorítani.
Az eredményei alapján nem egy gyermek kapott jutalomként meghívást
a szövetség februári mátraházai edzőtáborozására, amelyet többek között Martinek János öttusázó olimpiai bajnokunk irányít.”
Nem mondta a vezetőedző, de megtesszük helyette mi: akár az is
előfordulhat, hogy az 1988-as szöuli olimpia kétszeres bajnoka a jövő
aranyérmeseit okítja majd az edzőtáborban…
Ők mennek Mátraházára
A Lőrinc 2000 SE-ből jó teljesítménye alapján a fiúk közül
Eszes János Márk és Szakály Bence, a lányok közül Ürögi
Tímea és Ürögi Zsófia kapott meghívást Mátraházára.


lelkes A csapat

Más választás nem lévén, a PLER-Budapest kézilabdázói
azon másodosztályú csapatok keserű kenyerét eszik, amelyek a nyáron kiestek az NB I-ből. Kovács Mihály vezetőedző
azonban nem kesereg, hanem előre néz.

Több mint háromszázan búcsúztatták az évet a Malacvágtán

�

Kilencedik alkalommal rendezték meg december 30-án
a Bókay-kertben a szilveszteri futóversenyt, a Malacvágtát.
A férfiaknál kenyai, a nőknél ukrán győzelem született.

A legelején tisztázzuk: vajon miért nem
december 31-én tartják a szilveszteri
Malacvágtát? A választ Burján Attila
adta meg, aki elmondta: azért, mert szilveszter napja nem igazán arról szól, hogy
fussanak, sportoljanak az emberek.
– Be kell látni, hogy ilyenkor a legtöbben már a bulira készülnek. A fiúk
„rápihennek”, a lányok pedig csinosítják
magukat, nem fér bele ebbe a napba az,
hogy vágtázzanak. A szilvesztert megelőző nap azonban üres, ezért gondoltuk, hogy jobb lesz ez így – mondta a
verseny „kikiáltója”.

Rutinból, kiválóan

Bejött az elképzelés, mert a vágta tényleg sikeres lett az évek során, évről évre
többen látogatnak ki a Bókay-kertbe, és
egyre több a nevező is. 2016 decemberében is több mint háromszázan gondolták azt (elsősorban persze az igazolt,
profi atléták), hogy hazaviszik az ünnepi vacsorára a sült malacot, amelyet az
önkormányzat ajánlott fel a férfi és a női
győztesnek.
Így hát senki sem csodálkozott azon,
hogy sok száz kerületi (és nem kerületi)
választotta programjául a már hagyományosnak tekinthető versenyt. Az, hogy
minden évben többen állnak a rajthoz,
nagy munkát ró a szervezőkre, az önkormányzat sportfelelőseire, Varga Judit
Veronikára és Eszes Jánosra. Ugyanakkor már rutinból és kiválóan oldanak
meg minden feladatot.

Kincsek a kocsikban

– Ma már tényleg nem okoz semmiféle
gondot a szervezés, mert mindenki tud-

ja a dolgát. Mi is, a bennünket segítők is,
s elmondhatom, hogy a versenyzőkkel
sincs gond, mert már előre tudják, hogy
mit kérünk majd tőlük, hol kell gyülekezniük, honnan rajtolnak a mezőnyök.
Nekik is köszönhetően mondhatom,
hogy nincs nehéz dolgunk, nekünk is
előszilveszter ez a verseny – mondta
Eszes János.
Ezúttal is nyolc futamot írtak ki,
amelyek a szuperminiktől (a leglelkesebbektől) egészen a kismamák részére kiírt
babakocsis futamig terjedtek. Ez utóbbiról csak annyit: a bátor mamák egyikemásika olyan tempóban vágtázott a nem
könnyű vonalvezetésű pályán, hogy attól lehetett tartani, útközben elveszítik a
kincsüket…

Varsó, Belgrád,
Budapest
A legnagyobb érdeklődés természetesen
az összevont futamot kísérte, amelyben
a juniorok, a felnőtt férfiak és nők, valamint a veteránok és a szeniorok állhattak rajthoz. Legalább százan voltak,
amikor a napsütéses, igazi terepfutó időben elindították a futamot.
Ami azt illeti, a férfiak mezőnyében
akár előre oda lehetett volna adni a ropogós bőrű malacot, mert ott volt az a
kenyai Kiptun Kimajo, aki a legutóbbi varsói 10 kilométeres és a belgrádi
félmaraton utcai futóversenyen is diadalmaskodott.
Nos, ő nyert a Bókay-kertben is, ráadásul kiváló időeredménnyel. Nem kellett célfotó ahhoz, hogy láthassuk: a malac Kiptun Kimajóé. A vékonydongájú,

ám annál fürgébb lábú atléta 15:26-os
idővel ért célba. A nők mezőnyében sem
született magyar győzelem, de legalább
nem vitték olyan messzire a malacot. A
hölgyek leggyorsabbja, így legjobbja az
ukrán Irina Kiljoskaja lett, aki magabiztos futással és 16:57-es idővel teljesítette
az 5000 métert.
Az atlétanő az eredményhirdetés
után elmondta, hogy elégedett az idejével, s örül a malacnak is, csak éppenséggel nem tudja, hogyan viszi azt haza.
Ez már az ő gondja volt, nekünk csak
annyi dolgunk maradt, hogy jó étvágyat
kívánjunk hozzá.
Egy azért
itthon maradt
Ha a pályán nem sikerült
is, Fortuna azért itthon
tartott egy malacot, mert
a tombolán kisorsoltat
magyar versenyző nyerte el,
így aztán nem csak idegen
asztalt díszített a fődíj
szilveszter éjszakáján…


S hogy mit lát? Többek között azt, hogy a bajnokság elején átvett gárda az
őszi idény 13 mérkőzése után a tabella második helyén áll 20 ponttal. Öttel lemaradva a vezető Dabastól és kettővel megelőzve a harmadik helyen
álló Győrt.
A csapatról szólva türelmes az egykor világbajnoki címet nyerő szakember, mert azt mondja, hadd érjen, hadd „öregedjen” még az együttes,
amely olyannyira ifjoncokból áll, hogy a két kapust leszámítva a legidősebb
srác is csak 22 (!) éves. Az ebből fakadó rutintalanság miatt mindössze két
mérkőzéssel volt elégedetlen az ősz során. A Tatán és a Százhalombattán
elszenvedett vereséggel, mert az a két meccs is „nyerhető lett volna”.
A tavaszról úgy véli Kovács Mihály, hogy a jó sorsolásukat tekintve
bármi előfordulhat, de a realitás azt mondatja vele, hogy az ötpontos hátrány kicsit sok a rutinos Dabas ellen.
A vezetőedző szerint a következő szezon végén, 2018 tavaszán tűnik
reálisnak a bajnoki arany a másodosztályban.
A PLER-srácok már javában készülnek a bajnoki folytatásra. Előbb villámtornára mennek Szlovákiába, aztán Ligakupa-mérkőzések lesznek itthon, majd február 12-én kezdődik a tavaszi bajnoki idény. Az első meccs
hazai pályán lesz, a Balatonfüred ellen.

Mindent vitt
a Gloriett

Harmincötödik alkalommal rendezték meg december közepén (1982 óta folyamatosan) a Ki-Lő Kupa elnevezésű teremlabdarúgó-gyermektornát, amelyen lőrinci és kispesti iskolák és óvodák mérték össze a tudásukat.
Tasnádi László, az esemény „örökös” főszervezője elmondta, hogy az első
alkalommal a főnöke küldte el őt, hogy hozza össze a két városrész diákjait, hátha lesz belőle valami.
Lett… Olyannyira, hogy mostanság már az intézmények tanárai is
megmérkőznek egymással, sőt jelentkezett az utánpótlás is, mert az óvodások is beszálltak, hogy eldőljön, melyik kerületben kergetik jobban a
lasztit.
A Ki-Lő döntőjébe azok az általános iskolai csapatok kerülhetnek be,
amelyek sikerrel vették a korábbi selejtezőket.
Az idei verseny a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola nagy fölényét
hozta. A kerületi iskolások csak egy győzelmet engedtek át a kispestieknek, s az óvodások „derbijét” is a mi kerületünk nyerte. A tanárok mérkőzésén azonban a kispestiek diadalmaskodtak, valamit javítva ezzel a
bizonyítványukon.
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Sport

Új csarnokban, új otthonban sportolhatnak

Zöld lámpa a kézilabda-szövetségtől, indulhat a projekt

Kézzelfogható álom
a sportcsarnok

�

A XXI. század igényeinek megfelelő sportcsarnok épül a Thököly
úton az ebben az évben negyvenéves Lőrinci Sportcsarnok helyére.
A nem kevés munkával járó építkezésnek már az előkészületei is
nagy figyelmet követelnek meg.

Róth Ferenc					
Amikor 1977. szeptember 6-án átadták a sportcsarnokot, az eleget tett a kor követelményeinek,
igényeinek. Tizenkét éve, 2005-ben azonban fel
kellett újítani, mert 28 évesen már voltak rajta
„ráncok”.
A 44 x 24 méteres küzdőtéren több sportág
űzhető, akár a nemzetközi sportági szövetségek
előírásait is szem előtt tartva. Az elmúlt évtizedek során megszámlálhatatlanul sok kézilabdatalálkozó, futsal-, floorball-, karate-, ritmikusgimnasztika-verseny helyszíne volt a csarnok. A
lelátókon jelenleg 400 ember biztathatja a PLER
kéziseit (is). A „Lőrinci” alkalmas bálok, koncertek, egyéb kulturális események megrendezésére is.
Azonban ennyi szép és dicsérő szó után is be
kell látni: a csarnok fölött eljárt az idő. Új kell,
mert a létesítmény már távolról sem mondható
összkomfortosnak.

Zöldre váltott a lámpa

– Nem kérdezem, hogy milyen lesz a búcsú az
„öregtől”, mert gondolom, nem ezzel foglalkoznak
jelenleg. Lehet dolga, dolguk bőven a beruházás
előkészítésével…
– Nem unatkozunk, s erre a kérdésre feltehetően ugyanezt tudom majd válaszolni a jövő év
elején is – mondta Lévai István Zoltán, az önkormányzat sportért felelős alpolgármestere.
– A PLER második pályázata lett sikeres, a
2012-ben beadott még piros lámpát kapott.
– Ma már, különösen a mostani sikerének ismeretében, nem foglalkozunk a korábbival. Az
biztos, hogy jó, alaposan átgondolt és minden
oldalról alátámasztott pályázat került a Magyar Kézilabda-szövetséghez. A válasz decem-

berben érkezett meg, jelezve: most már zöld
a lámpa, megkezdhetjük az előkészületeket.
– A lebontandó régi csarnok az önkormányzaté,
vagyis a köz tulajdonát képezi. Lesz-e változás ebben, netán a PLER lesz a tulajdonos?
– Erről szó sincs. A tulajdonviszonyok természetesen nem változnak, továbbra is önkormányzati, vagyis kerületi tulajdonú marad a
sportcsarnok. A felújítás támogatására a PLER
Kézilabdasport Kft-nek volt lehetősége pályázni,
amit az önkormányzat előzetesen jóváhagyott.

Keresztelő is lesz

A cél 2018 ősze

– Manapság minden valamire való sportcsarnoknak van „keresztneve”, vagyis olyan támogatója,
amelynek a nevét viseli a létesítmény. Szóba jöhet
ilyen a Thököly úton?
– Mi is folytatunk tárgyalásokat ilyen irányban, de véglegeset ma még nem lehet mondani,
túl korai lenne.
– Nézzük a szakmát, a sportot, mert feltételezem, hogy amennyire várják a kézilabdázók az új
csarnokot, annyi gondot kell majd leküzdeniük,
miután bezár a csarnok.
– Igen, ez a legfontosabb, ezt kell kidolgozni,
ezt látom a legnehezebbnek. A bezárás gondot
okozhat a csarnokot használó valamennyi egyesületnek és iskolának.

– A PLER kézilabdázóinak hány csapatát érinti az
építkezés?
– A különböző korosztályokban 11-12 csapatot
és számtalan mérkőzésük helyszínét.
– Miközben a felnőtt csapat igyekszik vissza az
első osztályba…
– Az NB I/B-s felnőttek a második helyen állnak a bajnokságban, tehát figyelni kell rájuk is,
hogy megfelelő körülményeket tudjunk biztosítani a nyugodt felkészülésükhöz és a sikeres találkozóikhoz.
– Mikorra készülhet el az új sportcsarnok, mivel
volna elégedett?
– Nagyon boldog és elégedett lennék, ha a
2018–19-es őszi szezont már az új arénában kezdhetnék meg a sportolóink, s természetesen nem
csak a kézilabdázók.

Ezres lesz az új lelátó
A jelenlegi 400 férőhelyes csarnokot a
Nemzetközi Kézilabda-szövetség előírásainak megfelelően 1000 fő befogadására alkalmassá bővítik, az ehhez tartozó
kiszolgáló és kiegészítő funkcióval. A küzdőtér köré fogadótér, porta, jegypénztár,
ruhatár épül, továbbá összesen 400–500
négyzetméteren nyolc öltözőblokk. Lesznek irodák, továbbá orvosi szobák és
szertárak, edzőtermek és multifunkciós
termek, valamint egy 50 fős előadóterem
és konditerem is. A lelátón közvetítőállások, sajtóhelyiségek is helyet kapnak. Kialakítanak egy 30 négyzetméteres fedett
teraszt, úgynevezett támogatói lelátót is.
A mai 2500 négyzetméter alapterületű
épületet a beruházás nyomán egy mintegy 4000 négyzetméteres létesítmény
váltja fel.

