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ártAtlAn áldoZAtoK 

A koMMuNiZMus álDoZAtAiNAk emlék-
napja alkalmából megemlékezést tartottak 
február 20-án a kondor béla közösségi 
Házban. a megrendítő hangulatú esten, 
ahol a kákics együttes és a Tébláb táncosai 
mellett fellépett lukács sándor kossuth- és 
jászai mari-díjas színművész, bemutatták a 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre 1956-os 
napjait felelevenítő könyvet is.    

vonZÓ KErtváros

A Xviii. kErülEtbEN évtiZEDEkEN át 
mintegy kistestvérként, az ott élők szerint 
néha inkább mostohagyerekként beszéltek 
Pestszentimréről. az utóbbi években azon-
ban ez a kerületrész is jelentős fejlődésen 
ment át, és lassan megváltozik a vélemény 
a kertvárosi hangulatú, külsejében is egyre 
vonzóbb településrészről, amelynek továb-
bi fejlesztéseiről egyeztettek. 

JárdAéPítés

A kErülEti öNkorMáNyZAt minden évben 
kiemelt beruházásként foglalkozik a járda-
felújítással. az elmúlt évben csaknem 15 
kilométer járdafelület újult vagy épült meg, 
amivel sikerült tartani az egy évvel korábbi 
ütemet. idén szeretnék emelni a korábbi 
mennyiséget, és 20 kilométer járdafelület 
építését, rendbehozatalát tervezik, amit 
már el is kezdtek. 

nAgyrA nŐttEK

MiNősÍtEtt MoNtEssori gyermekin-
tézményként működik január 1-je óta 
az Erzsébettelepen található iciri-Piciri 
bölcsőde. a 2014. októberi megnyitás óta 
eltelt rövid idő alatt a bölcsőde rendkí-
vül népszerű lett a továbbra is fiatalodó 
kerületrészben. a montessori-elv alapján 
történő fejlesztés egy új nevelési irányzat a 
kerület bölcsődei szolgáltatásában.

AZ EMléKEZEt MotorJA

MúZEuMi MiNősÍtést kapott tavaly az Em-
beri Erőforrások minisztériumától a helytör-
téneti gyűjtemény, így a XViii. kerület első 
ilyen közművelődési intézménye született 
meg a Tomory lajos múzeum révén. Ez 
nemcsak szakmai dicsőséget jelent, ha-
nem a kerület nimbuszát is emeli. a siker 
annak a csapatnak az érdeme, amelyet 
Heilauf zsuzsanna vezet egy évtizede. 
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere

Pincefödém- 
hőszigetelés
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együtt 
segíthetünk!
ismét jótékonysági 
koncertet ad Kucsák 
lászló, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre ország-
gyűlési képviselője. 
A karitatív estet február 
25-én 18 órakor tartják 
a rózsa Művelődési 
házban. A képviselő 
a bevétel egészét a 
hallássérült gyerekek 
kiszűrésére alkalmas 
audiométer és egyéb 
orvosi eszközök be-
szerzésére ajánlja fel. 

az elmúlt négy évben 
mindig a segítés szán-
déka vezérelte azokat a 
jótékonysági koncerteket, 
amelyekkel kerületünk or-
szággyűlési képviselője már 
hagyományt teremtett. a 
bevétellel támogatták már 
többek között a kerület ifjú 
tehetségeit és az időseket 
is. Tavaly a nyugdíjasok 
érdekvédelmi Egyesülete, a 
nyéVE a befolyt csaknem 
félmillió forintból számító-
gépeket és a megfelelő 
működéséhez szükséges 
háztartási gépeket szerez-
hetett be. 
az idei nagyszabású 
koncertet kucsák lászló 
a dohnányi Ernő zeneis-
kola művésztanárainak és 
növendékeinek a közremű-
ködésével szervezi meg. 
„igyekszünk mindig valami 
nemes célért zenélni, így 
ezúttal a kerület korsze-
rűbb, hatékonyabb és szín-
vonalasabb egészségügyi 
ellátását kívánjuk támogat-
ni. Ezért az est teljes bevé-
telét a hallássérült gyerekek 
kiszűrésére alkalmas audio-
méter és egyéb eszközök 
beszerzésére ajánlom fel” 
– hangsúlyozta az ország-
gyűlési képviselő. kucsák 
lászló kiemelte továbbá a 
kora gyermekkori szűrés 
fontosságát, hiszen a 
születési rendellenességek, 
károsodások annál jobban 
gyógyíthatók, fejleszthetők, 
minél korábban derülnek ki. 
Ezzel reményt és lehetősé-
get kapnak a halláskároso-
dással született gyerekek, 
hogy felnőttkorukra teljesen 
egészséges – vagy csak 
kisebb mértékben hallás-
csökkent – emberként éljék 
az életüket. 

Bővebben a 3. oldalon

Még Egy hétig tArt A FArsAngi idŐsZAK

� javában áll a bál országszerte, a farsangi időszakot kihasz-
nálva intézmények, civil szervezetek tartanak télbúcsúztató 
vidám ünnepeket. a többtucatnyi színes programból válogatva 

képriportos összeállítással igyekszünk bemutatni a kerületünkben 
már megtartott fergeteges bulikat. a farsangi szezon hagyományo-
san hamvazószerdáig tart, amely idén március 1-jén van. 

göNcZöl ANDrás–sütő-NAgy Zsolt 

A télből már mindenkinek nagyon elege 
lehet, mert farsangi tapasztalataink sze-
rint a szokottnál is többen és zajosabban 
akarják elűzni a hideget. A rengeteg bál 
közül a Vasvári Pál Polgári Egyesület 
busójárással színesített programjára, a 
székelyek báljába, a nyugdíjasok farsang-
jára, a gyermekek Havanna-lakótelepi 
jelmezversenyére és a Somogyi László 
Szociális Szolgálat rendezvényére láto-
gattunk el.
A Kastély Sörözőben február 14-én már 
messziről látszott és hallatszott a fékte-

len jókedv. Vibráló diszkófényektől és 
slágerzenétől lüktetett az udvar és a bel-
ső helyiség, pedig még csak hangolódtak 
az esti farsangi zenés, táncos, jelmezes 
vigadalomra.

A Vasvári egyesület egész évben ontja 
a sokszínű, tartalmas programokat, ezért 
senki nem gondolhatta komolyan, hogy 
csak úgy elsétálnak a farsang mellett. 

– És ha már féktelen a jókedv, akkor 
adjuk meg a módját – mondta a fősza-
kács, aki nem más volt, mint Bauer Fe-
renc önkormányzati képviselő, egyben az 
egyesület társelnöke. – Sűrűbb a progra-
munk, mint a bajai halászlé, amelyet épp 

most főzök. Fél szemmel lesem a kaput, 
ugyanis ritka vendégeket várunk. Mo-
hácsról jönnek, ennyi segítséget adhatok 
a fejtörő feladványhoz. 

Ezek után persze nem kellett sokat 
töprengeni a meghívottakról. Mire a 
busók befutottak, megtelt a söröző, és 
kezdetét vehette a farsangi „ereszd el 
a hajamat”. Hangos kerepelés, vidám 
mondókák jelezték, hogy megjöttek a 
titokzatos személyek. A vendégek pro-
fesszionális leckét kaptak télűzésből, 
tavaszvárásból és megtermékenyülést 
elősegítő varázslatokból. A hangjából 
ítélve a legidősebb busó a megterméke-
nyítési szertartást igen meggyőzően, az 
asszonyokat, lányokat szorosan magához 
ölelve végezte. A sokác szokás e hagyo-
mányának eredményéről majd a 2018-as 
farsangi buli tudósításában számolunk 
be. 

Villantak a vakuk, záporoztak a kér-
dések, amelyekre ízes busó válaszok ér-
keztek, egyszóval remek volt a hangulat. 

A mókás, sejtelmes és hagyományos ál-
arcok mögé bújó vendégek felismerése 
nem bizonyult egyszerű feladatnak. Volt 
olyan, aki tíz percig beszélt valakihez, 
akit a sógornőjének gondolt, aztán kide-
rült, hogy csak karneváli tévedés.

Mindez a fagyos udvaron történt, bár 
ez problémát nem okozhatott, hiszen 
a téltemetéskor egyébként is mindenki 
túlfűtött. A menü bajai halászlét vagy 
marhagulyást tartalmazott. A vacso-
rát követő jelmezes bemutatón Asterix 
aratta a legnagyobb sikert. A Magic Duó 
zenei műsorára sem volt panasz, sőt az 
este tíz órai zárást követően alig tudták 
a szervezők „lebeszélni” a táncolókat egy 
hajnalig tartó farsangi buli ötletéről.  

Néhány nappal később, 18-án a Rózsa 
Művelődési Házban este tízkor még szó-
ba sem jöhetett a távozás, a II. Székely 
Bálon igazából ekkor kezdődött a ferge-
teges parti.

Folytatás a 8. oldalon    

búsulJANAk 
A busók!  
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2 Közélet A kommunizmus áldozataira és 1956 kerületi hőseire emlékeztek 

Puskás AttilA   

Amint azt Ughy Attila polgár-
mester a megemlékező beszé-
dében elmondta, a magyarság 
évszázadokon át szembeszállt 
a különböző elnyomó hatal-
makkal. 

– Sajnos azonban van az a 
túlerő, bestiális hadsereg, gyil-
kos eszme, amely képes sebet 
ütni a páncélon keresztül is. A 
bolsevik terror egyike ezeknek 
– tette hozzá.

EmlékEzni kEll
A polgármester kiemelte, hogy 
az áldozatokra emlékezve fel 
kell idézni azt a 45 évet, ami-
kor vörös diktatúra szennyezte 
be a magyar földet.

– Ez az időszak szégyenfolt-
ként örökre nyomot hagyott 
hagyományaink, történel-
münk és kultúránk köntösén. 
Mégis, ez egy olyan folt, amit 
nem szabad eltüntetnünk, le-
törölnünk. Az alaktalan, for-
mátlan, véres pecsétnyomnak 
mementóként mindig a ma-
gyar vértezeten a helye. Mert 
hiába söpört végig a történel-
münkön tisztítótűzként ’56 
forradalma, nem tudta tisztára 
mosni a magyarsággal szembe-
ni bűnt. Nemcsak azért, mert 

a forradalom elbukott, hanem 
azért is, mert a hősöket egy 
egész nemzedék árulta el. És 
az árulást a mai napig folytat-
ják. Szemtanúi vagyunk azok-
nak a közéleti színjátékoknak, 
amelyek a szovjet megszállás 
és a diktatúra éveit amolyan 
színes és élhető, sőt szerethe-
tő időszakként mutatják be, a 
hatalom fenntartóit, csatlósait 
és kiszolgálóit pedig felmentik 
a felelősség alól.

Ughy Attila kiemelte, hogy 
az olyan kiadványok, mint a 
Kenyér és tank, nagyban segí-
tik az egymást követő generá-
ciók tisztánlátását, a történé-
sek pontos megismerését. 

Ok a 
büszkEségrE
Az 1956-os XVIII. kerületi 
eseményekről 2007-ben meg-
jelent könyv újbóli, bővített 
kiadását Schmidt Mária, a 
Terror Háza Múzeum főigaz-
gatója, az 1956-os megemlé-
kezések kormánybiztosa és 
Lomnici Zoltán, a Legfelsőbb 
Bíróság volt elnöke ajánlotta 
a megemlékezés résztvevőinek 
figyelmébe.

Mindketten hangsúlyozták, 
hogy 1956-ban Pestszentlőrin-

cen és Pestszentimrén szá-mos 
olyan ember vált hőssé, akiknek 
az önfeláldozása példaértékű.

– Senki sem születik hősnek, 
mégis azzá váltak sokan. Olya-
nok, akiket gyakran és rosszul 
csak egyszerű embereknek 
szoktak nevezni, pedig egysze-
rű ember nem létezik. Honfi-
társainkat a sors tette hőssé – 
mondta Schmidt Mária.

Lomnici Zoltán úgy fogal-
mazott, hogy a XVIII. kerü-
letnek oka van a büszkeség-
re, mert sokan voltak, akik 
megpróbálták a lehetetlent, és 
szembeszálltak a szovjet túl-
erővel. 

– Emlékezzünk a megtor-
lásra is. Arra, hogy november 
4-e után megindult a hajsza a 
szabadságharcosok elfogásá-
ért, bebörtönzéséért és egye-
sek kivégzéséért. A bíróságok 
több mint 400 halálos ítéletet 
hoztak, és a legújabb kutatá-
sok szerint 225 forradalmárt 
végeztek ki.

A kommunizmus áldoza-
tainak emlékrendezvényén 
Lukács Sándor színművész 
Petőfi Sándor, Ady Endre és 
József Attila verseiből szavalt, 
majd Féja Gézának A Duna 
völgyében csoda történt című 
írásával tisztelgett az 1956-os 
forradalmárok és mártírok 
emléke előtt.

A Kákics együttes zenés 
megemlékezését a Tébláb szó-
lótáncosainak műsora tette 
teljessé. A rendezvényen jelen 
volt Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester, Molnár Ildikó címzetes 
főjegyző és Hodruszky Csaba, 
a XVIII. kerületi Kormányhi-
vatal vezetője is.

� az 1956-os forradalom és szabadságharc 
XViii. kerületi résztvevőire, mártírjaira is em-
lékeztek a kondor béla közösségi Házban a 

kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából 
tartott február 20-i rendezvényen. Ugyanitt bemu-
tatták a kenyér és tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című könyvet is. 
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SZEMBESZáLLTAK 
AZ ELNyOMó 
HATALOMMAL
A sorsuk tette hőssé a hétköznapi embereket

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

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

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

Fidesz–kDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván

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

hAvAsi Zoltán

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

horváth ZsÓFiA

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

KAssAi dániEl

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

Kádár tiBor

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János

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

MAKAi tiBor

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

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

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

EgyrE tÖBB EMléK 1956-rÓl
a kenyér és Tank – 1956 pestszentlőrinci és 
pestszentimrei eseményei című könyv átdolgozott kiadása 
egy tanulmánnyal, két visszaemlékezéssel, két verssel, 
fotókkal és összességében 25 oldallal, 208 oldalasra 
bővült. kiegészült a XViii. kerületi áldozatok és az elítéltek 
jegyzéke, a kislexikon, és a kötet bemutatja az 1956-os 
emlékhelyeket is.
Heilauf zsuzsanna, a Tomory lajos múzeum vezetője, a 
könyv szerkesztője elmondta, hogy a kiadványhoz nagyon 
sokan nyújtottak segítséget – volt, aki szerzőként, volt, aki 
eddig nem közölt fényképekkel járult hozzá a megjelenés-
hez.
a kötetből 550 példány készült, és ingyenesen szerezhető 
be a múzeumsarok kiállítóhelyen. Emellett valamennyi 
kerületi történelemtanár megkapja, a helyi általános és 
középiskolai könyvtárakba pedig 5-5 példányt juttatnak el 
belőle.
a kiadvány anyaga a www.18ker1956.hu címen elérhető, 
és pdf-formátumban le is tölthető.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
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
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
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.
 ...............................................................................

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZsEbők ZoltáN  
sZAkrENDElő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

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

tűZoltó-PArANcsNokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor B. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)
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� Negyedik 
alkalommal ad 
jótékonysági 

koncertet  
Kucsák László,  
Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre  
országgyűlési  
képviselője. Az immár 
hagyományosnak 
mondható karitatív  
est február 25-én  
18 órakor veszi 
kezdetét a Rózsa 
Művelődési Házban. 
A képviselő a bevétel 
egészét a hallássérült 
gyerekek kiszűrésére 
alkalmas audiométer 
és egyéb orvosi  
eszközök  
beszerzésére ajánlja 
fel. A XVIII. kerület 
modern műszerekhez 
juthat hozzá ezáltal.

VÁROSKÉP        

Az elmúlt négy évben 
mindig a jó szándék 
vezérelte azokat a 
jótékonysági kon-

certeket, melyeket kerületünk 
országgyűlési képviselője hagyo-
mányteremtő szándékkal rendez 
meg azóta is. Az összegből, volt, 
hogy a kerületi i�ú tehetségeket 
támogatták az összegből, Szent 
László kórház gyermekinten-
zív osztály javára, a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola megsegítésé-
re, legutóbb pedig az idősekre 
gondoltak. Tavaly a XVIII. ke-
rület legnagyobb nyugdíjaso-
kat összefogó egyesületének, a 
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egye-
sületnek (NYÉVE) ajánlotta fel 

az országgyűlési képviselő a be-
folyt csaknem félmillió forintot, 
amelyből számítógépeket és a 
megfelelő működéshez szüksé-
ges háztartási gépeket szereztek 
be. A NYÉVE elnöke, Freyberger  
László elmondta: 

„ÓRIÁSI ÖRÖM 
SZÁMUNKRA, HOGY 
KUCSÁK LÁSZLÓ, 
KERÜLETÜNK 
ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJE 
A TAVALYI 
JÓTÉKONYSÁGI 
KONCERT TELJES
 BEVÉTELÉT 
SZERVEZETÜNKNEK 
AJÁNLOTTA FEL.

Boldogok vagyunk, hogy sike-
rült lecserélnünk a régi, elavult 
háztartási gépeinket, és amiért 
igazán hálásak vagyunk, hogy 
bővíteni tudtuk a számítógép-
parkunkat. Idén is menni fo-
gunk a koncertre, hiszen tavaly 
is nagyon jól éreztük magunkat. 
Remek volt a hangulat!” – nyi-
latkozta lapunknak az elnök.
Az idei nagyszabású koncertet 
Kucsák László a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola művésztanárainak és 
növendékeinek a közreműködé-
sével szervezi meg. „A múlt év-
ben a Nyugdíjas Érdekvédelmi 
Egyesület számára vártuk a fel-
ajánlásokat. A rengeteg önzet-
len adománynak köszönhetően 

JÓTÉKONYSÁGI   
KONCERT A 
KERÜLETIEK EGÉSZSÉGÉÉRT

közel félmillió forinttal tudtuk 
segíteni az időseket. Igyekszünk 
mindig valami nemes célért ze-
nélni, így ezúttal

A KERÜLET 
KORSZERŰBB, 
HATÉKONYABB ÉS 
SZÍNVONALASABB 
EGÉSZSÉGÜGYI 
ELLÁTÁSÁT KÍVÁNJUK 
TÁMOGATNI.

Ezért a koncert teljes bevételét a 
hallássérült gyerekek kiszűrésé-
re alkalmas audiométer és egyéb 
orvosi eszközök beszerzésére 
ajánlom fel” – hangsúlyozta az 
országgyűlési képviselő. Kucsák 
László kiemelte továbbá a kora 

gyermekkori szűrés fontosságát, 
hiszen a születési rendellenessé-
gek, károsodások annál jobban 
gyógyíthatók, fejleszthetők, mi-
nél korábban kiderülnek. Ezzel 
reményt és lehetőséget kapnak a 
halláskárosodással született gye-
rekek, hogy felnőttkorukra tel-
jesen egészséges – vagy csak ki-
sebb mértékben halláscsökkent 
– emberként éljék az életüket. 
A heti többórás próbák során 

a zenekar tagjai a programban 
szereplő dalok minden apró 
részletét átgondolva alakították 
ki a koncert hangzásvilágát és 
a végleges műsort, amelyben 
mindenki számára ismerős szá-
mok is fel fognak csendülni. Az 
elmúlt napokban bepillantást 
nyertünk a koncert várhatóan 
fergeteges hangulatába. Annyi 
biztos, hogy a zenekar tagjai a 
próbákon már tanúbizonyságot 
tettek arról, hogy idén is egy jól 
megszervezett műsorral készül-
nek. Ez nem is lehetne máshogy, 
hiszen egy olyan összehangolt 

csapat pengeti majd a húrokat, 
amelyet minden évben a segít-
ségnyújtás önzetlen szándéka 
hoz össze egy nemes cél érdeké-
ben. A főszervező Kucsák Lász-
ló az önzetlen segítségnyújtás 
szándéka mellett azt is kiemelte, 
hogy a segítségnek a segítségről, 
nem pedig az önérdekről kell 
szólnia, továbbá hogy

A RÁSZORULÓK 
MEGSEGÍTÉSÉT NEM 
SZABAD POLITIKAI 
HOVATARTOZÁSTÓL 
FÜGGŐVÉ TENNI.

„Büszke vagyok, hogy egy olyan 
kerület országgyűlési képviselője 
lehetek, melynek lakosai példamu-
tató összetartásról és segítségnyúj-
tásról tettek már tanúbizonyságot 
az évek folyamán. A jótékonyságot 
egyrészt azért tartom fontosnak, 
mert segíteni tudunk a rászoru-
lókon. Másrészt a példamutatást 
is erősíteni tudjuk, aminek kö-
szönhetően gyermekeink is meg-
ismerhetik az összefogás erejét, a 
segítségnyújtás örömét, ami által 
nyitottabbá és elkötelezettebbé 
válhatnak a jótékonyság iránt – 
mondta az országgyűlési képviselő.

„ „A SEGÍTSÉG A SEGÍTSÉGRŐL 
SZÓLJON, ÉS NE AZ ÖNÉRDEKRŐL

„
„

A SEGÍTSÉGNYÚJTÁSNAK 
POLITIKAI HOVATARTOZÁSTÓL 
FÜGGETLENNEK KELL LENNIE

A koncert 
időpontja: 

2017.
FEBRUÁR 25.
SZOMBAT
18 ÓRA

Helyszín:
Rózsa Művelődési Ház
(1181 Budapest, Városház u. 1−3.)

Belépőjegy ára: 
2000 Ft

KONCERTINFÓ 

Idén is fergeteges hangulattal várnak 
minden kedves érdeklődőt Újabb célok a kerületiekért

Kucsák László, a XVIII. kerület 
országgyűlési képviselő kiemelt 
�gyelmet fordít a jótékonyságra
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Hová költözzön 
a rendelő?
Új helyre és új épületbe kívánja költöz-
tetni az önkormányzat a pestszentimrei 
gyermekorvosi rendelőt. A megfelelő 
helyszín kiválasztása érdekében szak-
mai ötletpályázatot írnak ki. A lakosság 
érdekeit, városképi és egyéb szempon-
tokat figyelembe véve még ebben az 
évben szeretnék kijelölni az új rendelő 
helyét.

– A gyermekorvosi rendelőt tekintve nehéz 
helyzetet örökölt az önkormányzat 2010-ben. 
Ugyan a 2008-ban indult fejlesztési programban 
ez is benne volt, de kiderült, hogy ahova tervez-
ték, vagyis a Póth Irén utcai rendelővel szem-
beni telken nem valósítható meg, és az anyagi 
forrás sem állt rendelkezésre – ismertette az 
előzményeket Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 
február 15-i fórumán. – Módosítani kellett a 
pályázatot, és a rendelővel kapcsolatos beruhá-
zást el kellett halasztani. 

Közben az önkormányzat visszavásárolta az 
OTP-től a Pintér Kálmán Szakrendelő mellett, 
a Nemes és az Ady Endre utca sarkán lévő ér-
tékes telket, ahol ideiglenes jelleggel a heti piac 
kapott helyet. Felvetődött, hogy itt kellene fel-
építeni az új gyermekorvosi rendelőt, amely a 
szakrendelővel együtt alkothatna egységet. Er-
ről még nincs döntés, az ötletpályázat nyomán 
vizsgálják majd meg a lehetőségeket, és ha ez 
idén megtörténik, akkor jövőre el lehet kezdeni 
a megvalósítást. 

Az alpolgármester hozzátette, hogy kiemelt 
projektről van szó, s az új intézmény nemcsak 
a gyermekorvosi rendelőt és a védőnők munka-
helyét foglalná magába, hanem az Ady Endre 
utcában szerény körülmények között működő 
gyermekfogászatot is.

Ê P. A. 

olvAsÓi lEvél
Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
a XVIII. kerület jegyző asszonyának, pol-
gármesterének, polgármester-helyettesének, 
képviselő-testületének, Havasi Zoltánnak, 
Koródi Zoltán beruházási ügyintézőnek, 
a Városgazda 18. Zrt. dolgozóinak, akik a 
nyilászáróim cseréjéhez szükséges pályáza-
tot megszavazták, a cserét megszervezték, 
és anyagilag a „vállukra vették”.
  Továbbá hálás köszönetemet fejezem ki 
a Sinkó Zoltán és Papp Zsombor által ve-
zetett M. Paladin Kft. összes munkásának 
kivitelező tevékenységükért.
   Ők nálam pontos munkából, segítő cse-
lekedetből, türelemből, tiszteletadásból  ki-
tűnőre teljesítettek.
A téli (januári) ajtó-ablak cserétől nagyon 
féltem, sőt tiltakoztam. Családi körül-
ményeim, korom, betegségem erre okot is 
szolgáltatott, de a munkások figyelmessége, 
szótartása, segítségnyújtása, kérésem figye-
lembevétele eloszlatta minden aggodalma-
mat. A közmondást idézve: Minden jó, ha 
jó a vége. Ma már családtagommal együtt 
élvezzük a 2-3 fokkal melegebb lakást, és 
gyönyörködünk a hófehér ablakoktól vilá-
gosabbá és esztétikusabbá vált otthonunk-
ban.
Kívánok a fent felsorolt személyeknek a kö-
zösségért végzett munkájukhoz további sok 
sikert és szerencsét! Magánéletükben erőt, 
jó egészséget, boldog családi életet!
Örökre őrizzék meg most tapasztalt sze-
mélyiségjegyeiket, és minden körülmények 
között maradjanak meg nagybetűvel írt 
Emberek!

Tisztelettel: 
Berkes Julianna 

Havanna utca 

Gondoskodnak 
a faállományról
Pestszentlőrinc-Pestszentimre a főváros 
pesti oldalának legtöbb zöldterülettel 
rendelkező kerülete, és az erdős részek 
nagyságának köszönhetően Budapest 
oxigéntermelő „tüdejeként” szolgál. 

A 120 hektár kiterjedésű zöldfelület ápolása, 
a 65 ezer fa kezelése a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. szakembereinek a feladata. 
A városüzemeltető cég télen is gondoskodik a 
növényzetről. A hideg évszakban – lombhul-
lástól rügyfakadásig – a fák nyugalmi állapot-
ban vannak, és ez a legjobb alkalom a faápolási 
munkák elvégzésére.

Lévén hogy nemcsak a kertvárosi részeken, 
hanem a kerület központjában és a lakótele-
peken is jelentős a faállomány, annak karban-
tartása, az elöregedett, balesetveszélyessé vált 
faágak levágása közérdek. A Városgazda Zrt. 
ügyfélszolgálatához (telefon: 297-0799, 06-30-
549-6922) eddig is számos lakossági bejelentés 
érkezett a köztéri fák állapotával kapcsolatban, 
s a munkatársak a jövőben is várják a hasonló 
észrevételeket.

A kerület faállományának állapota vegyes, 
sok park van, ahol idősek a fák, ezért a szakem-
berek folyamatosan ügyelnek a balesetveszélyes 
egyedek kivágására és pótlására. 

A közterületi kertészeti osztály munkatársai 
az elmúlt évben összesen 973 korhadt, baleset-
veszélyes fát vágtak ki, valamint 5346 fa galy-
lyazását és 455 ifjítását végezték el. A kivágott 
fák közel 90 százaléka 15 centiméternél kisebb 
törzsátmérőjű, úgynevezett gyomfa volt. 

Ê P. A.

Küzdelem 
a szeméttel
A hatalmas területű kerület tisztán tar-
tásáról egész évben, így a téli hónapok-
ban is a városgazda Zrt. kommunális 
csoportja gondoskodik.

A csoport feladata a közterületeken, a tereken 
és utcákon, a lakótelepeken megjelenő hulladék 
összegyűjtése és elszállítása. Munkatársai előre 
meghatározott terv szerint végzik ezt a munkát, 
kilenc állandó dolgozóval és a munka mennyi-
ségének függvényében változó létszámú közfog-
lalkoztatott bevonásával.

Az elmúlt két évben is jelentős mennyisé-
gű szemetet takarítottak el a közterületekről, 
2015-ben 1300, tavaly pedig 1600 köbméternyit.  
A városüzemeltető mindent megtesz az illegális 
hulladéklerakás által okozott gondok enyhítésé-
ért is: két éve 1000, az elmúlt évben 2000 köb-
méter ily módon kihelyezett szeméttől szabadí-
tották meg a kerület utcáit és parkjait.

A környezet tisztán tartása közös érdek, 
ezért a Városgazda ezentúl is számít a lakosság 
körültekintésére, odafigyelésére, amely segít 
megóvni a közös értékeket, és hosszú távon ott-
honossá teheti a lakóhelyünket.

Ê-pa-

Felhívás
A Pestszentlőrinci Hétszínvirág óvoda 
(1182 Budapest, Halomi út 113/A) óvoda-
pedagógust keres határozott idejű állásba. 
A munkakör 2017. március elsejétől tölt-
hető be. 
Jelentkezés: Böröczki Zoltánné óvoda-
vezető, 06-20-401-8310 vagy titkarsag@
hetszinviragovi18.hu.

E-taxitöltő állomás Ferihegyen 
Elektromos autók „tankolására” szolgáló villámtöltőt adott át a Budapest Airport Zrt. 
és a Főtaxi Zrt. február 9-én a liszt Ferenc nemzetközi repülőtérnél.

A Fővárosi Önkormányzat nemcsak a szmogriadó 
idején megismert szabályozással, tiltással, de be-
ruházásokkal is igyekszik elősegíteni a járműcse-
re gyorsítását.  

– Egy hároméves program keretében a kerü-
letekkel 1100 töltőpont létesítését tűztük ki célul. 
Úgy gondoljuk, hogy ezek között meghatározó 
részt kell képviselniük az ilyen egyenáramú vil-
lámtöltőknek – mondta Szeneczey Balázs főpol-
gármester-helyettes az ünnepélyes átadáson. 

A villámtöltő kiépítéséhez szükséges infrast-
rukturális beruházást a Budapest Airport (BA), 
míg a berendezést, annak telepítését és üzemelte-
tését a Főtaxi finanszírozta. 

– Arra számítunk ugyanis, hogy a flottánkban 
belátható időn belül a jelenlegi elektromos autók 
többszöröse teljesíthet majd szolgálatot – közölte 
Szunomár Tibor, a Főtaxi Zrt. vezérigazgatója. 

A BA környezetvédelmi és közkapcsolati 

igazgatója, Szarvas Gábor kiemelte: a Főtaxival 
közösen átadott töltőállomás jól példázza a kör-
nyezetvédelmi program fő célkitűzését, azt, hogy 
a repülőtéri társaságok összehangolják a fejlesz-
téseiket és a környezetvédelmi intézkedéseiket.  
– Nagy örömmel fogadtuk a Főtaxi felkérését a 
villám-töltőállomás létesítésére – mondta Taira-
Julia Lammi, az ABB Kft. ügyvezetője. – Az ABB 
jelentős nemzetközi és hazai tapasztattal rendel-
kezik a gyorstöltő-infrastruktúra telepítésében és 
üzemeltetésében. 

Az ABB Terra 53 CJT típusú villámtöltő al-
kalmas bármilyen típusú elektromos hajtású autó 
töltésére. A repülőtérhez telepített berendezés in-
ternetes kapcsolattal rendelkezik, így a működése 
távolról szabályozható. 

Az átadási ünnepségen részt vett Ughy Attila pol-
gármester és Lévai István Zoltán alpolgármester is.  

Ê F. E. 

Megújult a Hét vezér tér 
sportpályája
lakossági kezdeményezést követően megújult a hét vezér tér aszfaltos focipályája. 
A játékfelület hibáinak kijavítása mellett új kapukat is felállítottak, és az azokra sze-
relt kosárlabdapalánkoknak köszönhetően most már egy időben négy csoportban le-
het gyakorolni a kosárra dobást is.

Dámsa József önkormányzati képviselő elmond-
ta, hogy először egy kutyafuttató létesítésére in-
dult civil kezdeményezés, de végül azt a környé-
ken élők szükségtelennek találták. 

– A kutyafuttató létesítésével kapcsolatban 
házról házra járva kikértem az érintett lakosok 
véleményét, és egyértelművé vált, hogy az itt élők 
többsége nem látna szívesen a téren egy ilyen 
létesítményt. A tér közvetlen közelében lévő há-
zakban is tartanak nagy testű kutyákat, megfele-
lő belső udvari mozgástérrel, és az ő gazdáik sem 
támogatták a kutyafuttató ötletét. Közben a par-
kot rendszeresen használó gyerekekkel is beszél-
tem, hogy szerintük mire lenne szükség. Egyér-

telműen a  pálya kijavítását, a kosárlabdapalánk 
rendbehozatalát, valamint padok és új kapuk 
telepítését tartották fontosnak. Az önkormányzat 
tehát az év elején a felmerült igényeknek megfele-
lően újította fel a sportpályát. 

A Hét vezér tér közel található a Kandó tér-
hez, ezért az ottani iskolások, óvodások köré-
ben is népszerű játszóhely. Ezenkívül nemcsak 
a tér közelében lakó több tucat gyerek használja 
rendszeresen a parkot, hanem még a távolabbi 
Alacskáról is jönnek ide focizni, kosárlabdázni, 
sétálni, futkározni vagy csak egyszerűen a jó le-
vegőn, a zöldben cseverészni a barátokkal. 

Ê P. A.
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�a XViii. kerületben 
évtizedeken át mint-
egy kistestvérként, 

az ott élők szerint néha 
inkább mostohagyerekként 
beszéltek Pestszentimréről. 
az átlagbudapesti számára 
a kerület Pestszentlőrinccel 
volt egyenlő. az utóbbi 
években azonban imre 
jelentős fejlődésen ment 
át, és lassan megváltozik 
a vélemény a kertvárosi 
hangulatú, külsejében is 
egyre vonzóbb, felzárkózó 
településrészről. 

Puskás AttilA    

Az önkormányzat jelentős munkát vég-
zett, hogy európai uniós és hazai pályá-
zatok, valamint saját anyagi források 
révén megvalósítsa a pestszentimrei vá-
rosközpont fejlesztésének első ütemét, s 
javítson a közlekedés vagy éppen a köz-
intézmények minőségén. 

A Pestszentimrei Városrészi Önkor-
mányzat (PVÖ) február 15-i fórumán 
Lévai István Zoltán alpolgármester el-
mondta, hogy az elmúlt években az imrei 
városrész kilépett a mostohagyerek sze-
repköréből, amit az is bizonyít, hogy 
vannak olyan pestszentlőrinciek, akik 
kezdik sokallni a másik kerületrészre 
fordított figyelmet és pénzt. A kép any-
nyiban csalóka, hogy Pestszentimrének 
bizony volt honnan fejlődnie, és ez va-
lóban látványos eredményeket hozott, 
elég, ha az ember megtekinti a közpon-
tot – a Hősök terét, a megújult, modern 
Pestszentimrei Közösségi Házat.

– Azt kell mondanom, hogy a fej-
lesztések nem állnak meg. Az önkor-
mányzatnak határozott célja például, 
hogy szilárd útburkolatot kapjanak a 
még meglévő föld-, illetve nem aszfalt-
burkolatú utak – mondta Lévai István 
Zoltán. – Ezt most saját erőből kell 
elvégezni. Az aszfaltozás során figye-
lembe vesszük, hogy az adott szakasz 
csatornázott-e vagy sem, hiszen nincs 
értelme ott utat építeni, ahol a csatorna 
miatt úgyis fel kell bontani. Kevés ilyen 

szakasz van, mert a fővárosi csatorná-
zási projekt keretében csaknem teljes a 
hálózat, de van néhány utca, ahol még 
nem valósult meg a csatornázás.

Az alpolgármester a pestszentimrei 

városközpont további fejlesztésével 
kapcsolatban rámutatott, hogy a legna-
gyobb gondot a parkolás jelenti. 

– Az elmúlt években nagymérték-
ben nőtt az autók száma, egy átlagos 

napon is nehéz parkolni például a PIK 
környékén. A parkolók bővítésére ke-
vés a mozgástér, de megpróbálunk par-
kolóhelyeket kialakítani a Vasút utca 
mentén. A MáV területéből átvéve ter-

vezzük egy közel 150 autó befogadásá-
ra alkalmas parkoló kialakítását, és na-
pirenden van az Imre-házzal szembeni 
parkoló bővítésének az elképzelése is.

A Vasút utcában szóba jöhet egy úgy-
nevezett P+R parkoló is, amiben lehet, 
hogy a vasúttársaság is közreműködik 
partnerként. A vasútállomás tervezett 
felújítása során az ott lévő, szolgálati 
lakásként működő kisebb épületben a 
rendbehozatala után egy állandó hely-
történeti kiállítást is el tud képzelni az 
önkormányzat. 

Vonzóbbá Vált 
a kertVárosi élet
Felzárkózóban az imrei településrész

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A jogszabály értelmében a megélhetés ak-
kor nem biztosított, ha a családnak az egy 
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 90 százalékát (2017-ben 25 650 
forint), és nincs vagyona.

– Mit jelent az, hogy aktív korú?
– Aktív korú az, aki betöltötte a 18. 

életévét, és a rá irányadó nyugdíjkorhatárt 
még nem érte el. Az aktív korúak ellátá-
sa két jogcímen vehető igénybe (mindkét 
esetben az igénylő jövedelmi és vagyoni 
helyzetének vizsgálata után hoz döntést 
a hivatal, a törvény előírásának megfele-
lően). Egészségkárosodási és gyermekfel-
ügyeleti támogatás (EGyT) állapítható 
meg, ha aktív korú egészségkárosodott 
személyről van szó, valamint 14 éven alu-
li, kiskorú gyermeket nevelő szülő eseté-
ben akkor, ha a gyermek napközbeni el-
helyezését nem tudja másképp biztosítani. 

(Ez utóbbi Budapesten ritkán fordul elő.) 
Ezt a támogatást igényelheti az az aktív 
korú személy, aki munkaképességének 
legalább a 67 százalékát elvesztette; aki 
legalább 50 százalékos egészségkárosodást 
szenvedett; akinek az egészségi állapota a 
rehabilitációs hatóság komplex minősítése 
alapján nem haladja meg az 50 százalékos 
mértéket; aki vakok személyi járadéká-
ban vagy fogyatékossági támogatásban 
részesül. Igényelhetik továbbá azok is, 
akik esetében lejárt, illetve megszűnt az 
álláskeresési támogatás folyósításának az 
időtartama.

– Ki állapítja meg az egészségkárosodás 
mértékét, hogyan igazolja ezt az igénylő?

– Az erre illetékes hatóság Budapest 
Főváros Kormányhivatala III. Kerületi Hi-
vatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői 
Főosztálya (1146 Thököly út 82. Telefon: 
462-6500), amely mint elsőfokú szakértői 
bizottság szakvéleményt ad. Ezt az igény-
léshez be kell nyújtani. 

– Kik igényelhetik a foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatást?

– Azok az aktív korúak, akik elve-
szítették a munkahelyüket, és a kérelem 
benyújtását megelőző 12 hónapon belül 
kimerítették az álláskeresési járadékban 
részesülés lehetőségét, foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás (FHT) iránti ké-
relmet nyújthatnak be a XVIII. Kerületi 
Kormányhivatal Hatósági Osztályára.

Igényelhetik továbbá azok is, akik a 
kérelem benyújtását megelőző 365 napig 

– regisztrált álláskeresőként – együttmű-
ködtek a kerületi kormányhivatal foglal-
koztatási osztályával. Az együttműködést 
igazoló dokumentumokat ez az osztály 
állítja ki. 

Mindkét esetben a jogosultság feltétele 
az, hogy az igénylőnek más módon nem 
biztosított a megélhetése, és nincs vagyo-
na.

A jogosultsághoz a szociális igazga-
tásról és a szociális ellátásról szóló 1993. 
évi III. törvény pontosan meghatározza 
az egy főre jutó jövedelem minimumát. A 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás ösz-
szege 2017-ben 22 800 forint.

– Mit tekint a törvény ez esetben va-
gyonnak?

– Vagyonnak tekintendő az a haszno-
sítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű 
jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál 
kezelt – jövedelemként figyelembe nem 
vett – összeg, amelynek forgalmi értéke 
nem haladja meg a jogszabályban megha-
tározott értéket. 

– Hogyan kell igényelni az aktív korúak 
támogatásait?

– A nyomtatvány letölthető a  http://
www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/
jarasok/xviii-keruleti-hivatal-hatosagi-
osztaly oldalról az interneten, vagy át-
vehető az Üllői úti Kormányablakban, 
illetve a XVIII. kerületi Kormányhivatal 
Hatósági Osztályán. A nyomtatvány tar-
talmaz útmutatót a kitöltéshez. A kitöltött 
nyomtatványt a szükséges hatósági igazo-
lásokkal személyesen vagy postai úton le-
het eljuttatni a Hatósági Osztály 1-re.

Részletes információért, felvilágosí-
tásért a BFKH XVIII. Kerületi Hivatala 
Hatósági Osztály 1. munkatársaihoz lehet 
fordulni, személyesen vagy telefonon (1181 
Városház u. 16. Telefon: 896-4332).

SZOCIáLIS ELLáTáSOK
AKTíV KORÚAK SZáMáRA
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

A lillEhAMMEri EgyEtEM KéPZésE A tUd18-BAn

InnovácIó
a közszférában
A norvég Alap által finanszírozott tUd18 Képzéskoordináci-
ós iroda 2017. január 10–11. között ingyenes innovációs kép-
zést tartott kiváló norvég szakemberek bevonásával. 

A képzés magas színvonalát a norvég Lillehammeri Egyetem Fel-
nőttképzési Központja képviseletében Rolf Rønning és Ingjerd Thon 
Hagaseth egyetemi oktatók garantálták. A kétnapos képzés kiemelt 
témája az innováció, valamint a kreatív és lakosságközpontú önkor-
mányzatiság volt, amelyet interaktívan, esettanulmányokon keresztül, 
gyakorlati módon mutattak be. Ennek megfelelően mintegy félszáz 
XVIII. kerületi és vecsési önkormányzati és civil szakember töltötte 
meg a TUD18 kiválóan felszerelt Samsung Smart School mintatanter-
mét. 

A tanulók felkészítő videók segítségével, önálló kérdésekkel ké-
szültek az előadásokra és az intenzív csapatmunkára. A két nap so-
rán újszerű és a gyakorlatban alkalmazható megoldások, technikák 
elsajátításával fejleszthették a problémamegoldó képességüket. Meg-
ismerkedhettek az innováció elméletével és gyakorlatával, továbbá 
esetmegbeszéléseken saját tapasztalataik megosztásával és együttes 
megvitatásával gyarapíthatták egymás kreatív eszköztárát. A kurzus 
– a visszajelzések szerint is – elérte azt a célját, hogy a részt vevő szak-
embereket érzékenyebbé tegye az önkormányzati innováció támogató 
és akadályozó tényezőivel kapcsolatban. 

A jövőben az a feladat vár rájuk, hogy a még inkább lakosságba-
rát és hatékony önkormányzati ügyintézés érdekében kamatoztassák a 
képzés során megszerzett tudásukat. A Városkép következő számában 
részletes beszélgetést olvashatnak a norvég oktatókkal.

Az önkormányzati innovációról készített rövidfilmek az alábbi web-
oldalakon érhetők el:

http://tud18.hu/hu-hu/lapok/onkormanyzati-innovacio.aspx
http://tud18.hu/hu-hu/lapok/hogyan-kell-elkezdeni.aspx

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű ak-
tív korú személyek és családjuk részére nyújtott állami támogatás. 
hodruszky Csaba, a kormányhivatal vezetője elmondta, hogy a jog-
alkotó célja azoknak a támogatása, akiknek, illetve akik családjának 
a megélhetése más módon nem biztosított, és kereső tevékenységet 
nem folytatnak. 

lévai istván Zoltán alpolgármester (középen) kiemelten fontosnak tartja az út- és járdahálózat aszfaltozását  
és a parkolóhelyek számának növelését  

BŐvEn vAn FElAdAt
nincs hiány tervekből és elkép-
zelésekből Pestszentimrén. az 
önkormányzat két egyháznak is 
segítséget nyújt építkezéshez. 
a katolikus egyház közössé-
gi épületet, az evangélikus 
közösség pedig gyülekezeti és 
imahelyet hoz létre. 
a zöldterületek védelmében 
az önkormányzat saját erdő-
gondnokság megszervezé-
sével szándékozik segíteni a 
rákosmenti mezei Őrszolgálat 
munkáját. Tervben van még 
további fitneszparkok létesítése 
és az Eke utcai kereszteződés 
biztonságosabbá tétele is. 
a PVÖ-fórumon részt vevő 
Ughy attila polgármester 
mindehhez hozzátette, hogy 
a főváros költségvetésében 
szerepel a nemes utca további 
felújítása.
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6 Megkezdődött az ez évi járdafelújítási programKözélet

�Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
önkormányzata 

minden évben kiemelt 
beruházásként foglalko-
zik a járdafelújítással. az 
elmúlt évben csaknem 
15 kilométer járdafelület 
újult vagy épült meg, 
amivel sikerült tartani az 
egy évvel korábbi üte-
met. idén az önkormány-
zat szeretné emelni a 
korábbi mennyiséget, és 
20 kilométer járdafelület 
építését, rendbehozatalát 
tervezi.

Puskás AttilA    

Az önkormányzat célja az, hogy a 
2015-től 2019-ig tartó és mintegy 2 
milliárd forintba kerülő járdaprogram 
végén a kerület minden részében biz-
tonságosabb és kényelmesebb legyen a 
gyalogos közlekedés, és hogy sehol se 
legyen az átlagosnál rosszabb minősé-
gű útszakasz.

Az ez évi járdaprogram Pest-
szentimrén indult el. A február máso-
dik felében megkezdődő munka kere-
tében először a Podhorszky utca elején 
készítik el a járdát.

– Örülök, hogy a körzetemben vet-
te kezdetét az idei járdaprogram, mert 
itt is, mint Pestszentimrén sok helyen, 
nagyon sok az elhanyagolt, régi járda, 
illetve hosszú szakaszokon egyáltalán 
nincs is – mondta Bauer Ferenc ön-
kormányzati képviselő. – Végig kellett 
gondolni, hol készüljön el a mostani 
programban a járda. A cél az, hogy 
legalább az egyik oldalon az utca teljes 
hosszában jó minőségű legyen. Azt a 
szemben lakók is kényelmesen használ-
hatják, azonban szeretném elérni, hogy 
amint lehetőség lesz rá, néhány éven 
belül minden utcában legyen mindkét 
oldalon megjavított vagy új járda. 

A képviselő emlékeztetett arra, 

hogy az általa képviselt 13. számú vá-
lasztókörzetben három éve 800, két 
éve 1200, tavaly 1800 méter járda ké-
szült el.

– A 2017-es tervben 2500 méter sze-
repel. Ennek döntő többségét a baleset-
veszélyes és rossz minőségű szakaszok 
javítása, illetve az intézmények, óvo-
dák, iskolák körüli járda felújítása teszi 
ki – tette hozzá.

A járdafelújítás menetrendjét az 
önkormányzat a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. szakembereivel 
közösen állítja össze. Egyelőre any-
nyi bizonyos, hogy a Podhorszky ut-
cában kezdik meg a munkálatokat. A 
járdaprogram egy részét a Városgazda 
ügyfélszolgálatra beérkezett lakossági 
bejelentések alapján összeállított lista 
adja, a többit a képviselők által beér-

kezett igények alapján egyeztetik. Az 
új járdák minőségi alapanyagokból 
készülnek. Nagyobb részben mele-
gen hengerelt aszfaltburkolat készül, 
de ahol igény és lehetőség van rá, ott 
viacolorborítást kap a felület. Ez utóbbi 
élettartama hosszabb, ugyanakkor az 
aszfalt jobban bírja a téli megpróbál-
tatásokat, így például jobban ellenáll a 
tartós sóeróziónak. 

A PODHORSZKy AZ ELSő
Idén 20 kilométer járda épülhet vagy újulhat meg
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virágok 
A Fóliák 
AlAtt 
Ebben az évben is folyta-
tódik a városgazda Xviii. 
kerület nonprofit Zrt. saját 
termesztésű dísznövény 
programja. 

A városüzemeltető cég 2015-
ben bővítette a közterületi ker-
tészeti munkát dísznövény-ker-
tészeti tevékenységgel. 

A program keretében a Hala-
dás utcai kertészeti telephelyen 
lévő fóliasátrakban legutóbb 52 
ezer egynyári növény magját 
ültették el. A sátrakban az igen-
csak hideg, fagyos januárban is 
biztosították a virágok fejlődé-
séhez szükséges hőmérsékletet 
és páratartalmat.

A védett környezetben felne-
velt virágok tavasztól virágoslá-
dákba, virágágyásokba kiültetve 
szépítik majd a XVIII. kerület 
közterületeit. Hogy ez nem hi-
ábavaló munka, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
tavaly a Virágos Magyarország-
ért versenyben elnyerte a Bu-
dapest legvirágosabb kerülete 
díjat.

bauer Ferenc önkormányzati képviselő örömmel beszélt arról, hogy megkezdődött a járdaépítés

AZ EsŐvíZZEl is FoglAlKoZni KEll
a járdafelújítás mellett bauer Ferenc a csapadékvíz-elvezetés megoldását is rendkívül fontosnak tartja.
– számos helyen megoldást jelentene az árkolás, de sokszor nem könnyű megértetni az emberekkel, hogy az 
adott pénzügyi keretek közt ez az egyetlen megoldás. kicsit furcsa helyzetet teremt, hogy mindenki szeretné az 
árkot, csak ne az ő háza előtt legyen – mondta a képviselő, aki szeretné elérni annak megszüntetését, hogy az 
esővizet az utcára vezetik ki. – Végig fogom járni ezeket a helyeket, és remélem, hogy szép szóval meg tudom 
győzni az érintetteket.

A Somogyi LáSzLó SzociáLiS SzoLgáLAt hozzátArtozói fórumot Szervez

Demencia 
a családban

címmel

Percek suhannak, az idő megállt.
Vénülő fejemen libben egy-egy ősz hajszál.
Régmúlt idők emléke mereng,
Hogy volt? Hol volt? – talán már nem is emlékszem. 
(horváthné zsani magdolna: elmélkedések)

tiSzteLt hozzátArtozók!
A demencia, az egyre fokozódó tartós mentális leépülés világszerte súlyos népegészségügyi 

probléma. Megváltozik az ember hangulata, a tárgyak másik helyre kerülnek, időbeli és térbeli 
tájékozatlanság következik be, alapvető képességek romlanak (érzékszervek, beszéd).

Az élettartam kitolódásával a szellemi leépülés nagy terhet ró a hozzátartozókra. 
Nagyon fontos az időbeni felismerés.

Nehézséget okoz az, hogy nincs kellő információ erről az állapotról, a megoldásairól, 
a lehetőségekről.

A hozzátartozók, a családok körében több kérdés megválaszolatlan marad (tünetek, háttér, 
kapcsolatok, mindennapi gondoskodás, mivel tesznek jót vagy rosszat).

Ezen a fórumon megismerhetik a demencia tüneteit, a nehézségeket, a lehetőségeket, 
a szociális ellátórendszert. Kötetlen beszélgetés formájában beszélhetik meg a tapasztalataikat, 

és információkat gyűjthetnek ezzel az állapottal kapcsolatban.
A fórum időpontjai: 2017. március 22., április 5., 19., május 3., 17. (16 és 17 óra között)
helyszín: Somogyi László Szociális Szolgálat, 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.

Jelentkezés: 
- személyesen Szalóczi Angélánál, a szolgálat demens részlegének mentálhigiénés 

munkatársánál hétköznapokon 9–15 óráig
 - telefonon: 06-20/405-6626 (9–15 óráig)

 - e-mailben: szaloczi.angela@somogyi18.hu
 

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

EGÉSZSÉGNAP 
a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban

INGYENES 2017. március 25. 
szombaton, 9 és 14 óra között

Adószámunk: 18014871-1-13

www.delpestikorhaz.hu

ISMÉT EGÉSZSÉGNAP A DÉL- PESTI KÓRHÁZBAN

  CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLAT
 BŐRGYÓGYÁSZATI SZŰRÉS
 VÉRCUKOR�, 

 ÉS KOLESZTERINSZINT MÉRÉS
 VÉRNYOMÁSMÉRÉS
 TÜDŐSZŰRÉS
 LÁTÁSVIZSGÁLAT
 NŐGYÓGYÁSZATI ÉS UROLÓGIAI SZŰRÉS
 SZÁMÍTÓGÉPES TALPVIZSGÁLAT 
 ENERGETIKAI ÁLLAPOT FELMÉRÉS
 BEMER FIZIKAI ÉRTERÁPIA
 ALSÓVÉGTAG KERINGÉSÉNEK VIZSGÁLATA
 MEMÓRIA TANÁCSADÁS
 ÚJRAÉLESZTÉS OKTATÁS
 DIETETIKAI TANÁCSADÁS, KÓSTOLÓ

EGY DÉLELŐTT ALATT LEGYEN TÚL 
TÖBB INGYENES SZŰRŐVIZSGÁLATON!

NINCS IDEJE SORBAN 
ÁLLNI HÉTKÖZNAP A 
SZAKRENDELÉSEKEN?

NINCS BEUTALÓJA 
VIZSGÁLATOKRA?

RÉG VOLT 
TÜDŐSZŰRÉSEN?

RÉGÓTA KÉSZÜL 
CSONTSŰRŰSÉG 
VIZSGÁLATRA?

HASZNÁLJA KI 
AZ ÁLTALUNK NYÚJTOTT 
LEHETŐSÉGEKET ÉS 
JÖJJÖN EL 
EGÉSZSÉGNAPUNKRA!

INDULJON 
EGÉSZSÉGESEN 
A TAVASZ!
ISMÉT EGÉSZSÉGNAP A DÉL- PESTI KÓRHÁZBAN
A TAVASZ!
ISMÉT EGÉSZSÉGNAP A DÉL- PESTI KÓRHÁZBAN

EGÉSZSÉGESEN 

dp_egnap_2017_tavasz_A4.indd   1 2017.02.16.   17:00:37
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� zenth 
lewryncz, illetve 
Pusztaszent-

lőrinc neve már 
évszázadok óta sze-
repel okmányokban, 
térképeken. százhar-
minc évvel ezelőtt, 
1887-ben nagyot 
fordult a település 
sorsa: megkezdődött 
a pusztából, nyara-
lótelepből községgé 
válás folyamata. 

Tiszteletre méltó helytörténész 
elődünk, felsőkubinyi és nagy-
oroszi Kubinyi Vilmos sok he-
lyi tisztségével jegyezte be nevét 
a históriánkba. 1927-ben írott, 
azóta is kéziratban őrzött ta-
nulmányában jegyezte fel, hogy 
1884-ben megalakult a Budapesti 
Családházépítő Egylet. Ennek célja 
egyértelmű volt: a drága bérlaká-
sok helyett saját családi házakhoz 
juttatni a szerényebb jövedelmű 
családokat. Alapszabályára a Bel-
ügyminisztérium 1885-ben ütötte 
rá a pecsétet. 

A munka indulását tudatosan 
tervezték. Az első tennivaló az 
volt, hogy a főváros külterületén, 
akár a határain kívül, olcsó, par-
cellázható vagy már parcellázott 
földeket vegyenek. Alapos körbe-
tekintés után a hatalmas szabad 
területekkel rendelkező, kitűnő 
levegőjű, már villanegyedekkel és 
nagy hírű lakókkal büszkélkedő, 
jól megközelíthető Szent Lőrinc-
pusztát találták a legalkalmasabb-
nak.

így 1887-ben megalakult a 
Budapesti Családházépítő Egylet 
Pusztaszentlőrinci Csoportja.

indUl a mUnka
A település történetében jól is-
mert Herrich Károly miniszteri 
tanácsos, a Tisza-szabályozásban 
szakmai nevet szerző főmérnök, 
550 hold tulajdonosa jelentős 
nagyságú földterületet adott el. 
Ez a szárnyát bontogató Kispest-
nek és a vele társközségként egy 
közigazgatásban élő Lőrincnek 

is sokat jelentett. Innen indult 
a családházépítő egylet áldásos 
tevékenysége. Megkezdődhettek 
az Ezerháztelep néven ismert 
vállalkozás munkái. Az épít-
kezések a mai Kossuth Lajos és 
Batthyány Lajos utca környékén 
indultak, a Madarász utcától a 
Kemény Zsigmond utcáig ívelő 
területen.

Jó erők, patinás nevek ke-
rültek az egylet vezetőségébe. 
Elnökként dr. Springer Ferenc, 
alelnökként Kiss József és Oppitz 
Rezső. Springer fővárosi kapcso-
latait, Oppitz építési vállalkozói 
gyakorlatát hasznosította.

Határozott követelményeket 
fogalmaztak meg. A tulajdono-
sok a telkeiket kerítsék be, és az 
építkezést négy éven belül kezd-
jék el. Tevékenységükről még az 
ugyancsak epés stílusú újság-
író-szerkesztő, Seper Kajetán 
is elismeréssel szólt a Kispest-
Szentlőrinci Hírlap oldalain 
1896 szeptemberében.

Érdemes a Kispesti Hírlap 
1897. novemberi számáról is 
lefújni a port. Ott azt olvashat-
juk, hogy amióta Mihalics József 
a Családházépítő Egylet elnö-
keként kezébe vette a vezetést, 
Szentlőrinc kezd mindinkább 

előrehaladni. Valóban: a keríté-
sek elkészültek, a házfalak emel-
kedtek, az Üllői utat kövezték, a 
járdákat, árkokat javították, az 
utcákon tíz villany világított, a 
közlekedés kiépítése folyamat-
ban volt.

Az építőegylet elnöke 1898-ban 
tárgyalt a főváros műépítészével, 
Raskó úrral, aki hajlandóságot 
mutatott arra, hogy a Lőrincen 
lévő telkeken a házakat alacsony 
összeggel törleszthető kölcsönre 
építik fel. 

A helyi csoport csendben vé-
gezte a munkáját. Tagjai talán nem 
is látták világosan, hogy a meg-

jelenése fordulópontot jelentett 
Pusztaszentlőrinc történetében. 
1900-ban a településen meghatá-
rozó erőt képviselő Polgári Kör 
vezetősége levélben kérte fel a cso-
portot, hogy lépjen be az elit irá-
nyító szervezetnek számító körbe.

Az egylet húsz év alatt, 1907-ig 
elvégezte a munkáját. Két évti-
zedes sikeres tevékenység után a 
kassza kiürült, felmerült a felszá-
molás gondolata. Az elnök és a 
titkár még tovább viselte a tisztsé-
gét, 1912-ig dolgozgattak. ők in-
dították el a 25 éves emlékünnep 
megszervezését.

25 év – ezalatt Lőrinc lakossága 

alig 400 főről közel 8000-re emel-
kedett. Beszédes számok ezek.  

ünnEPélyEs 
búcsú
A Családházépítő Egylet negyed-
századát 1912-ben – akkor már 
Kispest előnytelen gyámkodásától 
megszabadulva, Pestszentlőrinc 
néven, önálló községi rangban – 
ünnepelték az eleink. Az „őste-
lepesek” hangadó személyiségei, 
Keresztény Sándor, Brinza Endre, 
Melichár László, Kelemen End-
re és Oppitz Rezső tanácsára kék 
selyemből zászlót készíttettek a 
következő hímzett felirattal: Pest-
szentlőrinci Munkásház Építő 
Egylet 25 éves jubileuma emléké-
re. (A felsorolt személyeknek he-
lyük van múltunk jeles személyi-
ségeinek képzeletbeli tablóján.)       

A zászlót jeles küldöttség vit-
te megáldásra ünnepi misére. A 
tisztelgő küldöttséget az 1911-ben 
frissen felszentelt kis templom-
ban fogadták, ahol az akkor még 
fiatal, gyülekezetét, templomát 
építő, teológiai doktorrá avatott 
plébános, Wimmerth Béla volt a 
lelkipásztor. Később a plébános-
ból Vereczkey Wimmerth Béla 
néven múltunk legendás szemé-
lyisége lett. 

A zászlóavatáshoz díszes kísé-
rő eseményeket terveztek. Zenés 
ébresztőt, díszlövéseket, tábori 
misét, a képviselő-testület dísz-
közgyűlését, díszebédet, táncos 
népünnepélyt az erdőben. Ha 
nem is valósult meg minden, így 
is emlékezetes ünnepe volt ez te-
lepülésünknek.

Az ünnepet anyagilag és er-
kölcsileg támogatta az iparoskör, 
a Haladás Asztaltársaság, az egy-
házak, iskolák és némi ingadozás-
sal a Polgári Kör is.

Vajon megvan még vala-
hol az a zászló? Ki tudja. A 
Pusztaszentlőrinci Családház-
építő Egylet emlékét azonban a 
rohanó XXI. században is őrzi a 
helytörténetünk. Missziót teljesí-
tettek azzal, amit terveztek és fo-
ganatosítottak.

Ê téglás tivadar
helytörténész

Úton az önállóság felé
 Szent Lőrinc-puszta községgé válik

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

az 5-Ös kÖrzET
Az 5-ös körzet a Margó Tivadar utca eleje, az Üllői 
út páratlan oldala, a Cziffra György utca, a Méta 
utca és a Gloriett-lakótelep által határolt területet 
foglalja magába. Itt teljesít szolgálatot Mátyás Fe-
renc és Miglécz Patrik főtörzsőrmester. 

Mátyás Ferenc Budapesten született 1983-ban. 
2004-ben végzett a rendészeti szakközépiskolá-
ban, majd 2006-ban járőrként kezdte a munkáját 
a kerületben, ahol 2011-től rendőr főtörzsőrmeste-
ri rendfokozatban szolgál körzeti megbízottként. 

– A kerületben lakom, így alkalmam volt és 
van környezetem, az itt élő lakosok mindennapi 
örömeinek, bánatainak a jobb megismerésére. Is-
kolarendőri munkámat is segíti az ember- és hely-
ismeretem.

Miglécz Patrik a paprika fővárosában, Kalocsán 
született 1983-ban. Az érettségit követően a Sze-
gedi Rendészeti Szakközépiskolában sajátította el 
a rendőri hivatás fortélyait. Szolgálatát 2004-ben 
járőrként, majd járőrvezetőként kezdte a kerüle-
tünkben. 2009 óta főtörzsőrmesteri rendfokozat-
ban körzeti megbízott. 

– Kollégámhoz hasonlóan jómagam is végzek 
iskolarendőri feladatokat, jó alkalom és érzés át-
adni a közrendvédelmi ismereteket, amelyeknek 
hasznát vehetik a gyerekek. A körzetünket a nyu-
galmasabb kategóriába sorolnám. így is ritka kincs 
a szabad idő, ilyenkor kell piheni és feltöltődni…

Amennyiben olimpiai sportág lenne a horgá-
szat, az 5-ös körzet megbízottjai komoly éremesé-
lyekkel indulhatnának, hiszen nekik is kedvenc 
időtöltésük a pecázás. 

a 6-Os kÖrzET
A 6-os körzet az Üllői út, Ráday Gedeon utca, 
Csévéző utca, XVII. kerületi határ, ferihegyi 

gyorsforgalmi út, Igló utca és környéke által ha-
tárolt területet foglalja magába. Itt Varga László 
főtörzsőrmester és Szalai Márton törzsőrmester 
teljesít szolgálatot.

Varga László az ország északkeleti határánál, 
Záhonyban született 1984-ben. Érettségi után be-
iratkozott a Miskolci Rendészeti Szakközépisko-
lába. Ennek befejezése, 2005 óta szolgál a XVIII. 
kerületben. 2012 óta körzeti megbízott főtörzsőr-
mesteri rendfokozatban. 

– A környezetem, a barátaim különcként kezel-
tek. A záhonyi legények jelentős része határvárosi 
lakosként a határőrség keretében képzelte el a jö-
vőjét, így a határőri hivatást választotta. Lehettem 
volna vasutas is, ugyanis a Kandó Kálmán Közle-
kedési Szakközépiskolában szerzett tudásommal, 
végzettségemmel megbirkóztam volna a feladat-
tal. Én egy harmadik utat választottam, és rendőr 
lettem. Annak idején kihasználtam a Tisza és kör-
nyéke kínálta lehetőségeket, imádtam a bakancsos 
túrázást, és a horgászat sem állt tőlem távol. Eze-
ket a hobbikat felnőtt fejjel is szívesen űzöm.    

Szalai Márton Balassagyarmaton született 
1985-ben. 2010 óta kerületi rendőr. Kezdetben 
közlekedési és bűnmegelőzési előadóként szolgált, 
2016 novemberétől körzeti megbízott törzsőrmes-
teri rendfokozatban.

– Számos pályaválasztást megelőz a szülői in-
telem, mondván: fiam, legyen a kezedben egy 
szép és hasznos foglalkozást igazoló diploma. 
Édesanyám óvónő, édesapám rendőr, ő még ma 
is a szeniorállományban szolgál. Anyu pedagó-
gusi munkájának tisztelete egyenesen a tanítói 
diploma megszerzéséig vezetett. Aztán jött az 
apai vonal: a köztársasági őrezredhez kerültem, 
ahol objektumvédelmi feladatokkal bíztak meg. 
A munkám mellett elvégeztem az Adyligeti Ren-
dészeti Szakközépiskolát, s ezek után egyenes út 

vezetett a XVIII. kerületbe. Szeretem a gyermekek 
őszinte világát, gyakran veszek részt a nekik szó-
ló programokon. Nekem is, mint minden körzeti 
megbízott kollégámnak, iskolarendőri feladataim 
is vannak. Miután leteszem a szolgálatot, hazavár 
a párom. Hobbim akad kettő is, az airsoft, ami 
nem más, mint légfegyveres taktikai lövészet és a 
fúrás-faragás.  

Ê gönczöl András

KERÜLETI KÖRZETI MEGBíZOTTAK 
sorozatunkban a rendőrség Pestszentlőrinc-Pestszentimrén dolgozó körzeti 
megbízottjait mutatjuk be. Az ő személyük, hivatástudatuk, szerteágazó munká-
juk és nem utolsósorban empátiájuk döntően meghatározza az adott körzetben 
élők biztonságérzetét. 

A felparcellázott területen gyorsan fejlődésnek indult Pusztaszentlőrinc 

Közélet1887-ben megalakult a Budapesti Családházépítő Egylet Pusztaszentlőrinci Csoportja

A KÖrZEti MEgBíZottAK 
ElérhEtŐségEi
mátyás Ferenc rendőr főtörzsőrmester:  
06-20-852-2605
miglécz Patrik rendőr főtörzsőrmester:  
06-70-489-3762
E-mail: 5kmb.18rk@budapest.police.hu

A KÖrZEti MEgBíZottAK 
ElérhEtŐségEi
Varga lászló rendőr főtörzsőrmester: 
06-20-852-2606
szalai márton rendőr törzsőrmester: 
06-70-653-8953
E-mail: 6kmb.18rk@budapest.police.hu
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Folytatás az 1. oldalról

A tavalyi félház után idén gombostűt 
sem lehetett leejteni a Rózsában a szé-
kely bálon, még a karzaton is asztalok 
várták a batyuval érkezőket. Ugyanis a 
hagyományos szokásokat ápolva batyus 
bált szerveztek, így mindenki a szája íze 
szerinti menüről gondoskodhatott.

Legutóbb hajnali négy körül zár-
tunk. Akkor leszek elégedett, ha idén 
hétig is kitart a táncos jókedv – jegyez-
te meg a bál kezdetén Balogh Katalin, 
aki már az időközben, decemberben 
megalakult Márton áron Dél-pes-
ti Székely Kör elnökeként szervezte a 
partit. – Az biztató, hogy a hatalmas 
érdeklődés miatt 40-50 érdeklődőt le is 
kellett mondanunk, mert nem tudtuk 
volna leültetni őket.

A bált megnyitó Lévai István Zoltán 
alpolgármester, aki maga is tagja az 
egyesületnek, azt hangsúlyozta, hogy 
bár személy szerint nincsenek erdélyi 
gyökerei, székelyföldi látogatásai során 
annyira megkedvelte ezt az összetartó 
közösséget, hogy igyekszik segíteni ne-
kik a hagyományaik megőrzésében.

A Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola 
lenyűgöző néptáncbemutatót tartó tán-

cosainak vezetője, Vörös Árpád megha-
tottan köszönte meg a lelkes elismerést, 
és bevallotta, hogy felvidéki származá-
súként örömmel teli irigykedéssel nézi 
ezt az összetartást.

A hagyományőrzés aztán sokfé-
leképpen jelent meg az est folyamán. 
A legfontosabb talán az volt, aminek 
mindenhol alapnak kellene lennie, 
hogy bárki kitehetett bármit az asztal-
ra, annak bizton nem kelt lába. Lopni 
csak csókot lehetett, s erre a „Szabad a 
tánc, szabad a csók!” formációban lehe-
tőség is nyílt.     

A felhevült ifjak és idősebbek aztán 
ropták is kivilágos kivirradtig, az egyik 
közösségi portál bejegyzése szerint 
akár a bálból indulhattak a reggeli mi-
sére, merthogy a hagyomány így szól.

HErcEgnŐ  
és kis jUHász
Másnap a kicsiken volt a sor. Február 
19-e délelőttjén már a parkolóban ki-
derült, hogy a Kondor Béla Közösségi 
Házban lázasan készülnek. A gondos 
szülők az autójuk takarásában elvégez-
ték csemetéik jelmezén az utolsó simí-
tásokat, majd mosollyal az arcukon, 

kéz a kézben célba vettek a farsangi jel-
mezbál helyszínét.

A közösségi ház színháztermét ve-
gyes zsivaj töltötte meg. Nevetgélők, 
sírdogálók, anyai, apai bátorító jó taná-
csok egyaránt voltak.

A jelmezverseny résztvevőit há-
rom korcsoportba osztva díjazták. 
Bölcsisektől a kisiskolásokig jelentkez-
tek a versenyre, s a többség saját készí-
tésű, többnyire mesefigurás álomruhá-
val igyekezett lenyűgözni a zsűrit. És 
ha már szóba kerültek az ítészek, ez a 
komoly feladat a nézőkre, a szülőkre 
hárult. A bölcsisek között láthattunk 
bedobozolt dinót, katicabogarat, pil-
langót, teknősbékát, egy kis bárányt, 
és felismertük Pumuklit is. Az ovisok 
már határozottabban léptek a közön-
ség elé. Ebben a kategóriában találkoz-
hattunk muskétással, virágtündérrel, 
szuperhőssel, katicával, ehető gombá-
val, két szőlőfürttel (testvérpár), Tini 
Nindzsával, denevérrel, Mini és Miki 
egérrel (testvérpár), vízi teknőccel és 
Batmannel. A sort a kisiskolások zár-
ták, többek között a Jégvarázs Elsa her-
cegnőjével, Micimackóval és a csillag-
szemű juhásszal. 

A farsangi bál minden résztvevője 

élményekkel és fotókkal gazdagon, vi-
dáman fecsegve, a győztesekre jellemző 
őszinte mosollyal, vissza-visszanézve bú-
csúzott a közösségi háztól.

széPkOrúak 
ÖrÖmTánca
A farsangi bálok teljesen korfüggetlenek. 
A Kondor Béla Közösségi Házban febru-
ár 9-én a szépkorúaknak megrendezett 
farsangi zenés-táncos összejövetel volt 
erre az ékes bizonyíték. Fiatalabbakat is 
megszégyenítő lendülettel, folyamatosan 
mozogtak a lábak, csápoltak a karok. 
Nem árt tudni, hogy a bulizók átlag-
életkora meghaladta a hatvan évet. Még 
hogy reuma, még hogy csontkopás…

Freyberger László, a XVIII. kerületi 
Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, a 
NyÉVE elnöke, a maga 75 évvel, a lába 
ütemes mozgásával kísérve informált a 
saját szervezésű farsangi mulatságról.

– A mai rendezvényt bátran hív-
hatjuk farsangi különkiadásnak. Havi 
rendszerességgel tartunk zenés-táncos 
délutánt, ám ma a félidei szünetben jó 
néhányan bemutatják jellemzően saját 
készítésű jelmezeiket is. Egyesületünk 
több mint kétszáz tagot tudhat a sora-

iban, s mintegy száz tagunk gondolta 
úgy, hogy ma itt a helye. Persze lát-
hatóan többen vannak, hiszen nyitott 
programról lévén szó, bárki jöhetett. 
Egyesületi tagtársunk, Putyera Róbert 
szintetizátoron nyomja a talpalávalót.

A jelmezes parádét követő taps-
orkán hallatán többen megfogadták, 
hogy jövőre ők is jelmezbe bújnak. A 
résztvevőknek ajándék is jutott, a höl-
gyeket csokival, az egyetlen férfiút bor-
ral jutalmazták.

A Somogyi László Szociális Szolgá-
lat február 16-án rendezett bált az idő-
sek klubja tagjainak és a gondozóház 
lakóinak. Az idősek klubjának tagjai 
farsangi jelmezeket készítettek, voltak, 
akik rövid humoros jeleneteket tanul-
tak be, a nők pedig finom házi sütemé-
nyeket vittek, és természetesen előzete-
sen segédkeztek a terem feldíszítésében 
is. A mulatságba az átmeneti gondo-
zóház jobb egészségi állapotban lévő 
tagjai is bekapcsolódhattak. S ha már 
ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben 
jelentek meg az ellátottak, versenyre is 
keltek egymással. A résztvevők „zár-
óráig” ropták a táncot, és úgy váltak 
el egymástól, hogy jövőre  ugyanitt és 
ugyanígy.

SZABAD A CSóK, SZABAD A TáNC!
Fiatalok és idősek együtt kergetik el a telet 
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�minősített montessori-
gyermekintézményként 
működik január 1-je óta 

az Erzsébettelepen található 
iciri-Piciri bölcsőde. a 2014. 
októberi megnyitás óta eltelt 
rövid idő alatt a bölcsőde 
rendkívül népszerű lett a 
fiatalodó kerületrészben. 
a montessori-elv alapján 
történő fejlesztés egy új 
nevelési irányzat a kerület 
bölcsődei szolgáltatásában.

Puskás AttilA    

A minősítő oklevél február 9-i átadásán 
Bulyáki Gyuláné intézményvezető hang-
súlyozta, hogy a gyermeki kíváncsiságot, 
érdeklődést és tudásszomjat a felnőtteknek 
kell kielégíteniük. Ehhez kitűnő módszer az 
olasz Maria Montessori nevelési elveire épü-
lő foglalkozás.

az Önálló 
gyErEkEkérT
A Montessori-pedagógia alapján nem a ha-
gyományos értelemben tanítanak, hanem 
olyan környezettel veszik körül a gyereke-
ket, amelyben saját élményeikre alapozva 
szerzik meg a szükséges tudást, fedezik fel 
a világot, fejlesztik a képességekeit. Az egyé-
ni adottságok, képességek és fejlettségi szint 
figyelembevételével önálló, tevékeny, kreatív 
gyermekeket nevelnek.

A minősítő oklevelet Stefán Mariann, a 
Magyarországi Montessori Egyesület elnöke 
adta át az intézmény vezetőjének.

– A magyarországi Montessori-moz-
galom 1990-ben éledt újjá, s azóta óvodák 
és bölcsődék sokasága csatlakozott hoz-
zá. Ez utóbbiak, a bölcsődei Montessori-
intézmények szaporodása a magyar 
társadalom érdeme. A gyerekek teljes szemé-
lyiségének kifejlődéséhez szükséges a meg-

felelő nevelés korai elkezdése. Az Iciri-Piciri 
Bölcsődében is nagyon jó környezetet terem-
tettek a gyerekeknek, ahol minden fizikai in-
formációt, ismeretet meg tudnak tapasztal-
ni, ami a tudás megszerzésének az alapja. Az 
országban közel kétszáz Montessori-elven 
működő intézmény található.

mEgValósUlT álOm
Az eseményen részt vett Kucsák László or-
szággyűlési képviselő, Ughy Attila polgár-
mester és Dömötör István alpolgármester, 
Erzsébet-Bélatelep önkormányzati képvise-
lője is. 

Kucsák László kiemelte, hogy a bölcsőde 
milyen gyorsan népszerűvé vált, és hogy a 
benne dolgozók álma is hamar megvalósult. 

– Alig három év telt el a bölcsőde alap-
kőletétele óta. Ezért is nagy szó, hogy eny-
nyire rövid idő elteltével az akkor még üres 
telken mostanra egy minősített Montessori-
intézménynek lett a gazdája a XVIII. ke-
rület. Megvalósult az intézmény dolgozói-
nak álma, és a szülők részéről is rendkívül 
pozitív fogadtatásban részesült az ötlet. A 
bölcsőde, az óvoda és az iskola egyaránt a 
nagybetűs életre készít fel, ezért is meghatá-
rozó a kicsiket körülvevő környezet, a velük 
foglalkozó pedagógusok elkötelezettsége. 
Ezek mind a gyerekek javára válnak – fogal-
mazott az országgyűlési képviselő.

– Amikor először volt szó erről a tö-
rekvésről, utánaolvastam, hogy mi is az a 
Montessori-módszer. Nagyon fontos, hogy 
a gyerekek korosztályának, felfogóképessé-
gének megfelelő módon korán elkezdhető 
ez a fajta nevelés – mondta Dömötör István.

AZ „ElsŐ FECsKE”  
A KErülEtBEn
Az intézményt fenntartó 
önkormányzat részéről Ughy 
Attila polgármester elmondta: 
nagyon örül annak, hogy a 
Xviii. kerület nevelési tevé-
kenysége egy nemzetközileg 
elismert és sikeres módszer-
rel gazdagodott.
– A gyermeknevelésben nin-
csen egyetlen üdvözítő mód-
szer. sokféle ágazata van, és 
nagyon jó, hogy ebbe nálunk 
is belekerült a Montessori-
elv. legyen szó bármilyen 
módszerről, ha a gyermekek 
szerető, gondoskodó, odafi-
gyelő nevelőkkel találkoznak, 
akkor a végeredmény csak 
pozitív lehet: vidám, életre-
való gyerekek. Ehhez nyújt 
segítséget az első fecskének 
is nevezhető intézmény.

ÚJ NEVELÉSI ELV 
A KERÜLETBEN
Fókuszban a gyerekek korai képességfejlesztése

 

Húszéves 
az életjel 
alapítvány 
Az életjel Alapítvány a soFi (speciális oktató és 
Fejlesztő intézmény) hátrányos körülmények között 
élő, tanulásban és értelmileg akadályozott tanulói-
nak megsegítésére jött létre szülői kezdeménye-
zésre.  

Az első jelentősebb támogatást a köztévé Telemázli című műsora 
nyújtotta az 1996-ban létrehozott alapítványnak: a fődíj elnyeré-
sével több mint másfél millió forintot kaptak, amiből elkezdhet-
ték az alsó tagozatos iskolaépület kopár udvarának a felújítását. 

– Ma már nagyon szép, gyermekbarát az iskolaudvarunk, ami 
annak is köszönhető, hogy a Budapest Bank vezetői, munkatár-
sai és családtagjaik több alkalommal vonultak ki az intézmény 
két épületébe, és gondos előkészítő munka nyomán teljes szom-
bati műszakot töltöttek nálunk nehéz fizikai munkával – mond-
ta Csík Árpádné gyógypedagógus, az Életjel Alapítvány kurató-
riumának elnöke. 

Kezdettől fogva nagyon fontosnak tartják a tehetséggondo-
zást, az iskola diákjai a legnagyobb sikereket a sportban érik el: 
jég- és görkorcsolyázásban, valamint dzsúdóban.  

– 2001 óta számos éremmel tértek haza a fiataljaink a Speciá-
lis Olimpia nyári és téli világjátékairól. A nemzetközi versenye-
ken való részvételüket rendszeresen támogatja az alapítványunk, 
ehhez a cégek támogatásából, pályázatokból és az egyszázalékos 
szja-felajánlásokból biztosítjuk a forrást. A sport rendkívül fon-
tos a diákjaink számára, mert az általa szerzett sikerélmény erő-
síti az önbizalmukat.  

Az alapítvány 2007-ben megvásárolta a Kiskunmajsa melletti 
Tajó tanyán az egykori iskola épületét, amelyet szintén adomá-
nyokból, pályázatokból újítottak fel és korszerűsítettek. A XVIII. 
kerületi önkormányzat támogatásával évek óta megrendezik a 
tanyán az egészséges életmód tábort. A gyerekek ennek kereté-
ben megismerik a környék nevezetességeit, strandolnak, kirán-
dulnak, és egészségügyi felvilágosító foglalkozásokon vesznek 
részt. 

A történelmi játszóház rendvénysorozatot már 19 éve szervezi 
meg az alapítvány. A program részeként az iskola tanulói játékos 
formában ismerkednek többek között a különböző népek kultú-
rájával, hagyományaival, az energiahordozókkal, a környezetvé-
delemmel. 

A civil szervezet nagy súlyt fektet az erdei iskolai progra-
mokra is: az elmúlt húsz évben a Nyírségtől az őrségig szinte az 
egész országot bejárták a diákok.  

Hosszú évek óta működtetnek szülőklubot, amelynek célja 
a fogyatékkal élő gyerekeket nevelők segítése. A résztvevők sok 
hasznos információt kapnak gyermekük neveléséhez, fejlesztésé-
hez.

A pedagógusok és a szülők is örömmel fogadták a Snoezelen-
terápiás szobát, amelyet 2014-ben alakított ki az alapítvány az 
autista gyermekek fejlesztésére. 2016-ban két fejlesztőszobát 
sikerült létrehozni, amelyek hatékony segítséget nyújtanak az 
egyéni és a kiscsoportos foglalkozásokhoz is.  

Az Életjel Alapítvány idén sikeresen vett részt a Tesco „Ön 
választ, mi segítünk” című pályázatán. Az elnyert összegből egy 
terápiás célt szolgáló fészekhintát állíthattak fel az iskola udva-
rán. Az utómunkálatok elvégzéséhez a tanulók is segítséget nyúj-
tottak, és ezt követően boldogan vették birtokba az új eszközt.

Ê Fülep Erzsébet

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Isten, áldd meg az öregasszonyokat!

Aki azt mondja, hogy nem állok az öregek pártján, az nyilván téved – felesleges magyarázkodnom, hogy 
miért. De az is biztos, hogy nem vagyok kritikátlan – magunkkal. Aki más szemében a szálkát, magáéban 
a gerendát se: ezt is tudjuk. Igaz, fiatalon még az öregeket szerettem jobban, most, öregen, már inkább a 

fiatalokat. Mondogatta is annak idején anyukám: „Emmuska, miért adtad oda a fűszeres bácsitól kapott cukorkát annak az öreg 
bácsinak, hiszen annyira szereted az édességet?” Mondom: „Mert annyira sajnálom, anyuka!” „De miért? Hisz nem is ismered.” 
„Mert olyan öreg. És az öregek meg fognak halni.” Akkoriban azt hittem, csak az öregek halnak meg, hiszen, ugye, öregek, a fiatalok 
viszont soha, hiszen ők meg fiatalok. Ilyen csacsik a gyerekek.
Mostanában tehát inkább fiatalpárti vagyok, de már nem azért, mintha úgy tudnám, hogy ők örökké fognak élni (bár remélem, 
azért tovább, mint ameddig mi, öreg csontok). És ez még véletlenül sem jelenti azt, hogy szívesen veszem (még szép, hogy nem!), 
amikor a fiatalok velünk, öregekkel, úgy bánnak, mintha… Szóval, mintha csak meg kellene pöckölni minket, és máris (zsupsz) 
benne vagyunk a gödörben.
Csak ne jönnének időnként a sárga hátizsákos vénasszonyok!
Mert olyankor egy idő után lesütöm a szemem, és ha politikus volnék, úgymond, erőteljesen elhatárolnám magam. Kérem szépen, 
ne tessenek engemet egy kalap (egy fejkendő) alá venni a sárga hátizsákos vénasszonyokkal!
Már a belépője, illetve fellépője is riasztó volt (mármint a villamosra). A lépcsőn mászva kezdett visszafelé beszélni: „Mit képzel 
maga?! Gondolja, ha taszigál, akkor előbb feljut? És ne érjen a hátizsákomhoz! A korát elnézve maga még igazán tanulhatott volna 
jó modort!” Mindkét kezében tömött nájlonszatyor, lecövekel rögtön az első ülésnél, félig ráfekszik egy termetes, szőke hajú nőre. 
„Na, persze, a helyet azt senki sem adja át! Nyugodtan dögöljön meg az ember!” Az ülő nő erősen középkorú, igazán nem kellene 
felvennie a „finom” célzást, mégis sietve feláll (nem csodálom, a vénasszony közelsége túl bizalmas). 
Ha azt hiszed, erre föl szabadkozik a nyanya, nagyon is tévedsz. Bizony, hogy leül, a két szatyrát a két ülés közé préseli, a sárga 
hátizsákját az ölébe veszi. „Nem magának kellene fölállnia, aranyoskám. Azért vannak itt magánál fiatalabbak is…” És valóban, vele 
szemben egy negyvenes férfi ül, aki erre sietve szabadkozni kezd: „Elnézést, de nagyon belemerültem a gondolataimba…” „Szép. 
Gondolatai. Mintha volnának! Egyáltalán, az ilyen fiatal ember minek ül le, foglalni a helyet a fáradt öregek elől?” A férfi meg – hát, 
ugye, megszólították –: „Tetszik tudni, fáj a lábam. Nemrégen műtötték. A bokám. Vas is van benne.” Kezdi felhúzni a nadrágja szá-
rát, letűrni a zokniját. (Ránézésre nem a felső középosztály tagja. Nem is bróker vagy mi.) „Nekem ne mutogasson, hallja! Különben 
is… vas? Hiszem, ha akarom.”
Ez az a pont, amikor Emmuskában elszakad a cérna. Nincs mese, én most a fejéhez vágom ennek a vén boszorkánynak (azt csak 
halkan súgom, hogy nálam persze fiatalabb, de olyan jólesik nyanyának nevezni!), igen, a fejéhez vágom a kosaramat, a fejéhez én.
Aztán mégse.
Éppen piacról jövök. Leveszöldség, kolompér, még egy szem paprika is van benne. Elment talán a józan eszem? A mai zöldségárak 
mellett?!
Inkább sietve leszállok a következő megállóban.

MAriA MontEssori
maria montessori 1870-ben született az olaszországi 
chiaravalléban, és 1952-ben hunyt el Hollandiában. 
Első nőként szerzett diplomát olasz egyetemen. értelmi 
fogyatékos gyermekek gyógyításával foglalkozott, majd 
felkérésre 1898-ban létrehozott rómában egy intézetet 
gyenge képességű gyerekek számára. 1907-ben nyílt arra 
lehetősége, hogy a módszerét egészséges óvodáskorú 
gyerekek körében is alkalmazza. 
Pedagógiai alapelve a gyermekek tiszteletén alapul. úgy 
vélte, biztosítani kell számukra a megfelelő környezetet, a 
spontán, szabad tevékenység lehetőségét, hogy maguk 
végezhessék el, ami a fejlődésükhez szükséges, maguk 
építsék fel a tudatukat.
magyarországon a két világháború között vált ismertté a 
módszere, 1930-ban és 1932-ben járt is itt. az első hazai 
montessori-egyesület 1932-ben alakult meg, s a mozgalom 
1990-ben éledt újjá.
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árnyjáték a 
Tündérkertben
A XX. század elejének lőrinci hangulatát 
idézte fel a Múzeumsarokban február 
11-én rendezett családi kreatív délután. 
A régi tündérkert vendéglő, az egykori 
Bogyay-villa vászonra kivetített kerthe-
lyiségét hurkapálcikára felragasztott 
papírbábok árnyékának segítségével le-
hetett benépesíteni.

Rozgonyi Sarolta múzeumpedagógus havonta 
szervez egy-egy hasonló családi napot, amelyen 
szülő és gyerek együtt játszhat.

– A témaköröket mindig a helytörténeti ki-
állítás anyagához kapcsolódva választom ki. A 
mostani árnyjáték hangulatát a nálunk megta-
lálható régi ruhák fotójának segítségével készí-
tett bábok sziluettje adta meg – mondta a játé-
kos múzeumi foglalkozás szervezője.

A következő családi napot március 19-re ter-
vezik, akkor a hulladék újrahasznosítása lesz a 
kerettörténet.

– Az ötletet a Cséry-telep adta, ahol már a 
múlt század elején szétválogatták a szerves és a 
szervetlen hulladékot. A telep környékén pedig 
a szegény emberek ládákból és egyéb felhasznál-
ható szemétből, még fazekakból is egy úgyneve-
zett ládavárost vagy más néven „lábosvárost” 
építettek, és ezekben a nyomorúságos kunyhók-
ban éltek. Erre emlékezünk majd egy miniváros 
megépítésével, amihez dobozokat, papírhenge-
reket és egyéb hasonló, a háztartásokban meg-
található alapanyagokat használunk fel – vázol-
ta fel a következő foglalkozás tervét Rozgonyi 
Sarolta, aki a gyerekeknek a családi napokhoz 
hasonló nyári táborokat is szervez.

Tavaly már március végére megtelt a két tur-
nus, így az idei táborra is érdemes idejekorán 
jelentkezni a Tomory Lajos Múzeum e-mail cí-
mén (muzeum@muzeum18ker.hu).

Ê P. A.

Fantáziajáték 
a terepasztalon
Fantasztikus kinézetű, fegyverzetű és 
a legkülönbözőbb erőkkel felruházott 
szörnyekből, képzeletbeli lényekből álló 
színes hadseregek feszültek egymásnak 
a Pestszentimrei Közösségi házban fel-
állított terepasztal csataterén. Egy fan-
táziajáték szabályait, mesehőseit, figu-
ráit ismerhették meg azok, akik február 
12-én délelőtt ellátogattak a közösségi 
házba. 

A Warmachine and Hordes nevű stratégiai já-
ték a számítógépes online fantasy-játékok élő 
változata, ahol kézzel fogható ellenfelek néznek 
farkasszemet egymással. A szervező, Túri Máté 
szeretné, ha egy kis klub vagy szakkör kereté-
ben rendszeres összejöveteleket, közös játékot 
lehetne szervezni a PIK-ben.

– Vannak, akik csak gyűjtik ezeket a figurá-
kat, szívesebben foglalkoznak az összerakásuk-
kal, a kifestésükkel, másokat viszont inkább a 
játék vonz. Magát a játékot én színesített sakk-
nak nevezném, mert ahhoz hasonlóan itt is sza-
bályoknak megfelelően mozoghatnak a figurák 
a terepasztalon. A harci játékban különböző 
tulajdonságokkal felruházott alakok vesznek 
részt, amelyek a segédkártyákra írt útmutatók 
alapján támadhatnak és védekezhetnek. A sza-
bályrendszer nem bonyolult, így már rövid gya-
korlás után élvezhető a csata. Persze a rutint itt 
is az évek adják meg. 

Egy-egy verseny során időre játszanak a felek, 
és annak sem kell elkeserednie, aki veszít, mert 
a következő körben újabb lehetőség vár rá.

Az Egyesült államokból az ezredforduló kö-
rül útjára induló Warmachine and Hordes elő-
nye a hasonló számítógépes játékokkal szemben 
éppen a személyes találkozásban rejlik.

– Közösségépítő tevékenység, és megtanít a 
lényegre törő kommunikációra is, hiszen játék 
közben mondani kell, hogy éppen mit csinálunk. 
Emellett a hadseregépítéstől kezdve a figurák ki-
festésén át a terep elkészítéséig lehetőséget ad a 
kreatív alkotásra is – tette hozzá Túri Máté. 

Ê Puskás A.

Milyen  
a jó iskola?
Milyen változásokat hozott az iskolák 
életében a közoktatás szerkezetének át-
alakítása az elmúlt években? és milyen 
új feladatokat ró a nagyszámú változás 
a vezető beosztásban dolgozó munka-
társakra? 

Elsősorban a 
b e v e z e t ő b e n 
szereplő kérdé-
sekre igyeke-
zett választ adni 
előadásában dr. 
Benedek István 
egyetemi tanár, 
szakíró azon a 
szakmai délutá-
non, amelyet a 
Fővárosi Peda-
gógiai Szakszol-

gálat XVIII. kerületi Tagintézménye szervezett 
február 16-án. 

Benedek István évtizedek óta kutatja a té-
mát. Már kétdiplomás gyakorló szakemberként 
végezte el az ELTE pedagógia-iskolavezetés sza-
kát 1982-ben, majd 1996-ban a BME Műszaki 
Pedagógiai Tanszék közoktatási vezető szakát. 
Tanulmányait bőven volt alkalma a gyakorlat-
ban kamatoztatni, hiszen 1969-től kollégiumi 
csoportvezető tanár volt, később pedig igazga-
tóhelyettesként, illetve igazgatóként dolgozott. 
Első két könyvének tárgya is a kollégiumpeda-
gógia volt, ám 1995-től már a pedagógiai veze-
tésben szerzett tapasztalatait osztotta meg az 
olvasóival.

Az előadáson nem volt nehéz hamar észre-
venni: a pedagógus-szakemberekből álló hall-
gatóság – amelynek tagjai korábban különféle 
képzéseken részt vettek Benedek István kurzu-
sain – rajong az előadóért. Ez nemcsak a tudá-
sának köszönhető, hanem határozott fellépésé-
nek, szókimondó stílusának, ugyanakkor finom 
humorának is. 

Az előadás tanulsága az, hogy azok az isko-
lák képesek tartósan eredményesen működni, 
amelyekben demokratikus a légkör, a feladato-
kat kreatív csoportok oldják meg, és a munka 
lényege a folyamatos építkezés. 

Ê k. gy.

Két vállon 
a hallgatóság
Félhomállyal és telt sorokkal várta ven-
dégeit február 16-án a Zila Kávéház. 
16.30-kor egy svájci óra pontosságával 
köszönt be Kanizsa József író, költő, a 
Krúdy gyula irodalmi Kör titkára. Az iro-
dalmi délután vendége Miklós Zsolt fes-
tőművész és németh nyiba sándor költő, 
zeneszerző volt, akinek ezúttal mutatták 
be a nyibaizmus című könyvét. 

Az eltérő művészeti ágak képviselőinél talál-
tunk egy közös nevezőt. Mindketten Vas megye 
szülöttei: Miklós Zsolt 1969-ben Szombathelyen, 
Németh Nyiba Sándor 1957-ben Kenyeriben lát-
ta meg a napvilágot.

– Az igazság az, hogy izgulok, azt hiszem, 
ecsettel a kezemben magabiztosabb vagyok – 
kezdte rövid köszöntőjét a festőművész. – Siker-
élményként élem meg, ha egy-egy kiállított ké-
pemet egyszerre többen nézik, és mindenkinek 
valami más jut az eszébe a festményről. 

Sokatmondó Tóth Csaba festőművész, egye-
temi tanár véleménye volt tanítványa munkás-
ságáról: „Roppant energikus képalkotói karak-
ter. Akár festményről, akár szénrajzról van szó, 
ecsetkezelése, gesztusai kemény, férfias, sokszor 
drámai megjelenítést kölcsönöznek az alkotása-
inak.”

A 60. születésnapját is ez alkalommal ün-
nepelte Németh Nyiba Sándor. Király Lajos, a 
Krúdy-kör elnöke vigasztalólag jegyezte meg: 
„Sándorom, annyi további boldog évet kívá-
nok, ahány szőrszál található a róka hosszú és 
lompos farkán.” Miközben Sándor a gitár húr-
jai közé „csapott”, és saját megzenésített verseit 
adta elő, sokan elgondolkozhattak, milyen sok-
rétű tehetséggel áldotta meg őt a Jóisten. A köl-
tő, zeneszerző birkózásban olimpiai helyezett, 
edző, és volt ketrecharcos is. 

Alkotói munkásságát 75 videoklip, 40 CD 
és ismert művészek számára készített zenei és 
szöveges anyagok illusztrálják. Növényi Nor-
bert moszkvai olimpiai bajnok birkózó edzője 
és a frissen megjelent Nyibaizmus című könyv 
szerzője. A Krúdy Gyula Irodalmi Kör szer-
vezte irodalmi délután a bemutatott könyv 
címlapján is szereplő „Ne szégyelld, hogy van 
lelked” mottót választotta az alkalomhoz. Ér-
demes hozzátenni: Sándornak másban sincs 
szégyellnivalója. 

Ê gönczöl A.        

Dobogtak a csizmák,  
pörögtek a szoknyák
vizsgaelőadásra invitálta a nagyérdeműt, a rokonokat, a barátokat, az ismerősöket és 
minden tánckedvelőt a tébláb Alapfokú Művészeti iskola csaknem kétszáz Xviii. ke-
rületi táncosa. A legkisebb hatévesektől a kiskamaszokon, tinédzsereken át egészen 
a szülők és táncpedagógusok csoportjáig mindenki színpadra lépett február 12-én a 
Pestszentimrei sportkastélyban.

Az iskola megálmodója, Vörös Árpád rövid kö-
szöntőjében méltán beszélt büszkén a tanítvá-
nyokról és mondott köszönetet az iskola sike-
reiért a gyermekeiket a tánc irányába terelgető 
szülőknek, nagyszülőknek. 

A műsort megtekintette Szarvas Attila alpol-
gármester is, aki örömét fejezte ki, hogy a gá-
laelőadás kinőtte a korábbi helyszínt, a Lőrinci 
Sportcsarnokot.

– Fantasztikus dolog, hogy az évek során any-
nyian lettünk, hogy idén első ízben a Sportkas-
tély adhat otthont a rendezvénynek. Ennek oka 
egyben a Tébláb szellemiségének az üzenete is. Jó 
dolog a táncon keresztül gyermekeinkkel együtt 
megismerni a magyarság kultúráját, szokásait és 
hagyományait. A Tébláb pedagógusai mindezt 
játékos formában teszik, és látszik, hogy a gyere-
kek mennyire élvezik azt, amit csinálnak – fogal-
mazott.

Az alpolgármester hozzátette, hogy a vizsga-
előadások évről évre nagyszerű élményt nyújta-
nak a szereplőknek és a közönségnek egyaránt, és 

reméli, hogy ez a hagyomány még évtizedeken és 
generációkon keresztül folytatódik.

A színpadon elsőként a legkisebbek Haj-
nalcsillag nevű csoportja mutatta be, hogy mit 
tanult az első félévben. A népi mondókákra, já-
tékokra épülő kezdő tánclépéseket követően a ki-
csik ünnepélyes, de tréfás szövegű esküvel váltak 
teljes jogú téblábossá. Megígérték többek között, 
hogy a próbákról nem késnek sokat, beszélgetés 
közben odafigyelnek az oktatójukra is, és ha le-
het, akkor a zene ütemére próbálnak táncolni.

Egymást követték a tánccsoportok, dobog-
tak a csizmák, pörögtek a szoknyák a rábaközi, 
moldvai vagy éppen székelyföldi, sóvidéki táncok 
közben. A kitűnő hangulatban az éppen fellépés-
re váró vagy azon már túljutók és a nagyobbakat 
lelkesen utánzó kistestvérek a széksorok mellett 
együtt járták a táncot a színpadon lévőkkel. 

A gála fináléjában a szülők és tanárok tánc-
csoportjához csatlakozva valamennyi fellépő fer-
geteges össztánca zárta a délutánt.

Ê Puskás Attila

A Dunakanyar  
művészeti hagyományai
A visegrád–szentendrei tanulmányút ihletésére kerületi művészek által készített alko-
tásokból nyílt kiállítás február 7-én a Kondor Béla Közösségi házban.

A lakhelyük vagy munkájuk révén Pestszentlőrinc-
Pestszentimréhez kötődő művészek pályázat ke-
retében vehettek részt 2016 szeptemberében a 
Visegrádra és Szentendrére szervezett egynapos 
tanulmányúton. A pályázatot az önkormányzat 
közművelődési és sportközalapítványa hirdette 
meg a vizuális neveléssel foglalkozó pedagógusok-
nak, közművelődési szakembereknek, képző- és 
iparművészeknek. A kirándulás célja az volt, hogy 
a résztvevők felelevenítsék a Dunakanyar művé-
szeti hagyományaival kapcsolatos ismereteiket, 
valamint felkeressék két Szentendrén élő alkotó 
műhelyét.

A nyertes pályázóknak vállalniuk kellett, hogy 
kiállításon mutatják be a tanulmányút nyomán 
születő alkotásaikat, és beszámolót írnak művé-
szeti szempontból a kirándulásról. 

A résztvevők fakultatív program kereté-
ben Aknay János Kossuth-díjas festőművészt, 
a Magyar Alkotóművészek Országos Szövet-
ségének elnökét a művésztelepen lévő alkotó-

házban, Smetana Ágnes Ferenczy Noémi-díjas 
üvegtervezőt az otthonában látogatták meg. 
A művészek munkáiból A Dunánál címmel nyílt 
kiállítás a Kondor Béla Közösségi Házban. A 
február 28-ig megtekinthető tárlaton Ágoston-
Papp Mónika, Ágoston-Papp Gábor, Árvay Zolta, 
Árvai-Szajkó Edit, Baár Tünde, Bodnár Imre, 
Buczkó Imre, Csörgő Tamás, Krausz Margit, Ma-
gyar József, Németh Ágnes, Oszter Dezső, Rumi 
Rózsa, Tasnádi Szandra, Teliska Gyöngyi, Szat-
mári Ildikó, Soltész Melinda, Varga Ferenc mellett 
a két szentendrei művész alkotásai is láthatók.  
A kiállítás ünnepélyes megnyitóján Császár Bíró 
Lilla, a Kondor Béla Közösségi Ház vezetője üdvö-
zölte a vendégeket, majd Kucsák László országgyű-
lési képviselő mondott köszöntőt. A tárlatot Feledy 
Balázs művészeti író nyitotta meg, majd Galgóczy 
Zoltán alpolgármester pohárköszöntőjével zárult a 
program. A rendezvényen Olasz György és Szűcs 
Sándor, a Borfolk Zenekar tagjai működtek közre.

Ê F. E. 
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Száz éve élnek Erdélyből jött unitárius hívek a kerületben egyház

�az unitáriusok szá-
mára piros betűs 
ünnep január 13-a, a 

vallásszabadság ünnepe. 
minden egyházközség-
ben ünnepséget tartottak 
ekkor. Erről is beszélget-
tünk szent-iványi ilona 
lelkésznővel, a havan-
na-lakótelepi gyülekezet 
vezetőjével. 

– Rögtön az év elején fontos ünnepük 
volt. Hogyan, miként emlékeztek?

– Istentisztelettel, szavalattal és sze-
retetvendégséggel emlékeztünk a temp-
lomunkban az 1568-as tordai ország-
gyűlés vallásszabadság-határozatára. 

– A tordai megemlékezésről nem le-
hetett nem tudomást szerezni, mert sok-
szor és sok helyütt adtak hírt róla.

– Örültünk is neki… Nagy meg-
tiszteltetés volt az egyházunk számára, 
hogy január 13-án Balog Zoltán refor-
mátus lelkész, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának a vezetője is a ven-
dégünk volt. Részt vett a tordai unitári-
us templomban rendezett ünnepségen, 
és beszédet is mondott. Örömmel, re-
ménykedéssel tekintünk a tervezet elé, 
hogy a magyar kormány a 2018-as évet 
a vallásszabadság évének nyilvánítja a 
450. évforduló alkalmából. Ez, ha való-
ra válik, meghatározó lesz az unitárius 
egyház életében.

EskETés, biblia-órák
– Térjünk vissza Tordáról… Mi újság 
még a szűkebb pátriájukban, a havan-
na-lakótelepi gyülekezetben?

– Éljük a napjainkat, köszönjük jól, 
hogy úgy mondjam, egészségben. Hír, 
méghozzá örömteli, hogy a lőrinci kö-
zösségünkben nyolc fiatal készül a kon-
firmációra, a tagjaink lesznek. Mind-
nyájunknak öröm, mert érzékelhető, 
hogy egyre több érdeklődő, zömében 

fiatal jön be a templomba, sőt más val-
lásúak vagy más vallási közösséget ke-
resők is jelentkeznek időről időre. Jöjjön 
bárki, örömmel látjuk akkor is, ha ép-
pen csak körül akar nézni a nyolcvan-
éves templomunkban.

– A januári kutya hideg után azt gon-

dolná az ember, hogy alig-alig voltak…
– Téved, mert azokban a kemény 

mínuszokban is volt például esketési 
szertartásunk, s természetesen isten-
tiszteletek is, mint ahogy a Biblia-
órákat is megtartottam. A legutóbbi 
például a február 11-i volt, amikor az 

inkarnációval foglalkoztunk. A keresz-
tény hit tana mellett más világvallások 
felfogásáról is tájékozódhattak a hívek.

száz éVE lŐrincEn
– Mivel az unitárius egyház gyökerei 
Erdélybe nyúlnak vissza, feltételezem, 

hogy folyamatosan jó kapcsolatot ápol-
nak az ottaniakkal.

– Valóban szoros kapcsolatot tarta-
nak a havanna-telepi unitáriusok az er-
délyi testvérekkel. Nem véletlen, hiszen 
a gyülekezetünk megalakulását is a 
trianoni békediktátum után Erdélyből 
Pestszentlőrinc nagyközségbe menekü-
lő unitárius hívek szorgalmazták, még 
az 1920-as években. Lassan tehát száz 
éve vannak jelen e vallás képviselői itt, 
köszönhetően az erdélyieknek. Leg-
közelebb áprilisban visz arra az utam. 
Kolozsváron lesz lelkészi továbbképző, 
ahol az elmúlt évben is több előadást 
tartottam. Egyre többen tudják, hogy 
a lőrinci gyülekezetben évek óta meg-
rendezzük a Homoródalmásról elszár-
mazottak találkozóját. Ebben az évben 
májusban lesz ez, s Erdélyből érkezik 
majd unitárius lelkész a szolgálatra.

nEm EsEmény, 
FOlyamaT
– 2017 a reformáció 500. évfordulója 
előtt tisztelgő emlékév. Ünnepelnek-e az 
unitáriusok is, s ha igen, miként?

– Az 1568-ban megalakult unitárius 
egyház mint történelmi protestáns kö-
zösség ünnepel. Ezen túl a lőrinci hívek 
ökumenikus kerekasztal-beszélgetésre, 
megemlékezésre is készülnek. Vélemé-
nyem szerint azonban a reformáció éve 
nem csupán egy esemény, hanem egy 
folyamat része, mert állandó szüksé-
günk van a lelki megújulásra.

 
MEgsZéPültEK
A kerületi önkormányzatnak 
és a hívek adományainak 
köszönhetően 2016 
végére megújult a lőrinci 
templomkert kerítése, 
továbbá visszaállították 
a székely kapu melletti 
faragott kerítésoszlopokat, 
és a régi léceket újakra 
cserélték. 

a Vallásszabadság 
éVe köVetkezhet
Homoródalmásról elszármazottak találkozója

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Vicziánné Salla Ildikó intézményvezető szerint ér-
demes összegezni a Kossuth téri gimnázium mögött 
hagyott hónapokat, tekintettel arra is, hogy lezárult a 
jelentkezés az iskolába.

Az igazgatónő elmondta, hogy az elmúlt nyár fel-
újításainak, beszerzéseinek köszönhetően az általános 
iskolában az elsősöket két új tanteremmel fogadták, és 

folytatódott a gimnázium épületének a korszerűsítése. 
Ennek eredményeként egyre komfortosabb lesz a kör-
nyezet.

– Öröm, hogy a gimnázium egy nagy összegű 
adománynak köszönhetően új interaktív táblákkal, 
számítógépekkel, laptopokkal, projektorokkal és 
ezek kiegészítőivel gyarapodott – mondta az igazga-

tónő. Nem csupán az „okosodásra” figyelnek a gim-
náziumban, mert a napi tanítás és tanulás mellett 
több rendezvényt is szerveztek az utóbbi hónapok-
ban. Kiemelkedik ezek közül az érzékenyítő nap, 
amelynek során 17 előadás keretében találkozhattak 
a diákok fogyatékkal élőkkel vagy a holokauszt túl-
élőivel.

– Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján a meg-
emlékezések mellett az a megtiszteltetés ért minket, 
hogy ellátogatott hozzánk Maléter Pálné Gyenes 
Judith, aki megrendítő előadást tartott a forrada-
lomról és az azt követő évek Magyarországáról. 
Hogy vidámabbat is mondjak: a végzősök szalag-
avató bálja mindig kiemelkedő és önfeledt esemény. 
Ebben a tanévben különösen ünnepélyessé tette 
az, hogy advent első vasárnapjára esett – mondta 
Vicziánné Salla Ildikó.

– A Sztehlo jótékonysági bálját február 10-én tar-
tottuk az Új Tündérkert Étteremben. Az intézményt 
támogatókat elegáns borvacsorán láttuk vendégül, 
rangos fellépőkkel, köztük a gimnázium kórusával. 
A Sztehlo-galériában pedig a művészeti tagozat di-
ákjainak és művésztanárainak az alkotásait láthat-
ták a vendégeink – számolt be a közelmúlt esemé-
nyéről az intézményvezető.

A bevételből ivókutat és további projektorokat 
vásárol az iskola.

 
KülÖnlEgEsségEK
Jelenleg egy bélyegkiállításnak ad 
otthont a gimnázium emeleti aulája. 
A Bélyegmúzeumnak köszönhetően 
az Egy új kor kezdete című vándorki-
állítás látható itt. A tárlatot – előzetes 
bejelentkezés alapján – február végéig 
tekinthetik meg az érdeklődők. 

GyARAPODIK A SZTEHLO
Maléter Pál özvegye megrendítő előadást tartott

szent-iványi ilona lelkésznő örömmel mesélte, hogy miként gyarapodott a közösség az elmúlt évben

A meleg 
étel 
mindig 
jólesik

 
A téli hónapokban többször is 
összeálltak a Pestszentimrei 
Katolikus Karitász lelkes tagjai, 
hogy ételt osszanak a rászoru-
lóknak. 

A januári kegyetlen hideg után a haj-
léktalanok jó kedvvel, de legalábbis bi-
zakodva vehették tudomásul, hogy ha 
lassan is, de kifelé araszolunk a télből, 
enyhül az idő.

Ettől függetlenül hetvenen-nyolcva-
nan voltak február 11-én, szombaton a 
Szent Imre-templom kertjében, ahova 
nem csak a kerületből járnak a rászoru-
lók az ételosztások alkalmával.

A szervezet vezetője, Kovács István 
elmondta, hogy az idő javulásával ja-
vulhatott a hajléktalanok helyzete is, 
ám ettől függetlenül bizonyára jólesik 
nekik a meleg étel.

Ezúttal babgulyás rotyogott a hatal-
mas fazékban, s a vendéglátás végére 
majdnem el is fogyott az egész, annak 
ellenére, hogy most jóval kevesebben 
voltak, mint a januári ételosztáson.

Kovács Istvántól megtudtuk, hogy 
tavasszal is várják majd a szükségben 
szenvedőket – akkor talán már tavaszi 
időjárásban.

A sztehlo gábor Evangélikus Óvoda, általános iskola és gimnázium azért különle-
ges és egyetlen a kerületben, mert óvodáskortól egészen az érettségiig végigköveti a 
gyermekek testi-lelki fejlődését.  A sztehlo-iskolák a hatodik tanévüket kezdték meg 
szeptemberben.
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Az oldalt összeállította: gönczöl András

Nem csökken a szépkorúak tudásszomjaKultúra

Az önkormányzat támogatásával öt éve elindí-
tott ingyenes oktatás népszerűsége hatalmas. A 
február 18-i nyitó előadás alkalmával a tanácste-
rem is kicsinek bizonyult, megteltek a folyosók. 

Ughy Attila polgármester a köszöntőjét meg-
előzően kihozott két fotelt a titkárságról, majd 
miután mindenkinek jutott ülőhely, örömének 
adott hangot: 

– Nagyon büszke vagyok, hogy ennyire ér-
dekli önöket a nagyvilág és a benne történtek. 
Az előadások sikeréhez nagyban hozzájárul a 
kiváló tanári és előadói csapat, valamint a he-
lyi szervező, Port Tivadarné, Terike munkája. 
Hiszem, hogy az itt hallott információk alapján 
jobban sikerülhet az eligazodás a hírek, esemé-
nyek sokaságában.

A polgármester jó tanulást és kellemes idő-
töltést kívánt, majd az akadémia főszervezője, a 

Zsigmond Király Egyetem tanára, felnőttképzési 
igazgatója, Jászberényi József vette át a szót. 

– Ez igen, mennyi ismerős és új arcot látok! 
Hét izgalmasabbnál izgalmasabb előadás vár 
önökre, nem is szólva a számos tanfolyamról. A 
mai, könyvbemutatóval összekötött előadásom 
címe Homo infantilis, avagy megmenthető-e 
az európai kultúra? Posztmodern világunkban 
furcsa dolgokat tapasztalunk. A mai emberről 
is érdemes többet megtudni. Vajon az európai 
emberek a magas életszínvonal és a béke ellenére 
miért fordulnak egyre nagyobb számban pszi-
chiáterhez, pszichológushoz? Előzetesen ennyit 
árulok el a mai témánkkal kapcsolatban – kezdte 
filmekkel alátámasztott „évadnyitó” előadását 
Jászberényi József.  

A következő előadás március 4-én lesz. A téma 
az iszlám jelene, az előadó Udvarvölgyi Zsolt.

A legszerényebb minősítés a „Szeretem Olasz-
országot” volt, ám a többség az imádom kifeje-
zést használta a kiállítás megnyitója előtti be-
szélgetésekben.

Miután Ódor Katalin intézményvezető kö-
szöntötte a vendégeket, köztük Gian Luca 
Borghesét, a Budapesti Olasz Kultúrintézet 
igazgatóját, a zeneszerző-gitárművész Daniele 
Lazzarit, Bauer Ferenc önkormányzati képvise-
lőt, Ujvári Miklósnét, az Együtt Pestszentimréért 
Egyesület elnökét, Fehér Júlia, a kiállítás főszer-
vezője vette át a szót.

– Ha van a szívemhez közel álló feladat, hát 
ez az – lelkesedett. – Imádom az olasz életér-
zést, művészetet, a konyháról nem is szólva. A 
fotókiállításon bemutatott alkotások ízelítőt 
adnak számos ismert és kevésbé ismert épít-
ményről, tájról, az olaszos hangulatról.

Az Olasz Kultúrintézet igazgatója, Gian 
Luca Borghese a magyar fülnek kedves szavak-
kal kezdte a beszédét:

– Még az igen dallamos és gazdag olasz 
nyelvben sincs olyan mindent kifejező megha-
tározás, mint a mai rendezvény címe, Napfényes 
Itália. Miközben a remek fotókat nézegettem, a 
nagybetűs Kő meghatározó szerepére gondol-
tam. A természetből az építészetbe mentett kö-
vek évszádok, sőt évezredek óta hirdetik a min-
denhatóságukat. Nem a véletlen műve, amikor 
turisták simogató kezei fedezhetők fel a fény-
képeken. Mi ez, ha nem köszönet a kitartásért? 
Remélem, hogy gazdagabb ismeretekkel térnek 
haza, majd később Csizmaországba. Kezeljék a 
mai kiállítást antipastóként, azaz előételként a 
főétel előtt, amit majd olaszországi utazásuk al-
kalmával fogyaszthatnak el jóízűen.

A rendezvényen Daniele Lazzari – a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola tanára – saját szer-
zeményeivel járult hozzá az olaszos hangulat-
hoz.         

A kiállítás március 3-ig tekinthető meg, hét-
köznap 8–20 óráig, szombaton 9–14 óráig. 

A Nemzetek Napja címet viselő rendezvénysoro-
zat keretében negyedik országként Itália mutatta 
be, mitől is olyan szerethető. A látogatók termé-
szetesen betekintést nyertek a gasztronómiai tit-
kaiba, és napjaink olasz divatja is képviseltette 
magát. Az előtérben felállított standoknál vásár-
lásra is lehetőséget adtak a szervezők, fogytak is 
rendesen az élelmiszerek, s a legújabb ruhakölte-
ményekből is gazdára talált néhány darab.

A főszervező Fejér Julianna a rendezvény meg-
nyitása után ismertette a nyolcórás nonstop prog-
ramot. Mielőtt eltűnt a forgatagban, tájékoztatott 
a gazdag kulturális kínálatról is: 

– Az a legszerencsésebb, ha időrendbe helye-
zem az eseményeket. A reneszánsz Itália divatját 
színházi kellékruhák segítségével mutatjuk be, 
amelyek később felpróbálhatók lesznek. Élő köz-
vetítéssel a pincétől a padlásig házhoz hozzuk a 
pesarói Rossini színházat, Diego Sacchi idegenve-
zetésével. A tüzes táncok kedvelőire tarantella-be-

mutatóval és -tanítással gondoltunk. Ha Isten úgy 
akarja címmel levetítünk egy olasz filmcsemegét, 
majd Michele Sità tart előadást. A téma: Olaszor-
szág a filmeken keresztül. No és az olasz slágerek-
ből is nyújtunk ízelítőt Simonyi Réka, Csizmadia 
Ildikó és Sztapkó Nándor tolmácsolásában. Lesz 
mit dúdolni hazafelé menet…

Külön említést érdemel a kézműves foglalko-
zás. Az Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány csa-
patának irányításával készültek a kézzel festett 
karneváli álarcok, nem is akármilyen minőség-
ben.

Az olasz finomságok terülj-terülj asztalkájá-
nak sikere borítékolható volt. Több százan kóstol-
hattak juhsajtot, mortadellát, parmezánt, olíva-
bogyót, milánói szalámit és persze frissen készült 
pizzát.

A rendezvény tolmácsi feladatait Kovács Gab-
riella látta el, remekül. Mi mással zárhatnánk a 
tudósításunkat: Arrivederci, Itália!     

ISMÉT BECSÖNGETTEK
Tizedik szemeszter a Nyugdíjas Akadémián 
A fiatalabb diákok számára egy-egy tanévkezdés nem örömünnep, inkább kötelezett-
ség. A nyugdíjasok Akadémiájának szeniorkorú hallgatói viszont érzékelhető öröm-
mel várták a szabadegyetem tizedik szemeszterének kezdő előadását.

KÖSZÖNTÜNK,
OLASZORSZáG!
Komfortosan érezhették magukat február 19-én a Pestszentimrei Közösségi házban 
mindazok az érdeklődők, akik a talján kultúráról, gasztronómiáról, divatról, életérzés-
ről szerettek volna áttekintést kapni. 
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CSIZMA AZ ASZTALON
Közérzetjavító hatása is volt a PiK-ben az olasz hét kapcsán február 8-án megnyitott 
fotókiállításnak. Jóleső érzés volt a télies napon a képek segítségével a napfényes 
itáliában kalandozni.
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A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n tAKArítÓ: Társaságunk 8 órás takarító munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok: 
- irodák, sportlétesítmények tisztántartása; - rendezvényeken a helyszín tisztaságának 
biztosítása. Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, 
precizitás.

n gondnoK/KArBAntArtÓ: Társaságunk gondnok, illetve karbantartó 
pozícióba keres új munkatársakat. Feladatok: - az épület állapotának figyelemmel 
követése, az időszakos karbantartási munkákban való aktív részvétel; - szükség szerint 
kisebb – szakképzettséget nem igénylő – javítási, karbantartási munkák elvégzése; - a 
portaszolgálat ellátása, a kulcsnyilvántartás és a világítás előírás szerinti kezelése. 
Elvárások: alapfokú végzettség, szakszerű, felelősségteljes, önálló munkavégzés, jó 
kapcsolatteremtési és problémakezelő készség, kulturált és fegyelmezett magatartás.

n AsZtAlos: Asztalos végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: 
Játszóeszközök a vonatkozó szabványoknak megfelelő készítése, karbantartása. Elvárások: 
Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, 
precíz munkavégzés. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

n ÚsZásoKtAtÓ: Társaságunk úszásoktató munkakörbe keres munkatársakat. 
Feladatok: a közoktatási törvény által előírt kötelező úszásoktatás, illetve fakultatív 
úszó tanfolyamok szervezése és ellátása, a nyári napközis táborban az úszás szakrajok 
oktatása. Elvárások: sportedzői (úszás), vagy testnevelő tanári végzettség, felelősségteljes 
munkavégzés, megbízhatóság, jó kommunikációs képesség.

n nEhéZgéPKEZElŐ: Társaságunk nehézgépkezelői munkakörbe keres 
munkatársakat. Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari és 
mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, 
hibaelhárítási feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s 
bizonyítvány és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos 
munkavégzés, csapatszellem.

n éPülEtBUrKolÓ: Társaságunk épületburkoló munkakörbe keres munkatársakat. 
Feladatok: A végzettségének megfelelő hidegburkolási és/vagy melegburkolási 
feladatok ellátása a felújítási tervekben foglaltak szerint. Elvárások: hidegburkolói, vagy 
melegburkolói, vagy épületburkolói végzettség, legalább 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 

sZolgáltAtás
n vArgAgoMBáK teljes választéka kapható a Lőrinc piacon lévő BABKÁVÉHÁZBAN! nyitva: 

hétfőtől-péntekig 9-17óráig szombaton: 8-14..-ig www.gyogygombabolt.hu

n sZŐnyEgtisZtítás, KárPíttísZtítás a leggyorsabban! Melegvízes mélymo-
sás, 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 MűANyAg, FA, AluMÍNiuM NyÍllásZárók, Most 10% kEDvEZMéNNyEl! 
iNgyENEs FElMéréssEl! FAlJAvÍtássAl, FEstéssEl! www.nyariablak.
hu tel.: 0620/494-7233, E-mail: nyariablak@gmail.com

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 vArrógéP JAvÍtás ottHoNábAN. tel :283-7282

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 beépíté-
se, 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

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n viZsZErElés gyorssZolgálAt, víZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, 
TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐ-
FAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

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 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, 06-1-284-
92-13

n PEdiKür AZ Őn otthonáBAn, PROFESSZIONÁLIS ESZKÖZÖKKEL, SZAKTUDÁS-
SAL VÁLLALOK PEDIKŰRT TYÚKSZEM ÉS BENŐTT KÖRÖM ESETÉN IS! KOVÁCS GABRIELLA 
PEDIKŰRŐS. TEL.: 06-30-183-28-39

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, 06-30-
973-4949, 466-83-21

állás/MUnKA
n vidéki gyermekfotózáshoz női beállító segítséget keresek Budapest és környékéről. 

Telefon: 06-20-9-429-829

oKtAtás

n MAtEMAtikából, FiZikából korrEPEtálást, köZéPiskolárA- és 
érEttségirE FElkésZÍtést vállAlok. áltAláNos– és köZéPiskolás 
tANulók sZáMárA is. MEgbEsZélés sZEriNt HétvégéN is! 
érDEklőDNi lEHEt: +36-1/294-5985-ös tElEFoNsZáMoN.

n Matematika, fizika, kémia korrepetálást, felvételire, érettségi való felkészítést 
vállalok általános- és középiskolás diákoknak. Tel.: +36 30 450-1346

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, réz-
bronz tárgyakat, könyveket, hangszereket, csillárokat, szőnyegeket, 
ruhaneműt, teljes hagyatékot. Hétvégén is hívható: 06-70-651-10-28

KÖsZÖnEt
n A gulner Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA 1 -%-át 
alapítványunknak ajánlották fel. A 2014. évi felajánlásból számlánkra igazolt 709.132,- Ft-ból 
megvalósított fejlesztésekről örömmel tájékoztatjuk támogatóinkat. Oktatást közvetlenül segítő 
informatikai eszközfejlesztésre összesen 506.350,- Ft-ot fordítottunk. Diákjaink táborozásának 
megvalósulását  52.500,- Ft-tal támogattuk. Népi tánc szakköröseink fellépő ruháira 80.000,- Ft-
ot biztosítottunk. A fennmaradó összeget iskolánk könyvtári állományának bővítésére tartalékoltuk.

hÚsFüstÖlés
n Kolbász és húsfüstölést hivatalosan vállalok! Tel.: 0670/520-7151

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon Hallásközpontokban
XVIII. kerületi lakosok számára 2017. február 22-től 
március 10-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

XVIII., Üllői út 427.
Bejelentkezés: 06 1 332 01 41

amplifon.hu

Amplifon Hallásközpont

XVIII., Üllői út 427.
Tel.: 06 1 332 01 41

amplifon.hu

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag halló készülék viselők vehetnek részt a kampányban.
Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz
hat darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával halló készülékeit, valamint a Halló ké szülék
Nyil ván tartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos
darabár nem érvé nyes. Az ajánlat 2017. február 22-től március 30-ig, de legfeljebb a készlet erejéig
érvényes. Az ak ciós elem csak a hirdetésben szereplő hallás   központunkban vehető át. A képen látható
termék illusztráció.

Hallókészülék elem
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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 JogásZ BEsZErZési tErülEtrE: Jogász munkatársat keresünk 
beszerzési területre. A munkakör célja: Részvétel a Társaság beszerzési folyamataiban, 
az elkészült dokumentáció jogszerűségének vizsgálata, szükség szerint korrigálása, 
javaslatok tétele. Feladatok: - közreműködés a Társaság beszerzési terveinek 
kialakításában, együttműködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt 
felelőseivel; - részt vesz a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, 
az igénylések tartalmi és jogi megfelelőségének vizsgálatában; - részvétel a Társaság 
közbeszerzési eljárásainak bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő 
végzi a bonyolítást; - részvétel a Társaság beszerzési folyamatainak, szabályozásainak 
bővítésében, fejlesztésében; - az elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és formai 
ellenőrzése; - új beszállítók keresése, piaci lehetőségek feltérképezése; - közreműködés 
a beszállítók elő- és utóminősítésében; - támogatás nyújtása a Társaság többi 
szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: - jogi végzettség; - 
logikus, dinamikus személyiség; - kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség; 
- együttműködő készség, elhivatottság; - MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, 
Excel, Outlook). Előnyt jelent: - hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat; 
- közbeszerzési eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat; - jogi tanulmányok 
folytatása.

n sPortsZErvEZŐ: Társaságunk sportszervező pozícióba keres munkavállalókat. 
Feladatok: - a sportszervezésért felelős részleg állandó és időszakos sportprogramjainak 
tervezése, szervezése, lebonyolításuk előkészítése; - a saját szervezésű úszásoktatások 
előkészítése, részvétel a szervezési folyamatokban, időben és térben való koordinálása; 
- a nem rendezvény jellegű szabadtéri pályák, valamint sportcsarnokok működési 
rendjének kialakítása, működésük koordinálása; - kapcsolattartás az ügyfelekkel, az 
érdeklődők tájékoztatása; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. 
Elvárások: - sportolói múlt; adminisztratív tapasztalat előnyben; - ügyfélközpontúság; - jó 
kommunikációs, szervező és koordinációs készség; - felhasználói szintű Office ismeretek 
(Word, Excel, Outlook) - pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: 
sportszervezői végzettség.

n intéZMényi tAKArítÓ: Társaságunk intézményi takarító munkakörbe keres 
munkatársakat. Feladatok: - irodák, sportlétesítmények takarító gépekkel történő tisztán-
tartása, - rendezvényeken a helyszín tisztaságának biztosítása, - takarításhoz szükséges 
gépek üzemeltetése, alkalmazása, karban-tartása, valamint vegyi anyagok adagolása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, precizitás. 
Előny: szakirányú takarítógép-kezelői végzettség, 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.

           
F e l h í v ás  

„Életünk értelme”  -
konferenciájára.

A konferencia célja felhívni a szakemberek figyelmét a problémákra 
a súlyosan, halmozottan fogyatékosok egészségügyi és szociális ellátásával kapcsolatban.

2017.március 22. (09:30 – 15:00)

(1153 Budapest Bocskai u.1-3.)
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött

- www.gondozotthon.hu -
E-mail: gondozotthon@gmail.com

Tel.: 0620/351-3585

 

 

Bp. XV. Kerületi 
Önkormányzat 
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Városkép p 2017. február 22. XXVI. évfolyam 3. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

14 Már készülődhetnek a futók a tavaszi nyitányraProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 23. 16 óra: TAMA-
könyvbemutató – Csillag LőZsu: Bíborka 
meséi, Életem
Február 25. 18 óra: Jótékonysági 
koncert
Március 5. 15 óra: Botrány az operában 
– komédia két részben. Belépőjegy: 
2400 Ft, diák, nyugdíjas: 1700 Ft.
Március 10. 17 óra: Kalandozások 
– Keczely Gabriella kiállításának a 
megnyitója
Március 11. 15 óra: Számít6sz rám 
klub. Téma: a kapcsolat mindenek előtt. 
Interaktív előadás a kommunikációról. A 
részvétel ingyenes.
Március 11. 20 óra: Nőnapi bál – 
zenél a Főnix Duó. Vacsora rendelhető. 
Asztalfoglalás az elérhetőségeinken vagy 
személyesen. Belépőjegy: 1900 Ft.
Március 12. 11 óra: Igazságos 
Mátyás – mesejáték a Lőrinci Színpad 
előadásában
Szerdai napokon 9 és 11 óra között 
Baba-mama klub. A részvétel ingyenes!
Keddenként és csütörtökönként az alábbi 
foglalkozásokra várjuk az érdeklődőket. 
Etka-jóga: a részvételi díj 700 Ft/alkalom 
vagy 3000 Ft/5 alkalom. Zumba: a rész-
vételi díj 700 Ft/alkalom. Gerinctorna: a 
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 elérhetősé-
geinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig. Az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek válthatók koncer-
tekre, kiállításokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, összejö-
vetelekre előzetes egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán fo-
lyamatosan lehet sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi élettartam 
és a vállalkozó kedv határáig. A csopor-
tokat 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 honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Február 24. 20 óra: Városgazda Után-
pótlás Akadémia–TFSE futsal bajnoki 
mérkőzés
Február 26. 17 óra: PLER-Budapest–
Veszprém NB I/B-s férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés
Március 4. 8 óra: Női labdarúgótorna 
a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
szervezésében
Március 12. 18 óra: PLER-Budapest–
Tata NB I/B-s férfi kézilabda bajnoki 
mérkőzés

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.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 1. 16.30: Társasjátékklub
Március 6. 14 óra: Irodalmi délután
Március 7. 15 óra: Logopédia napja
Március 8. 16.30: KézműveSzerda – 
kokárda, csákó, zászló
A Galéria 18 kiállítóteremben Csillag 
LőZsu és Csillag László kiállítása tekint-
hető meg. Internethasználói foglalkozás 
indul 16 órában, délelőttönként 9–13 

óráig. Időpontok (kezdő): március 22., 
29., április 5., 12. Jelentkezni a hasz-
nálati díj egyidejű befizetésével lehet. A 
részvételi díj beiratkozott olvasóknak 120 
Ft/óra, regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 24. 17 óra: Könyvajánlók klubja. 
Mit olvastál mostanában? Oszd meg 
másokkal is.
Március 2. 10 óra: Csevegő csütörtök
Március 8. 16 óra: Receptcsere – 
könnyű egytálételek, avagy miből lehet 
egyszerű vacsorát készíteni?
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által rendezett Lőrinc birtokosai 
című időszaki kiállítás látható.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 23. 16.30: Gerinctorna
Február 25. 14 óra: Így mulat egy ma-
gyar legény – a Fráter Lóránd Nótakör 
zenés-táncos műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György.
Február 25. 15 óra: Kézműves kuckó
Február 26. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 28. 16.30: Gerinctorna
Február 28. 18 óra: Utazás 
Önismeretországba. Téma: Ki áll a 
kormánynál? Akarat, választás, avagy a 
döntés hatalma
Március 1. 18.45: Ladie’s Dance Mix
Március 2. 16.30: Gerinctorna
Március 3. 18.15: Ladie’s Dance Mix
Március 4. 15 óra: Kézműves kuckó
Március 4. 15 óra: Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör összejövetele
Március 5. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Március 7. 17 óra: Gyermek- és Ifjúsági 
Művészeti Találkozók – a középiskolások 
képző- és iparművészeti pályázatához 
kapcsolódó kiállítás megnyitója és 
díjkiosztó ünnepsége
Március 7. 17.30: A Nékosz mint csodá-
latos kollégiumi rendszer – Pais István 
filozófiatörténész, ny. egyetemi docens 
előadása
Március 7. 18 óra: Utazás 
Önismeretországa. Téma: Az önigazság-
tól a belátásig. Az ember, akin túljárt 
az esze.
Március 8. 18.45: Ladie’s Dance Mix
Március 9. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele: a nők köszöntése
Március 9. 17.30: Gerinctorna
Március 10. 18.15: Ladie’s Dance Mix
Március 10. 15 óra: A Havanna-csoport 
nőnapi rendezvénye
Március 11. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Március 11. 15 óra: Kézműves kuckó
Március 11. 18 óra: Tavaszköszöntő 
a XVIII. kerületi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében
Március 12. 10 óra: Csokikoncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás, játék és 
muzsika 60 percben
Március 12. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az Aulagalériában március 7-től a 
középiskolások képző- és iparművé-
szeti pályázatához kapcsolódó kiállítás. 
Megtekinthető március 28-ig. 
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely.

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/b
Telefon: 297-3018
Március 4. 10 óra: Zoltán Erika Táncverseny
Március 5. 9 óra: Rock and roll-verseny
Március 11–12-én: Global Grapping – 
egész napos küzdősportverseny

toMory lAJos MÚZEUM 
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Kossuth téri Pavilongalériában 
Rerrich Béla műépítész, kertépítő, a 
pestszentlőrinci Kossuth tér tervezőjének 
emlékkiállítása tekinthető meg, hétfőtől 
péntekig 10 és 17.30 között.
A Ferihegy 2B terminál melletti Aeropark 
repülőmúzeum Il–18-as repülőgépén 
repüléstörténeti kiállítás látható.
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 foglal-
kozásokra. Programkínálatunk elérhető a 
muzeum18ker.hu oldalon a Múzeum-
pedagógia menüpontban. Jelentkezés: 
sarolta.rozgonyi@gmail.com. 
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, többnyelvű tárlat-
vezetés, múzeumpedagógiai programok 
minden korosztálynak (a kínálatról a 
honlapunkon lehet tájékozódni), ván-
dorkiállítások kölcsönzése, helytörténeti 
séták szakavatott vezetővel, helytörténeti 
kiadványok árusítása.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
Február 24. 17.30: A Manócska Társulat 
farsangi bábelőadása. Kérjük, hogy a 
gyermekek jelmezben érkezzenek, A 
belépés ingyenes, de a részvételi szán-
dékot jelezzék a könyvtár elérhetőségein. 
A Pestszentimrei Könyvtár új helyen, a 
PIK Ház első emeletén, hosszabb nyit-
vatartási idővel várja az olvasóit. Hétfőn 
és szerdán 11–19 óra, csütörtökön 9–17 
óra, pénteken 11–17 óra között tart 
nyitva. Kedden és szombaton zárva.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
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 lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyezte-
tés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 24. 9.30: Baba-mama klub. 
Klubvezető: Szám Gabriella. Részvételi 
díj: 600 Ft, ha testvér is megy, 1000 
Ft/2 gyerek.
Február 24. 16.30: Aviva-tanfolyam 
négy órában. Jelentkezés és bővebb 
információ Reimann Katalintól kérhető a 
reimank@t-online.hu címen vagy a 06-
30-350-3266-os telefonszámon.
Február 26. 15 óra: Sylvia – a Pótszék 
Társulat előadása A. R. Gurney műve 
alapján. Belépőjegy: 1800 Ft.
Március 1. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Március 1. 17.30: Kertbarátklub. Téma: 
tárolási betegségek, dísznövényeink 
védelme. Előadó: Hertelendy Péter. A 
belépés ingyenes!
Március 3. 15 óra: Nyugdíjas operett- és 
nótadélután. Régi idők ismerős dallamai 
a színpadon. A belépés ingyenes!
Március 3. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Március 3. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann Katalin 

vezetésével. Részletes útvonalterv a 
kirándulás előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-3266-os 
telefonszámon és a reimank@t-online.hu 
e-mail címen kapható.
Március 4. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- 
és kreativitásfejlesztő foglalkozások a 
legújabb technikákkal. Részvételi díj: 200 
Ft + a felhasznált alapanyag ára. A fog-
lalkozásra előzetes bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Március 4. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Március 8. 17 óra: Selyemképek és 
mandalák – Halász Alexandra kiállításá-
nak megnyitója. Köszöntőt mond: Gáll 
Gregor szobrászművész. Közreműködik: 
Bakos Tünde és Pócsik Viktor.
Március 9. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás előzetes bejelentkezés alapján 
Március 10. 10 és 13 óra: Történel-
mi verbunk és játszóház. Délelőtt az 
óvodásokat, kora délután az általános 
iskolásokat várjuk, előzetes bejelentkezés 
alapján. 
Foglalkozásainkra, klubjainkra jelentkezni 
és az időpontjukról érdeklődni az elérhe-
tőségeinken lehet.

BAl 18

üllői út 337. (MsZP-székház)
Február 23. 17 óra: Közéleti Kávézó. 
Meghívott vendég: Horváth Csaba, a 
Fővárosi Közgyűlés MSZP-frakciójának 
vezetője. Házigazda: Kunhalmi Ágnes 
országgyűlési képviselő, beszélgetőpart-
ner: Gyuricza Péter újságíró.

sAJátos sZErElMi
HároMsZög
Vajon mit tehet egy ötven körüli férfi 
New Yorkban, amikor a gyerekei már 
kirepültek a családi fészekből, amikor a 
munkája már egy cseppet sem érdekli, és 
a feleségét csak a saját szakmai karrierje 
foglalkoztatja? Nos, sok mindent. Például 
azt, hogy egy szép napon kutyát visz a 
közös otthonba. Mivel az ebet a színpadon 
egy csinos fiatal nő alakítja – aki gyengéd 
imádattal csüng a gazdin, ugyanakkor 
nem titkolt ellenszenvvel viseltetik a fele-
ség iránt –, máris kialakul egy furcsa sze-
relmi háromszög. Emellett azért a darab 
mélyebb gondolatokat is ébreszt. Felteszi 
a kérdést, hogy vajon képesek vagyunk-e 
embertársainkat is elvárások és feltételek 
nélkül szeretni. Vagy ezt a szeretetet 
csak házi kedvenceink élvezhetik? Egy 
fergeteges vígjáték a maga módján próbál 
elvezetni bennünket a jó megoldáshoz.
Sylvia – A. R. Gurney vígjátéka a Pótszék 
Társulat előadásában.
Időpont és helyszín: február 26. (vasár-
nap) 15 óra, PIK Ház (Vasút utca 48.). 
Belépőjegy: 1800 Ft.

A PoNgrátZ gErgEly
AlAPÍtváNy FElHÍvásA
A Pongrátz Gergely 56-os Közhasznú 
Alapítvány, mint az egykori Corvin közi 
főparancsnok kiskunmajsai 56-os mú-
zeumának fenntartója és eszmei öröksé-
gének letéteményese, országos gyűjtést 
hirdet a forradalom mindmáig feltáratlan 
emlékeinek felkutatása, összegyűjtése 
és közkinccsé tétele érdekében.
Várjuk mindazok jelentkezését, akik 
bármilyen megőrzésre és megismer-
tetésre érdemes emléket őriznek a 
forradalomról, továbbá azokét is, akiknek 
tudomásuk van mások által megőrzött 
ilyen emlékekről. Nagy szeretettel fogad-
juk a forradalmat leíró visszaemlékezése-
ket, írásokat, bármilyen tárgyi emléket, 
dokumentumot. Amennyiben a beküldők 
is hozzájárulnak, a beérkező összes 
anyagot, emléket reprezentatív kiállításon 
mutatjuk be a kiskunmajsai 56-os 
múzeumban, valamint mindenki számára 
elérhetően az interneten. 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.

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu

imréről 
lőrincre,  
majd Vissza

                                         
Az utcai futók tán már az álmukból felébresztve is 
tudják: ha március 15-e, akkor irány Pestszentimre, 
hogy rajthoz álljanak azon a futóversenyen, amely-
nek múltja van, hiszen az idén már 12. alkalommal 
rendezi meg a kerületi önkormányzat, a városgazda 
Xviii. kerület nonprofit Zrt. és a lőrinc 2000 sE.

 

Biztosra vehető, hogy megint csúcsforgalom lesz a Pestszentimrei 
Sportkastély környékén, mert évről évre egyre népszerűbb ez a ver-
seny (még afrikai futók is érkeznek, hogy aztán meg is nyerjék a fő 
futamot). A nagy nevezési kedv két szempontból is érthető. Részben 
azért, mert a futók a hosszú tél után alaposan „kiéheznek” arra, 
hogy próbára tegyék magukat és azt, hogy miként sikerült a téli 
felkészülésük. A nagy indulói létszám másik oka az, hogy a leg-
kisebbektől, a hatévesektől egészen a „vénemberekig” (bocsánat…) 
mindenkit várnak a rendezők, akik azt ígérik: mozgalmasságban, jó 
hangulatban ezúttal sem lesz hiány.

Nézzük a korosztályokat, azt, hogy kiknek dörren majd el a rajt-
pisztoly. A minik mellett lesz újonc, gyermek (kettő is), serdülő, 
felnőtt, szenior és veterán futam is, hogy mindenki egyenlő esély-
lyel állhasson rajthoz. S el ne felejtsük: a decemberi Malacvágtán 
oly népszerű babakocsis futam anyukái is melegíthetnek, hiszen az 
utolsó futam az ő versenyük.

Az 1848–49-es forradalmi események és hősök előtt tisztelgő, 
tavaszváró rendezvény március 15-én 10 órakor kezdődik a Sport-
kastélynál. A versenyről következő számunkban is hírt adunk. 

Ê-róth-

titkárból 
hőstenor
Híres tenor érkezését várják az operaházba, a várva várt művész 
azonban nem érkezik meg. így kérdőjeles, hogy lesz-e előadás este. 
Az igazgató dühöng, hiszen hatalmas bevételre számít a világhí-
rű művész fellépésének köszönhetően, ehelyett botrány várható. A 
színházi titkár azonban meghökkentő ötlettel áll elő: főszereplő len-
ne.

Ken Ludwig darabja, a Botrány az operában igazi komédia, ami-
ből nem hiányozhat a bonyodalom és a titkos szerelmi szál sem. 
Nem véletlen, hogy a mű bejárta a világot, eddig 16 nyelvre fordítot-
ták le, és 25 országban mutatták be.

Botrány az operában – komédia két részben, a Fogi Színház 
előadásában. A főbb szerepekben: Straub Dezső, Beleznay Endre, 
Csengeri Attila, Nyertes Zsuzsa.
Időpont és helyszín: március 5. (vasárnap) 15 óra, Rózsa Művelődési 
Ház (Városház utca 1–3.). Belépőjegy: 2400 Ft, diák, nyugdíjas: 1700 Ft
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

– Nem akarom ön helyett megválaszolni 
a kérdést, de feltételezem, hogy újoncként 
bizonyára elfogadta volna az őszi szezon 
előtt, ha azt mondják, a 12. helyen vár-
ják majd a tavaszt.

– Valóban, s látva a találkozóinkat, 
nagyképűség nélkül állíthatom, hogy 
nem érdemtelenül vagyunk ott, ahol. 
Megmutattuk, hogy nem vagyunk „nyu-
szik” a legjobbak között sem. Ezt jelzik a 
számok is, hiszen tíz pont az előnyünk 
a kiesővel szemben, tehát nem vagyunk 
veszélyeztetett helyzetben.

– Nyugodtan, felszabadultan léphet-
nek pályára…

– Igen, így szeretném, ezt tervezik a 
játékosok is. Senkinek a fejében nem lesz 
ott a kiesés réme. Ellenkezőleg: ezzel 
nem is foglalkozik senki, mert a célunk 
a középmezőny és annak sem az alja.

POnTOsság, 
FOlyamaTOsság
– Ne szaladjunk még előre júniusig, in-
kább nézzünk egy kicsit vissza. Gondo-
lom, szívesen teszi, mert jóval több volt 
az örömteli momentum, mint a feledni 
való.

– Ezért a játékosok érdemelnek nagy 
dicséretet, pontosan az előbb elmondot-
tak miatt.

– Mondja, valóban olyan nagy a kü-
lönbség az első és a második osztály kö-
zött?

– Nem leszólva azt, ahonnan jöttünk, 
tényleg nagy. Elsősorban abban, hogy 
jóval kevesebb az idő arra, hogy „elszó-
rakozzunk” a labdával.

– Nem nehéz kitalálni, hogy az edző-
nek is más, nehezebb a dolga. Például, 
ami a játék folyamatosságát illeti.

– Arra kell, kellett felkészíteni a csa-
patot, hogy lehetőleg mindig mindenki 
mozgásban legyen, mutassa magát, meg-
játszható legyen, pontosan a folyamatos-
ság érdekében.

kéT kEmény  
HónaP UTán
– Ez emlékeztet arra, amit a valóban 
nagy csapatok adnak elő. Azokon a mecs-
cseken a tökéletes tudás mellett a kondí-
ció kerül előtérbe.

– Nálunk, a mi alapozásunk során 
sem volt ez másként. Január 9-én kezd-
tünk, heti négy-öt edzéssel. Most, feb-
ruár közepén, elmondhatjuk, hogy van 
meló a lábakban. Erőnléti edzések, sok-
sok futás, és hogy a játék se maradjon el, 
edzőmeccsek.

– Ezek hogyan sikerültek?
– Nem az eredményt néztem, nem is 

ezt vártam a srácoktól. Nálunk erősebb 
ellenfeleket választottam, s elsősorban 
azt figyeltem, hogy sikerül-e magvalósí-
tani azt, amit tavasszal már élesben sze-
retnék látni.

jó szOmszédság…
– Sikerült, látta körvonalazódni az „új” 
PSK-t?

– Ami a már említett sokmozgásos 
játékot illeti, igen.

– Áruljon el néhány titkot az együtte-
séről…

– Titok nincs, nem is lehet, hiszen 
hetente lépünk majd a közönség elé. 
A PSK gerincét kilencven százalékban 
17–23 év közötti fiatalemberek alkotják. 
A bő keretben 18–20 játékos kapott he-
lyet. Hogy nem csak az alapozó időszak-

ban kell a jó erőnlét, arra példa, hogy 
Ferencz Róbert személyében erőnléti 
edzőnk is van. A szurkolóink „rá fognak 
ismerni” a csapatra, mert mindössze 
két új játékos érkezett.  András Dávid 
és a kapus Ilcsik Tamás, aki két év után 
tért vissza Imrére. ő a 24 évével egyike 
a legidősebbeknek. Itt említem meg: a 
csapat és a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia jó együttműködésére utal, hogy 
nem egy PSK-s szerepel a Városgazda 
futsalcsapatában.

újOncból 
kÖzéPcsaPaT?
– Akkor a szokásos újságírói kérdés: mi-
lyen helyezéssel lenne elégedett az idény 
végén?

– Ha a legjobbként kitűzött ötödik 
helyen végeznénk, azt mondanám, maga 
a csoda az, amit a srácok elértek. Ha 
mondjuk, nyolcadikak leszünk, akkor 
is mindenkinek külön-külön gratulálok, 
mert újoncként lettünk erős középcsa-
pat.

 
így KEZdEnEK
Az első fordulóban, 
február 25-én a 
testvériség ellen lép 
pályára a PsK, idegenben, 
majd egy héttel később, 
március 4-én a Batthyány 
utcai műfüves pályán 
fogadja a Kelen sC-t.

A Psk vezetői idén már az első osztályban szeretnének ünnepelni

Február utolsó hétvégéjén rajtol a BlsZ tavaszi idénye EGy IFJÚ BAJNOK
Korosztályának motoros bajnoka lett a gloriett sportiskolai 
általános iskola 11 éves diákja, számadó Máté.

 

Amikor Számadó Máté elköszönt 2016-tól, nem mondhatta, hogy gondok 
nélküli szezont hagyott maga mögött. Nem, mert a futamgyőzelmek mellett 
bukás és motorhiba tette izgalmassá, kiszámíthatatlanná a versenyeit. Az 
edzője, Szabó János azonban elégedett a Förch Junior Team motorosának 
a teljesítményével. Ha belegondolunk, nem is lehet más, mert a fiatalember 
a MAMI Kupa Mini GP kategóriában a legeredményesebb utánpótlás-ver-
senyző címet szerezte meg.

Az edzője szerint Máté már a 2015-ös versenyszezonban is rengeteget 
gyorsult, s megnyerte akkori kategóriájának, a MiniGP 140-nek az utolsó 
négy futamát cseh, szlovák és magyar ellenfelei előtt.

A 2016-os szezont már az utánpótlás-korosztályú menők királykategó-
riájában, a MiniGP Próban kezdte meg Máté. A mestere elmondta, hogy 
versenymotorja vázába több mint 20 lóerős blokkot tettek, ami nagyot „do-
bott” a teljesítményén, ráadásul a csapat is hamar megtalálta a megfelelő 
beállításokat. Ennek is köszönhetően a fiú a kecskeméti nemzetközi után-
pótlás-versenyen megszerezte az összetett győzelmet, ami kiváló teljesít-
ményt takar.

Külön öröm volt a stábnak, hogy Máté a rendszeres és lelkiismeretes 
edzésmunkának köszönhetően valamennyi pályán kiváló köridőket mo-
torozott.  A csehországi Vysoké Mýtóban az első helyről bukott, s csupán 
ezen a versenyen nem szerzett pontot. Az összes továbbin dobogós volt, 
könnyűnek azonban nem volt nevezhető az út a sikerekig.

A múlt év elején jelentkező műszaki problémák száma a szezon közepé-
re sem csökkent, így Máté és csapata számára egyértelmű lett: változtatni 
kell. Ezért új MiniGP Pro motor építésébe kezdtek, amely a szezon végére 
készült el. A fiú addig még a 140-es kategóriában versenyzett, ahol sorra 
nyerte a futamokat. Végül három első és egy második helyezéssel lett a leg-
eredményesebb.

Ezek után természetes, hogy Szabó János is, a csapat is elégedett Máté-
val, aki versenyrutint és rengeteg műszaki tapasztalatot szerzett az elmúlt 
évben. A 2017-es cél így adott: tovább kell gyorsulnia, fejlődnie. Ha ezt va-
lóra tudja váltani, néhány év múlva akár Talmácsi-utódként érhet el szép 
eredményeket a hazai és a nemzetközi mezőnyben is.

„hároM ElsŐ és Egy MásodiK hElyEZéssEl 
lEtt A lEgErEdMényEsEBB UtánPÓtlás-
vErsEnyZŐ.”

PLER-VERESÉG 
A NyITáNyON

 
nem mondható el, hogy jókedvű volt a PlEr kézilabdázóinak 
az edzője a tavaszi első forduló után. Az egykori világbajnok 
kézilabdázó, Kovács Mihály csapata ugyanis február 12-én 
hazai környezetben, a lőrinci sportcsarnokban szenvedett 
négygólos vereséget a Balatonfüredtől.

Alapvető okként azt emel-
te ki Kovács Mihály, hogy 
az elhibázott ziccereken 
túl nem volt kellő tűz sem 
a csapatban, ami elenged-
hetetlen lett volna ahhoz, 
hogy itthon tartsa a két baj-
noki pontot.

– A meccs elején ter-
mészetesen bíztam abban, 
hogy győzelemmel kezdjük 
a tavaszt, s nem is gondol-
tam másra. A szünetben 
már érezhető volt, hogy 
akár baj is lehet, amikor 
pedig lefújták a mérkőzést, 
mérhetetlenül csalódottan 
vettem tudomásul a 25-21-
es vereséget.

Ez volt érezhető a mes-
ter hangján, pedig amikor 
nem sokkal a rajt előtt be-

szélgettünk, elmondta, hogy néhány kisebb sérülést és betegséget leszámít-
va jól sikerült a téli felkészülés.

A pályán azonban semmi sem látszott ebből, mert nem volt meg sem a 
lendület, sem a tűz a lőrinciek játékában.

A csapat az első forduló után már hétpontos hátrányban van a magabiz-
tosan menetelő Dabassal szemben, ami azt jelenti, hogy csodának kellene 
történnie ahhoz, hogy megforduljon a sorrend. Arról nem beszélve, hogy a 
harmadik helyezett előtt már csak egyetlen pont a PLER előnye…

– Tudomásul kell venni, hogy a Dabas hétpontos előnye nagyon nagy. 
Reálisan nézve nincs esélyünk arra, hogy fordítsunk, s a bajnokság végén az 
első helyen álljunk és feljussunk az NB I-be.

Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a PLER megadta magát – az edző 
is bízik abban, hogy a Füred elleni vereség csupán botlás volt.

A Psk késZEN 
áll A rAJtrA

� kitűnő teljesítménnyel szerezte meg a bajnoki címet a blsz 
másodosztályában a Psk futballcsapata az elmúlt szezon-
ban. a csapat felkerült a budapesti elitbe, s elmondhatjuk, 

hogy nem okozott csalódást az első vonalban sem: a 14 őszi 
találkozó után a 12. helyről várja a február 25-én rajtoló tavaszi 
idényt. a felkészülésről, a csapatról, az esélyekről molnár zoltánt, 
a 37 éves vezetőedzőt kérdeztük.
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�múzeumi minősí-
tést kapott tavaly az 
Emberi Erőforrások 

minisztériumától a hely-
történeti gyűjtemény, így 
a XViii. kerület első ilyen 
közművelődési intézménye 
született meg a Tomory 
lajos múzeum révén. Ez 
nemcsak szakmai dicsősé-
get jelent, hanem a kerület 
nimbuszát is emeli. a siker 
annak a csapatnak az 
érdeme, amelyet Heilauf 
zsuzsanna vezet közel egy 
évtizede. 

kErékgyártó györgy   

Heilauf Zsuzsanna harmadik generáci-
ós pestszentlőrinci, tehát mélyre nyúló 
gyökerekkel kötődik a kerülethez. Az, 
hogy a hely múltjával, társadalmi és 
kulturális változásainak a tanulmá-
nyozásával szeretne foglalkozni, a kö-
zépiskolás időkben fogalmazódott meg 
benne.

– Akkor még nem született határo-
zott elképzelés, de az irányt megtalál-
tam – mesélte a történész-muzeológus. 
– Az egykori Steinmetz gimnáziumba 
jártam, és tanulmányi kirándulás kere-
tében mi is felkerestük a Piros iskolával 
szembeni villaépületben működő hely-
történeti gyűjteményt. Ott érlelődött 
meg bennem, hogy én is muzeológus 
szeretnék lenni.

HárOm szak 
az EgyETEmEn
A helytörténeti kutatásokhoz ennek 
ellenére nem egyenes út vezetett. Zsu-
zsannát felvették az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem történelem-levél-
tár szakára, ahova akkoriban nem volt 
könnyű bejutni, évente mindössze 12 
ember számára volt hely. 

– Nagyon különleges tanulmányok 
voltak, ennek a képzésnek köszönhe-
tem például, hogy ma nem okoz gondot 
a latin vagy német nyelvű oklevelek, 

iratok olvasása – avatott be. Energiá-
it azonban, úgy tűnik, nem kötötte le 
teljesen ez az amúgy egész embert kö-
vetelő szakpár, hiszen élt egy kínálkozó 
lehetőséggel, és beiratkozott történész- 
muzeológus szakra is, ami aztán meg-
határozta a további pályáját. Sőt arra is 
volt ereje, hogy tanár szakon is folytas-
son tanulmányokat, és a kulturális me-
nedzsmentbe is belekóstoljon. 

– Az első szakdolgozatomat a 

Wekerle-telep társadalomtörténetéből 
írtam, a következőt felsőoktatás-tör-
ténetből – mesélte. – Kispest története 
érdekes volt számomra, egy ideig dol-
gozhattam az ottani helytörténeti gyűj-
teményben is, ami fontos tapasztalato-
kat hozott.

Vissza a kErülETbE
Az egyetem utáni években a pálya-
kezdés és a szakmai tapasztalatszerzés 

mellett még egy komoly feladat várt 
Heilauf Zsuzsannára: a családalapítás 
és az otthonteremtés. Már két gyerek 
édesanyja volt, amikor ajánlatot kapott, 
hogy tudását és tapasztalatát a XVIII. 
kerületi gyűjteményben kamatoztassa. 
Másfél évi gyes melletti külsős munka 
után 2004-ben feladta egyetemi főállá-
sát, és a gyűjtemény vezetője lett.

– Az ember egy helytörténeti gyűj-
temény munkatársaként hajlamos 
időnként kicsinek érezni a munkahely-
ét a nagy fővárosi intézmények mel-
lett. Pedig igazából nagyon izgalmas 
munkáról van szó, aminek egyik ér-
téke az, hogy folyamatos kapcsolatban 
vagyunk azokkal, akikről és akiknek 
szól a munkánk. Furán hangozhat, de 
sokszor a piacon vagy a villamosmeg-
állóban találkozunk olyanokkal, akik 
emlékeikkel, felajánlott tárgyakkal, 
beszámolókkal segítik a munkánkat. 
Az, hogy a minisztérium tavaly múze-
umi minősítést adott a gyűjteménynek, 
ennek a közös munkának ad rangot. 
Mindannyian büszkék lehetünk rá, 
fontos értékkel gazdagodtunk.

BAráti KÖr AlAKUlt
tomory lajos Múzeum 
Baráti társasága néven 
folytatja a működését a 
tájak-Korok-Múzeumok 
Egyesület Xviii. kerületi 
nyugdíjas Klubja. A 65 fővel, 
hamari istvánné vezetésével 
megalakult civil szervezet 
2017. február 10-én tartotta 
első ülését a Kondor Béla 
Közösségi házban. A 
társaság tervezi egy ifjúsági 
tagozat létrehozását is.

beVásárlás közben 
is dolgozik
Heilauf Zsuzsanna, a Tomory Lajos Múzeum vezetője munkáról és közösségről

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Kossuth téri gimnázium több mint nyolcvanéves. 
Elég „csak” ötvenötöt visszapörgetni az időben, 
amikor Kocsis Mihályné, Ica néni a pályája elején 
itt kezdett testnevelést tanítani, majd tette azt több 
mint három évtizeden át. Ica nénit rajongásig sze-
rették a gyerekek, ezt bátran jelentheti ki e sorok 
írója is, aki maga is az említett gimnáziumba járt.  
– „Csak” lány lettem, de fiúsan neveltek – mondja 
Ica néni.  – Az utcabeli fiúkkal futkároztam, fára 
másztam, s minden olyanban benne voltam, ami-
ben ők. Makón jártam iskolába. A tornatanárom 
azt javasolta, hogy ilyen alkattal a Testnevelési 

Főiskolán folytassam a tanulmányaimat. Először 
azt mondtam, hogy nem megyek oda, mert orvos 
szeretnék lenni.  

Végül mégis a főiskolára jelentkezett, és nem 
is bánta meg. A főiskolán szertornászként kez-
dett, de az egyik testnevelésórán odament hozzá 
a csapatjátéktanszék vezetője, s azt kérdezte tőle, 
hol kézilabdázott. Miután a válasz az volt, hogy 
sehol, a tanár addig ügyeskedett, amíg rávette őt 
a kézilabdázásra. A vége az lett, hogy Ica mind-
két sportágat lelkesen űzte, s ezek mellett gerelyt 
is hajított. Amikor felvételizett, olyan erővel dobta 

el a kislabdát, hogy az eltalálta az Alkotás utcán 
haladó villamost…

így aztán három sportágban versenyzett négy 
éven át.

– Amikor lediplomáztam, arról volt szó, hogy 
a TF-en maradok, de nem volt szabad státus. Mi-
után kézilabda-szakedzői képesítést is szereztem, 
edzéseket tartottam. Az egyik téli terembajnoksá-
gon megkérdezte tőlem egy magas, jóképű fiatal-
ember, hogy készíthet-e velem interjút. Megvárt 
az edzés után, elkészült az interjú, és később ő 
lett a férjem. Immár 55 éve élünk együtt. Az es-
küvőnk után nem sokkal egy otthonunktól távo-
li budatétényi iskolában kaptam állást testnevelő 
tanárként.

Ica néni 1962-ben Pestszentlőrincen, a Kossuth 
téri Steinmetz gimnáziumban (később Hunyadi, 
ma Sztehlo) tudott elhelyezkedni. Először fiúkat 
és lányokat is tanított, de a felettesei felfigyeltek 
arra, hogy jól tud bánni a fiúkkal, ezért később 
csak nekik tartott „tesit”. 1969-ben szakfelügyelő 
lett, ettől kezdve három napot tanított, a többin 
pedig öt kerület szakfelügyeletét látta el évtizede-
ken át. 

– Meglepett, és nagyon fájt, amikor az iskola 
gazdasági vezetője negyvenévnyi munka után 
nyugdíjba küldött – emlékezik vissza még most 
is keserűen –. Azért kellett mennem, mert „túl 

sokba kerülök”. Pedig osztályfőnök voltam, ké-
zilabdát szerveztem, a tornászaimat versenyekre 
vittem. Mindent megtettem. Úgy éreztem akkor, 
hogy tudnék még legalább 15 évet tanítani.

S milyen a sors, így is lett. Ica néni egy erzsébe-
ti általános iskolában kapott állást, ahol valóban 
még 15 éven át dolgozott testnevelő tanárként. 
A kerületünkkel azért megmaradt a kapcsola-
ta, kondicionáló tornát vezetett először a Lőrinci 
Sportcsarnokban, majd egykori munkahelyén. 

– így van ez még ma is, mert hétfőnként a 
Sztehlóban tartok kondiórát – mondja. – Esti torná-
ra hozzám jár több régi diákom is, köztük dr. Somo-
gyi Márta belgyógyász-kardiológus főorvos. Büsz-
ke vagyok, mert már negyven éve kitart mellettem. 
Kocsis Mihályné tavaly novemberben töltötte be a 
80. életévét. Ebből az alkalomból a tornászcsapata 
meleg szeretettel köszöntötte fel őt. A ma is fiata-
losan mozgó tanárnő tényleg elmondhatja, hogy a 
mozgás, a sport végigkíséri az életét.

Ê Fülep Erzsébet
 

iCA néni ElisMErésEi 
Kocsis Mihálynét, számos 
sportkitüntetése mellett, pedagógusi 
munkájáért 2000-ben németh 
lászló-díjjal tüntették ki.

A FőISKOLáTóL A KONDITORNáIG
Ica nénire tényleg ráillik: lehet élni sport nélkül is, de minek?

Megjelent a kerület 1956-os történetét feldolgozó tanulmánykötetPortré

Kocsis Mihályné, ica néni betöltötte ugyan a 80. évét, de ma is fitt és fiatalos. 
Mint mondja, a recept egyszerű: mozgás, derű és egy adag empátia kell hozzá.

Heilauf Zsuzsanna arra törekszik, hogy folyamatosan kapcsolatban legyen a kerület múltja iránt érdeklődőkkel  

56-rÓl tárgysZErŰEn
az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseményeinek feldolgo-
zása, az adatok, visszaemlékezések, dokumentumok gyűjtése folyamato-
san zajlik. Ennek a munkának az eredményeként született meg tíz évvel 
ezelőtt a helytörténeti gyűjtemény kiadványa. az új, átdolgozott kiadást 
az elmúlt évek kutatásaival kiegészítve február 20-án a kommunizmus 
áldozatainak emléknapján mutatták be. a kiadvány tartalma elérhető a 
18ker1956.hu oldalon, és a kötet ingyenesen szerezhető be a múzeum-
sarok kiállítóhelyen.


