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örömöm, hogy végre kerületünkben is van korcsolyázási
lehetőség. Ránk fért már, hogy
legyen hol csúszkálni helyben
is. Abban bízom, hogy ez csak a
kezdet, és a következő években
esetleg valamilyen jégkorongélet
is elindul szűkebb pátriámban.”
Ha nem is a profik, de az
amatőrök már idén is felfedezték maguknak a lehetőségeket,
s az esti órákban, amikor ilyen
célra lehetett bérelni a pályát,
gyakorlatilag minden este hokisok népesítették be a jeget.
– Az adatok szerint nagy
számban keresték fel a kerületiek az új létesítményt. Ráadásul januártól, az iskolai időben
is megtelt a pálya a kihelyezett
testnevelésórát itt tartó osztályokkal. Mindez azt igazolja,
hogy a kezdeményezés jó ötlet
volt. Már most érlelődik az elhatározás, hogy jövőre újra legyen jégpálya a Bókay Kertben
– mondta Lévai István Zoltán
alpolgármester.
Tájékoztatása alapján úgy tűnik, körvonalazódik egy másik,
nagyobb szabású ötlet is, s akkor nem csupán télen lehet korcsolyázni. – Azzal a felvetéssel

�

Nagyon gyorsan a kerületiek kedvenc
találkozóhelyévé vált
a Bókay Kertben a
jégpálya, éppen ezért
hosszabbította meg
nyitva tartását február
végéig a az önkormányzat. A pálya a
tervek szerint február
26-án egy nagyszabású bulival zárul,
de az elképzelések
alapján a következő
téli szezonban is lehet
majd itt korcsolyázni.

A 16 hektáros Bókay Kert páratlan lehetőségeket nyújt a
szabadidő kellemes, hangulatos
eltöltésére, a város zajától való
eltávolodásra.
Február ugyan még teljes
mértékben téli hónap, ám az
elmúlt napokban a tavaszias
meleg ennek ellenkezőjét mutatta. A Bókay Kertben azonban
az enyhe időben is hódolhattak
szenvedélyüknek a téli sportok
kedvelői. Nem csoda, hogy minden hétvégén benépesül a kert.
– Nagy hagyománya van a
Bókay Kertben a síoktatásnak
– mondta Kőszegi János, a 4
Seasons Síz és Snowboard Park
vezetője. – 25 éve ez volt az első
budapesti sípálya, de most is a
legnagyobb és a legkorszerűbb
a fővárosban. Három pálya,
három felvonó, mozgójárda,
kiszolgálólétesítmények állnak
a síkedvelők rendelkezésére.
Itt a síelésen kívül snowboard,
hófánkcsúszda is megtalálható,
és a pálya sajátossága, hogy nyáron is üzemel.
„A kisebbik gyermekem
most négy és fél éves, a múlt
évben elkísérte ide a nővérét,
aki snowboardozni tanult. Már
akkor szerette volna felcsatolni
a lábára a sílécet. Idén már őt is
beírattuk a síiskolába” – mondta
Vince László, aki három éve jár
a síiskolába családjával. A felesége és a nagyobbik lánya egyszerre tanult meg itt síelni.
Az idelátogatók már ismerősként üdvözlik egymást, s élvezik
a kert nyújtotta sokoldalúságot.
„A legidősebb fiam is ide
járt, most a 15 éves Gábor fiam
snowboardozni, a két 11 éves
ikerfiam síelni tanul. De itt van
az uszoda is, a fiúk kimennek
a kerékpáros krosszpályára,
a kalandparkban próbálják ki
ügyességüket, erőnlétüket, de
teniszezünk is, és minden évben
kilátogatunk a Szeptemberfesz-

k ö z é l e t i

A jégpálya záróprogramjai izgalmas szórakozást tartogatnak

A Bókay Kert a lehetőségek tárháza télen-nyáron

Hatalmas
télbúcsúztató
buli készül
tiválra” – tette hozzá Pap Zsolt,
aki hatodik éve jár ki gyerekeivel a sípályára.
A pályának köszönhetően
már számos barátság, szerelem
szövődött, s a december végén
átadott jégpályának hála gyaníthatóan még több emlék kapcsolódik majd a kerthez. „Ötven
éve korcsolyázom, itt lakom a

Gloriett-telepen. Télen, nyáron
megtalálom a sportolási lehetőséget a Bókay Kertben. Járok
szaunázni, és tavasztól kijárok
kerékpározni a dombra” – válaszolt érdeklődésünkre Geiszel
Pál, aki 71 évesen a műjégpálya
legidősebb és legrutinosabb korcsolyázója.
A jégpálya ugyan kisebb a

szabványos jégkorongpályánál,
de még a profik is rendkívül
fontosnak tartják működését.
„Aktív jégkorongozóként természetes módon mindig nagyon
örülök, ha jégpálya létesüléséről hallok, legyen az bárhol az
országban – jelentette ki Budai
Krisztián válogatott hokikapus.
– Helyi lakosként fokozza az
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Megújul
a helyi TV
A közösség
szolgálatában

A két hónapja megújult
formában megjelenő Városkép újságot a kerületi
televízió is követi. A Vagyon 18 által működtetett
médium a jogvita lezáródása után februárban
új műsorszerkezettel, új
stílussal jelentkezik.
A munkát a takarékosság
jegyében egy szűk stáb
végzi majd: egy női és
egy férfi műsorvezetővel
találkozhatnak hamarosan a nézők, a kisebb
riportokat, tudósításokat
egy több fős csapat
szállítja.
Hetente kétszer: szerdán
és szombaton lesz adás.
Stúdióbeszélgetéseket és
felvett anyagokat sugároznak, havonta egyszer
lesz lehetőség arra, hogy
a nézők fogadóóra-szerűen kérdezzenek önkormányzati politikusoktól,
és negyedévente egyszer
készül majd egy hónapértékelő-hónapindító
polgármesteri interjú.
Az új főszerkesztő, Arató
W. Tamás szerint a kerületi televíziózásnak akkor
van értelme, ha az ember
egyre több ismerős arccal találkozik, és beszélget el a munkája során
az utcákat járva. Olyan
tévét szeretne, amely a
közösségről szól.
Részletek a 3. oldalon

kerestek meg bennünket, hogy
legyen a kerületben műanyag
borítású állandó jégpálya, amely
egész évben használható. Ha
megfelelő üzemeltetőt találunk,
és az önkormányzatnak nem
kell erre külön költenie, akkor
támogatjuk, hiszen célunk a
kerületi sportélet felpezsdítése –
tájékoztatott az alpolgármester.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Lesz új ultrahang

3. oldal

Még ebben a hónapban megérkezhet a lőrinci szakrendelőbe
az az ultrahangkészülék, amit
az önkormányzat jótékonysági
kezdeményezése alapján vásárolnak. A Ghymes zenekar koncertjének bevétele 2,3 millió forint
volt. Ughy Attila polgármester úgy
véli, a januári karitatív rendezvény
hagyománnyá is válhat.

A BIZTONSÁGÉRT

4. oldal

Egy használt, de jó állapotú
sószóró gépet vásárolt decemberben az önkormányzat, s ennek
köszönhetően a 270 kilométernyi
kerületi mellékúthálózat felét tudja
már tisztítani a Városüzemeltető
Nonprofit Kft. Kevesen tudják, de
fontos lehet tudni, hogy a sózás
ma már csak a közutakon megengedett.

Angelina Lőrincen

9. oldal

Az elmúlt év végén villámlátogatást tett a kerületben a világhírű
színésznő, Angelina Jolie. A világsztár magyarországi tartózkodása
során gyermekeivel a lőrinci Zila
kávéházban fagylaltozott, s a
kikapcsolódás végén köszönetet
mondott a cukrászda alkalmazottainak a kedves és figyelmes
vendéglátásért.

FOTÓZÁS a Vatikánban 14. oldal

Tornászsikerek

15. oldal

Két évig volt akkreditált fotóriporter kollégánk, Ruzsa István
a Vatikánban, s ezalatt többek
között XVI. Benedek pápával is
találkozhatott. Az egyházi állam
központjában több száz különleges képet készített, amelyekből
február 18-án 18 órakor kiállítás
nyíllik a Fekete-Fehér Galériában
(Teleki utca).

Újabb sikeres nemzetközi versenyt tartottak a Sportkastélyban.
A 17 ország, 39 egyesület 168
versenyzőjének részvételével
megtartott ritmikusgimnasztikaviadalon a Pestlőrinci Gimnasztika Sport Egyesület versenyzői
remekül szerepeltek, Váradi Virág
bronzérmet nyert a rendkívül erős
mezőnyben.

VÁROSKÉP n 2011. február 10. n www. bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Delfin Kreatív
Képességfejlesztõ

Árverési felhívás

MAGÁNÓVODA
Családias légkör,
úszás, zene, mese, báb,
játékos foglalkoztatás,
www.ujvaroskep.hu • www. bp18.hu
nagy parkosított udvar,
medence

VÁROSKÉP 2010. NOVEMBER 8.

Kiíró neve: A Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre
12 � Közélet

Tel.: 06-20-217-6771
1188 Bp., Zrínyi u. 41/b

Önkormányzat megbízásából a Vagyon18 Nonprofit Zrt. (1181 Budapest,
Kondor Béla stny. 16.), mint Kiíró licitálással történő értékesítésre meghirdeti a

Zanza Zálogfiók
összkomfortos társasházi öröklakást,

SZENT
IMRE36
ELSÕ
OPTIKA BOLTJA!
1042 Budapest, Árpád út 63–65. I. em. 5.
sz. alatti
m2 alapterületű,

Varilux progresszív
7 740 000
Ft-os (forgalmi érték) induló áron.
Budapest
XVIII.,
szemüveglencse akció
Az összkomfortos
lakás u.
5 db2.
helyiséget foglal magában: 1 szoba, előszoba,
Széchenyi
� Computeres látásvizsgálat minden nap

Misszió Üzletházban)kamra. A lakás belső burkolatai felújításra szorulnak.
konyha, (afürdőszoba+WC,
� Szemnyomásmérés
A
lakás
üres,
beköltözhető
állapotban van.-javítás
� Szemüvegkészítés,
Nemesfém, ékszer, drágakô ellenében
� Multifokális kontaktlencse kipróbálási akció
megváltozott,
kedvezô
A jelentkezés
helye:feltételekkel
Vagyon18 Zrt. Önkormányzati
és Szolgáltatási Divízió,
� Igazolványkép-készítés
azonnali
kölcsönt
nyújt.
�
Fénykép-kidolgoztatás
Ingatlanforgalmazási Iroda, 1181 Budapest, Baross u. 7.

Kerületi
alapítványi segítség
a cukorbetegeknek
Érdeklődés:
Fizetési
kedvezményekkel!

Vagyon 18 Zrt.
tel: 290-3165
vagy a
helyszínen.
Tiszteljen meg
bizalmával!
E
B
OROS

SZTER

Ahogy ez év júniusában a
BESZÉDCENTRIKUS,
Dolgozói
utcai szakrendelõben,
úgy a pestszentimrei Pintér
INGYENES ANGOLÓRÁK!
Kálmán Szakrendelõben is elsõ
ANYANYALVI
alkalommal
került sor az alaAMERIKAI
pítvány igen
tiszteletreméltó
MISSZIONÁRIUSOKTÓL.
adományozására.
Az alapítCsütörtökönként
18.00
órátólérvány
közel kétmillió
forint
a XIX.
ker. Kossuth
L. u.
tékben
tudott
a cukorbetegek
2. szám
alatt. támogaegy körének
hathatós
Tel.:nyújtani
70/702-1606,
tást
az 70/702-1612
eszközök és
WWW.ANGOLORA.INFO
hasznos
kiadványokat tartalmazó csomaggal. A térítésmentes (ingyenes) csomagok T-

A jelentkezés módja:
írásban
a jelentkezés helyszínén kapható jelentkezési lap kitöltésével
amelyet utólag számolunk fel.

KAMAT: 1,9%/hó + egyszeri kezelési költség,
15 napon belüli kiváltás esetén kamatmentesség

Az NYITVA
árverési
dokumentáció és jelentkezési lap megvásárolható:
TARTÁS:
hétfô2011.
– péntek
7.30–17.00
március
16-án 16.00 óráig Vagyon18 nzRt irodájában
Telefon: 291-4665/620
1181 Budapest, Baross u. 7. sz. alatt.
A dokumentáció
és jelentkezési lap ára: bruttó: 6 000 Ft.
Monor és Vidéke
Takarékszövetkezet
Az ingatlan megtekinthető: telefonegyeztetésre.
Az árverés feltételei:
Azfixárverési
Fodrászat
árakon, előleg, amely a forgalmi érték 10%-a
HÛTÕGÉP
minõséggel!
16-án 16.00 óráig történő befizetése.
Mosógép- és bojlerszerviz 2011. március
férfi hajvágás: 1000.-

Minden típusú hûtôgépek,
fagyasztók, mosógépek, bojlerek,
mikrohullámú sütôk
helyszíni javítása

Örömkönnyek
az adományért
XVIII. kerület
Őrzött Parkolók
XVIII.
kerület 294m
Vaslemez
utcában
Vaslemez utcában 294m
és
131
m2-es
helyiségek
a Havannán
és 131 m2-es helyiségek
kiadók,
területen
kiadók,ipari
ipari területen
hosszú
a Vörösmarty
hosszú távra.
távra.
és Barcsay
Összkomfortos
(Iroda, WC, Fürdő, Kazánház)
utcában.
nagy bejárattal, ipari árammal,

Október 21-én a Pestszentimrei Pintér Kálmán Egészségügyi Szakrendelőben
juttattak adományokat a rászorultaknak a Cukorbetegek Gyógyításáért Közhasznú Alapítvány tagjai.

FUTAMIDÔ: 90 nap, amely meghosszabbítható.
Vásárolja meg szemüvegét nálunk, akár részletre is!
Tel: 290-3165, 294-2963, Fax:
297-4465,
KÖLCSÖN:
Személyre szabjuk szemüvegét!
Aranytárgyakra:
Optika
– Fókusz
Bt.
Ügyfélfogadás:
Hétfő,Ft/g-tól
Szerda: 8.00 – 16.00Szent
óráig, Imre
Péntek:
8.00 –11.30
óráig.
14 karátos (585) 2000,–
1188 Budapest, Nemes u. 1.
18 karátos (750) 2500,– Ft/g-tól
Tel./fax:
• www.szentimreoptika.hu
jelentkezés
határideje: 2011. március 292-3339
16-án 16.00
óra.
22 karátosA(916)
3000,– Ft/g-tól
Drágakövekre: egyedi értékelés szerint
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biztonsági rendszerrel
(riasztó, minden ablakon rács,
biztonsági ajtó hevederzárral)
jó közlekedéssel és jó parkolási
lehetőséggel.
Érdeklődni lehet
-es
a 0620-972-96-97
Cont
Partner típusú vércukortelefonszámon.
színt mérõ
készüléket, a hozzá

való (negyedévre elegendõ)
Optimum típusú csíkokat, ujjbegyszúró készüléket, vérvételi lándzsát,
valamint különféle
MASSZÁZZSAL
kiadványokat (diétás és életviAZ kalóriatábláteli tanácsadások,
zat,EGÉSZSÉGÉRT!
receptgyûjtemény) tartalmaztak.
FIX
ÁRON
Ezúttal
92 fõnek
tudtak ado/NEM erotikus!!!/
mányozni.
– Mi a pályázatokból
befolyt
Hátmasszázs:
1500.-ft/30perc
pénzeszközökbõl és a szponTalpmasszázs: 1500.-ft/30perc
zoráló cégek adományainak
Továbbá tartós
függvényében
tudunkiseszközöcsillámtetoválás
itt!
ket és kiadványokat felajánlani.Cím:
Azonban,
Bp, XVIII,hogy
Építőmindezek,
u 2.FSZ.
kihez jussanak el, ahhoz szükségünk van a körzeti orvosok
segítségére,
hiszen õk ismerik
Tel: 06-30-649-3248
a betegeiket és azok rászorultságát – mondta Lózsi Károly, a
kuratórium elnöke.

Szigeti Szilvia

Fáj a háta, dereka, nyaka?

Kerületi üres üzlethelyiségek
Ezek a panaszok legtöbbször

BÉRBE ADÁSA
Befizetés helye: Vagyon18 nzRt. pénztárában. Cím: 1181 Budapest,
is eredményesen kezelhetők!
Kondor Béla sétány.Cím:
16.
Pénztári nyitva tartás: hétfő: 11.00 –Érdeklõdni
17.30 óráig lehet: PROJEKT18 Kft.
Szépségkuckó
GARANCIÁVAL,
Építõ–út15.30
2. földszint
szerda: 8.00
óráig, péntek: 8.00 – 12.00
óráig.
1181 Budapest,
Kondor Béla stny.
16. Telefon:
297-4729 rendelőnket!
INGYENES KISZÁLLÁSSAL!
Keresse
fel MANUÁLTERÁPIÁS
Szanyi Gyöngyi
•
06-30-465-9080
Tel.: 291-9464, 06-30-942-4624
Telefon: 295-5247/112 mellék.
Internet: www.vagyon18.hu/pályázat, www.projekt18.hu
Nõi hajvágás: 2000.Dauer+ vágás: 3000.Melír (fóliás) +vágás: 3500.Festés (német) + vágás 4500.-

gyógyszer és műtét nélkül

Nyitva: hétfõtõl péntekig 9–17 óráig
Nyugdíjasoknak -10 % kedvezmény

SOMOGYI CSABA

MBER 13.

t

Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; E-mail: varoskephirdetes@vagyon18.hu

Reklám

A manuálterápia
egy bp18.hu
olyan, tudományos alapokra épülő diagnosztiwww.varoskep.hu
• www.

Az árverési előleg nyertes pályázónak a vételárba beszámításra
kerül.
PESTSZENTLÕRINCEN, a Kisasszonyfa
utcában, 150 nöl-es telken 82 m -es csaláAmennyiben a szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható
okból
di ház eladó. Pince,
garázs, fúrt kút, emeletráépítési lehetõség. Ir.ár: 22,5 M Ft. T.:
+3630-444-3368.
hiúsul meg, akkor az előleget elveszti,
amely a Kiírót illeti
meg.
IGÉNYESEN felújított, körbejárható 100
XVIII. KER., központ közelében, 90 m -es,
Állás
m2-es családi ház 15 m -es garázzsal és
3 szobás családi
ház, 150 nöl-es telken elA árverési vevőn kívüli többi árverezőnek
előleg visszafizetésre
kerül.
pincével a az
Szentimre-kertváros
szélén tuadó. Van garázs, melléképület és emeletA PITAGORASZ Általános Iskola fûtõ-karlajdonostól eladó. Ir.ár.: 30 M Ft. T.: 290ráépítési
lehetõség. T.:
06-20-267-2780.
bantartó
állás hirdet határozatlan
idejû
Az árverés helye:
Vagyon18
Zrt. 1181
Budapest,
Kondor Béla
sétány.
16.
1651.
v. 06-30-250-6404.
Szent
István-nap
közalkalmazotti jogviszonyban, teljes

apróhirdetés
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LOM-, SZEMÉT-,
Az árverés időpontja: 2011. március 18-án 8.45 óra.
SITTSZÁLLÍTÁS
munkaidõben. A munkavégzés helye:
1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 74. A
munkakör legkorábban 2011. január 3-tól
tölthetõ be. A pályázat benyújtásának határideje: 2010. november 330. A pályázat
benyújtásának a módja: postai úton, a pályázatának
a Pitagorasz
Általános
lenyitható
konténerekkel,
sóder,Iskola
címére történõ megküldésével (1185 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky
u. 74.). A pályáhomok,
termõföld, megrendelhetõ
zat elbírálásának a határideje: 2010. december 10.

EPE-bál

XVIII. KER.-BEN Kétújfalu utcában 74 m2es szobás, kertkapcsolatos lakás garázszsal, eladó. Ir.ár: 21,9 Ft. T.:291-2073, 0620-4578857.

TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN, üdülési zónában 2115 m2-es telek, részben bekerítve, vízzel ellátva eladó. Hosszú távú befektetésül alkalmas homoktövis ültetvényre és csicsókára. Melegvizû strandja van.
T.: 290-9003.

GLORIETT-LAKÓTELEPEN 37 m -es,
4-6-8 majánlattevőA1 szobás,
cirkó fûtéses, IV. emeleti,
teher- az árverésen
A Kiíró jogosult a nyertes
visszalépése
esetén
PESTSZENTLÕRINCEN a Garam utcámentes
lakás eladó.
Ir.ár: 8,95 M Ft. T.:
Az
Együtt
Pestszentimréért
ban, 130 m -es, 5 szobás, tetõteres csalá06-70-633-4883.kötni, illetve az
a
második
legtöbbet
ajánlóval
szerződést
árverést
di ház, tulajdonostól eladó. Kétállásos gaEgyesület
LOM-, SZEMÉT-,
SOROKSÁRONaugusztus
bõvíthetõ vagy 19-én,
megosztrázs, parkosított kert, kiváló közlekedés és
ható, nyilvánítani.
panorámás,
1392 m -es
építési teeredménytelennek
immár
negyedik
alkalominfrastruktúra. Ára: 32,9 M Ft. Érdeklõdni:

SITTSZÁLLÍTÁS
4-6-8 m

3

lenyitható konténerekkel, sóder,
homok, termõföld, megrendelhetõ

SZABÓ KONTÉNER
T.: 06-20-983-2890

SZABÓ KONTÉNER
T.: 06-20-983-2890

PESTSZENTIMRÉN elsõ házrész 125 nöles telekkel, 60 m2-es lakás eladó. Víz, villany, gáz bent van. Garázs! Külön bejárattal. T.: 294-1657.
XX. KERÜLETI irodánkba teljes munkaidõben telefonos idõpont egyeztetõt keresek, jó beszédkészséggel. Hívjon: 2878383 v. 06-70-336-8317.

FOGÁSZAT

INGYENES betanulással, magas jövedelemmel, érettségizett munkatársat keresek. Hívjon: 287-8383 v. 06-70-336-8317.

Üllôi út 372.

Ingatlan

Részletfizetési lehetõség és
ingyenes állapotfelmérés,
fájdalommentes kezelések.
Fogfehérítés,
ultrahangos
fogkôeltávolítás.
PÉTERI községben
lévõ négyszobás, alápincézett, összkomfortos, kertes házamat
eladnám, vagy
elcserélném
Porcelán
hidak. (megegyezéssel) XVIII. ker. lakótelepi lakásra (Béke tértõl 15
perc). T.:pótlások.
06-70-209-2133.
Kivehetõ
XVIII, XIX. KER.-BEN eladó családi házat
Fogbeültetés,
vagy lakást keresek, lehet felújítandó is.
Hívását elõrealtatásban
is köszönöm.
is!T.: 06-20-3974055.
Gyermekfogászat
is! telek a
KEMENCÉN
551 m2-es patakparti

BÓKAY-TELEPEN kétlakásos családi
házban, 66 m2-es házrész hangulatos,
gondozott belsõ kerttel, garázzsal,
tulajdonostól eladó. Földszinten 45 m2-en
nagy nappali, konyha, étkezõ, kamra, WC.
Emeleten 21 m2-en hálószoba, gardrób,
fürdõszoba, WC. Pár éve teljes belsõ felújítás történt. Ár: 17,5 M Ft. T.: 30-4566866.

TÁRSASHÁZKEZELÉS
Állami képzettséggel, szolgáltatói gyakorlattal,
modern számítógépes nyilvántartással,

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK

Lakóközösségük problémáinak megoldására
kérje kívülálló szakember segítségét!

KOVI-SZOLG Kft.

Tel.: 06-20-913-2944, 06-20-428-5097,
fax: 06-29-332-455

E-mail: karacsondierzsebet@monornet.hu

www.koviszolg.hu

pi Állatorvosi Rendelõ

település közepén eladó. T.: 290-9003.

Tel.: 291-5851,
06-30-954-8710

ELCSERÉLNÉM vagy eladnám lõrinci, erdõre nézõ földszinti 48,5 m2-es téglaépítésû, egyedi fûtésû lakásomat. Nagy terasz,
saját használatú elõkert, teremgarázs és
tároló van. Csere: lõrinci kis lakható ház.
Piros iskola
melletti üzletsoron)
T.: (a
297-0682
(üzenetrögzítõ,
visszahívom).

2

2

2

lek, kertvárosi övezetben, tulajdonosoktól

mal
Istvánnagyonrendezett
kedvezõ áron Szent
eladó, ir.ár
23 M Ft.
T.:
283-9866.
napi utcabált a Hősök teTULAJDONOSTÓL mediterrán hangulat,
rén.
nyugati kényelem extrákkal! Lõrincen eladó ikerház fél, 140 m2-es, újszerû, kis reERZSÉBET
-es telek
+ 50 m2-es garázs,
zsis, 340 mF2ÜLEP
43 M Ft. T.: 06-70-385-2439.

06-30-490-5262.
ÁRON alul eladó csendes, zöldövezetben,
téglaépítésû házban tulajdonostól egyszobás földszinti ingatlan. Kitûnõ közlekedéssel, alacsony rezsivel. Ár: 8,6 M Ft. T.: 0630-214-8862.

tus 19-én megrendezik az utcaKÉTSZOBÁS családi ház eladó! Ceglédbált,
ezúttal
is minden
Budai melyen
úti termálfürdõ
és aquapark
közeléFűrészáruk
ELADÓ Szemeretelepen, a Varga Katalin
ben. Vasútállomáshoz
4
percre. Lakóházkorosztály
talált
kedvére
való
Dunavölgyiné
Lipokatich
2
O
S
B
l
a
p
o
k
utcában egy felújítandó, 60 m -es 1,5 szonak és nyaralónak
L a m b é r iisa alkalmas.
, h a j ó p a T.:
d l ó+3630-es, egy szoba-konybás ház és egyaz
20 m2Együtt
szórakozást.
Margit,
Pest306-2190 vagy +3620-993-2529.
hás melléképület. A telek
-es,
f a 849
k emr2elnöke,
e sa ház
k e dTULAJDONOSTÓL
éEgész
s
délutáneladó
szólt
a zene,
szentimréért
Egyesület
a Lakatos
ltp.körbejárható és teljesen
alápincézett,
paren,
4
em.-es
házban 38 m2-es fszt.-i, kicsi
kolási
lehetõségpestszentimrei
a pinceszinten
azutud- míg a
Szlovák,ésmegbízható
minőségű
színpadon
váltották
egyaz
egykori
rezsijû, igényesen felújított lakás. Parketvaron. Ir.ár: 20,9 M Ft. T.: 06-30-2977-354.
teljes
épületfa választék
lehetőséggel)
mást
az elõadók.
cabálok
újraálmodója
négy év- (válogatási
tás, fûtésszabályozós,
vízórás, azonnal
ELADÓ Kispesten egy 37 m2-es, III. emebeköltözhetõ 8,6 M Ft. T.: 06-30-214A
programban
szerepelt a
vel
hagyományteremtõ
leti, ezelõtt
azonnal
beköltözhetõ
panellakás.
• OSB-3
építő lemezek
•
fenyő
lambéria,
hajópadló
8862.
Csendes, szép
környezetben,
jó közleke• tetőzsindely
és utcabált,
kiegészítők
• gyalult deszka
Perge
Blues
Company,
szándékkal
szervezett
ZÖLDÖVEZETBEN
a
3-as
metrótólaz
10
déssel, lift, nagy konyha, a ház egyedi ka• tetőfólia,
vasalatok
szárított
asztalos
áruk
percre •XVIII.,
Kinizsi
Pál utcában
téglaZenekar,
az 2utcamelynek
célja közösségek
zános, magánszemélytõl.
Ir.ár: 7,5 MkiFt. IntimProject
épületben magasföldszinti, 44 m -es 1,5
T.: +3630-368-3930.
bálon
Gesarol együttes
szolalakulásának
elõsegítése
volt. a legjobb
szobás aösszkomfortos,
gázfûtéses,
parTeTőfelújíTáS
áron!
ERDÕKERTESEN eladó egy 300 nöl-es,
kettás, erkélyes,
pincés lakás tulajdonostól
gáltatta
a zenét.
Azóta
is minden
évben
augusz- 1575
• Tetőzsindely
Ft/m2
-től
közmûvesített
építési telek,
engedélyezett
eladó. Azonnal költözhetõ. Érd.: 8-18-ig T.:
tervrajzzal. Ikerház építésére
is 12
alkalmas.
• OSB
mm 136006-70-240-9505.
Ft/m2 *
Érd. 06-80-203-866, 06-28-479-753.
• Lambéria 975 Ft/m2
-től * 28 km-re 3 és félszobás napSIÓFOKTÓL
AKCIÓS áron Zalakaroson fürdõtõl 3 percpalis,
központi
fûtéses, amerikai konyhás,
•
Normál
léc
2
m
62
Ft/fm
*
re mindennel felszerelt kéthetes egy
2-es gyönyörû környezetben lévõ
mHÛTÕGÉP
• Bramac
léc 2 m 74100
Ft/fm
*
szobás apartman örökös
(örökölhetõ
családi házamat olcsón sürgõsen eladcserélhetõ) üdülési tulajdonjog 150 E Ftnám. T.:
06-20-395-2606.
Mosógépés bojlerszerviz
ért eladó. XVIII.
T.: +3630-285-1801
v. aKCIÓ !!!
ker. TÜZIfa
ELADÓ
Bókay-telepen
170 nöl-es, rendebohacsekgabi@gmail.com.
Minden
típusú
hûtôgépek,
min. 2 kaloda vásárlása esetén
27.000
Ft/
zett, kertes telken, kaloda
97 m2-es, 2+2 félszoKönyvelését
XVIII. KER.,
Lakatos-lakótelepen
keresek
fagyasztók,
mosógépek,
bojlerek,
1mx1mx1,7 m/kaloda AKÁC, TÖLGY,bás
BÜKK,
GYERTYÁN
külön-külön
+ 30
m2-es
garázsos
családi ház.
1+félszobás lakást (43 m2-est), max. 9 M
bízza szakemberre!
Egyedi gázfûtéses,
emekészletünk mértékéig
érvényes.összközmûves,
mikrohullámú
sütôk
Ft-ig, lehet felújítandóAkciónk
is! T.: 06-70-519letráépítéshez érvényes építési enge5207. Az akció érvényesítéséhez kérjük hozza magával
hirdetésünket!!!
helyszíni
javítása
déllyel. Társasházi kisebb lakást, értékKezdõ
vállalkozások
PESTSZENTIMRE
központjában,
csenAz árak bruttó
árak, telepünkön
gépkocsira
rakva
értendőek!
egyeztetéssel
beszámítunk.
Ár: 28,47 M
GARANCIÁVAL,
des könyvelése
utcában eladó egyalapdíjon!
könnyûszerkezetes
Ft.Besence
T.: 290-9112,
06-20-985-9191.
Cím:
Budapest,
u.
14.
sorházi lakás. Kétszintes,
kis1181
elõkert
és
INGYENES
KISZÁLLÁSSAL!
KERÜLETI,
nyaralóhely hangulatú,
Tel.: tartozik
277-39-66
Fax.:
277-32-63 XVIII.
E-mail:
info@hobler.hu
www.konyvelo.berszamfejtes.hu
zárt
hátsó udvar
hozzá.
Összesen
jó levegõjû,
csendes06-30-942-4624
környéken, 30 m2-es
Tel.: 291-9464,
111 m2-es, 2+2 félszobás, padlófûtéses,

KÖNYVELÉS

felújított, tetõteres padlással, saját kerttel,
06-70-604-7876
kis rezsivel
házrész eladó.
T.: 06-20-582www.hobler.hu
SOMOGYI
CSABA

az emeleten radiátorok, alacsony rezsijû.
Ir.ár: 19 M Ft. T.: +36-20-586-0770.

4691.

kai és természetes kezelési módszer, melyet csak megfelelő szakvizs-

PESTSZENTLÕRINCEN, a Csontváry utgával
rendelkező
orvos,
illetve
gyógytornász
végezhet.
2-es, 2 szobás
Oktatás
cában
53 m
loggiás,
vízórás,
védõrácsos, nagykonyhás, gardróbos, teCélja a mozgásszervi elváltozásokból
adódó mozgáskorlátozottság,
hermentes 10. emeleti lakás tulajdonostól
GITÁR- és angoloktatás a XVIII. kerületfájdalom
(pl.: nyak-, befejezõdött,
hát- és derékfájdalom)
csökkentése,
megeladó.
A teljes panelfelújítás
ben. Házhoz is
megyek. T.: 06-30-964a program költségeit az irányár tartalmaz5341.
szűntetése
za. Ir.ár: 8,5 M Ft. T.: +3630-318-3014.
MATEMATIKA-, fizikatanítás általános- és
ÜLLÕ központjában lévõ 2+2 fél szobás
családi házam elcserélném 1+2 fél szobás
lakásra, vagy kisebb családi házra a kerületben. T.: 06-70-933-8638.

középiskolások részére, nagy hatékonywww.reg-med.hu
sággal! Házhoz megyek! T.: 06-20-9590134.
06-20/555-71-08,
06-20/995-00-81

ELADÓ Szemeretelepen, a Varga Katalin
utcában egy felújítandó, m2-es, 1,5 szobás
ház és egy 20 m2-es, egy szoba-konyhás
melléképület. A telek 849 m2-es, a ház körbejárható és teljesen alápincézett, parkolási lehetõség a pinceszinten és az udvaron. Ir.ár: 20,9 M Ft. T.:06-30-297-7354.
LAKATOS ltp.-i 2 szobás, felújított, alacsony rezsivel cserélem balatonira vagy
XI. ker., Érd közötti telekre. Eladó 10,5 M
Ft. T.: 06-20-483-2613.
ÉLETJÁRADÉKI szerzõdést kötnék 1+félszobás, felújított 2. em.-i lakásomra. Vagy
7 M Ft-ért eladó. T.: 708-7646, 06-70-2957404, 06-70-391-7890.

Egy különleges meglepetésTÁPIÓSZENTMÁRTONBAN eladó egy
ben
részük
voltgázfûtéses
a kilátoga2x24 is
m2-es
téliesített,
nyaraló
telken. Ir.ár:
3,5 M
T.: 290555 m2-esugyanis
tóknak,
eljött
a Ft.
kerüle7672.
tiELADÓ
kötõdésû
Tóth Balázs, a
Kispesten egy 37 m2-es, III. emetaekwondo
bronzleti, azonnal világbajnoki
beköltözhetõ panellakás.
Csendes, szép környezetben, jó közlekeérmes
sportoló,
kilenc
éve a
déssel, lift, nagykonyha, a ház egyedi kasportág
legeredményesebb
zános, magánszemélytõl.
Ir.ár: 7,5 M Ft.
Telefon: +3630-368-3930.
férfi
versenyzõje és 15-szörös
TULAJDONOSTÓL mediterrán hangulat,
magyar
bajnok.extrákkal!
Tíz órakor
lát-elnyugati kényelem
Lõrincen
adó ikerház
fél, 140 m2-es, újszerû,
olcsó
ványos
tûzijátékban
gyönyörrezsi, 340 m2-es telek + 50 m2-es garázs.
ködhettek
a jelenlevõk, akik le43 M Ft, 06-70-385-2439.
hetettek
úgyeladó
kétezren
is.
ÚJ ikerházfél
Pestszentimrén,
központhoz közel. 64 m2-es, déli fekvésû,
kulcsrakész lakás + 60 m2-es szerkezetkész tetõtér, zárt garázs, terasz, saját kert.
Ára 20,8 M Ft. T.: 06-20-925-8795.
ELADÓ ingatlan, 15,5 M Ft. XVIII. kerületi
családi ház. 561 m2-es telek, rajta 81 m2-es
földszintes ház, 10 m2-es pincével. Lakható, de felújításra szorul. T.: 06-30-3504110.
SOROKSÁRON bõvíthetõ vagy megosztható, panorámás, 1392 m2-es építési telek, kertvárosi övezetben tulajdonosoktól
nagyon kedvezõ áron eladó, ir.ár 23 M Ft.
T.: 283-9866.
XVIII. KER.-BEN, Napfürdõ lakóparkban,
a Szarvascsárda térnél, 2006-os építésû
48 m2-es, 2 szobás, földszinti, kertkapcsolatos lakás eladó. Beépített konyhabútor.
Ár: 13,9 M Ft. T.: 06-30-744-2184.

MATEMATIKÁBÓL, fizikából korrepetálást és pótvizsgára felkészítést is vállalok,
általános- és középiskolás diákok számára. T.: 294-5985.

Szolgáltatás
VILLANYSZERELÉS! Teljes körû villanyszerelés új hálózatok szerelésétõl a kisebb
javításokig. Érintésvédelmi problémák felderítése mûszeres mérése. Mérõhelyek kiépítése ELMÛ ügyintézéssel. T.: 292-3683
v. 06-30-980-3074.
PEDIKÛR, manikûr, talpmasszázs. Hétfõtõl péntekig a kerületben házhoz megyek.
Hívjon bizalommal! Bejelentkezés telefonon: Lukács Kata, +3620-563-7513.
KERT-TELEKRENDEZÉS. Kerítések építése, javítása, térkövezés, bozótirtás, favágás, permetezés, gyepesítés, sziklakertek és egyéb kertészeti és kõmûves munkák reális áron. T.: 06-70-422-9445 v. 061-786-5872. web: www.telekrendezes.hu.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
falbontás
BŐRGYÓGYÁSZATI
ÉSnélkül,
szakszerû
gépi tisztítással. Fábián István.
TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI
T.: 06-20-317-0843.
FODRÁSZ!
Idõt, energiát spórol meg, nõi,
MAGÁNRENDELÉS
férfi, gyerek fodrász házhoz megy. T.: 0670-249-4240.
DR. JAKOBI KRISZTINA

Felnőtt és gyermekbőrgyógyászat,

KÖNYVELÉS reális áron, cégek végkozmetológia, pattanásos
elszámolása. XVIII. ker., Hámán K. u.
bőr kezelés,
hajproblémák,
T.: 294-1129,
06-70-200-9646.

anyajegyek vizsgálata, benőtt
köröm kezelés, ráncfeltöltés.
BÁDOGOS és vízvezeték-szerelõ munÉletmód tanácsadás,
kák, új ereszcsatornák, felújítások, tetõjafülakupunktúra
vítások, fürdõszoba
felújítások, csap javíTanácsadás
telefonon
tások, bojler,
WC-tartálycsere,
csõvezeték
csere, kiszállási
díj nélkül. T.:
és e-mailben
is. +3620-3915982, 291-9239.

Rendelés:

SZOBAFESTÉS, mázolás és tapétázás.
1182ésBudapest
Üllői út
659
Nagyobb
kisebb munkákat
is garanciával, reális,
megfizethetõ
áron vállalok.
( Lőrinc
Centernél,
Kassai. aT.:gyógyszertár
295-1852, +3630-307-3921.
mellett)
REDÕNY,
reluxa, szalagfüggöny,
Előjegyzés
telefonon: roletta,
szúnyogháló,
napellenzõ,
06-20-320
57készítés-szere09
lés garanciával, akár motorizálva is. Szae-mail:
lagfüggöny-tisztítás 3 nap alatt. Nemeskéri
jakobikrisztina@yahoo.com
Árnyékolás-technika,
T.: 257-1875, +3620-971-9201,
www.laneszi.hu.
www.borgyogyasz.net

VÁROSKÉP n 2011. február 10. n www. bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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OPTIKAI SZAKÜZLET
Szemüvegkészítés, -javítás
Kontaktlencse-rendelés
Szemészet és gyermekszemészet 3 éves kortól

n

n

1182 Budapest Üllői út 737. • Nyitva H–P, 10–18 • Tel.: 284-4505
294-4505
n

n

Apróhirdetés

n

SZOLGÁLTATÁS

XVIII., XIX. kerületben eladó családi házat vagy lakást keresek, lehet
felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 0620/397-4055

n

LOM-, szemét-, sitt-szállítás konténerekkel,4-6-8 m3 konténerek, sóder, homok,
termőföld megrendelhető. Szabó konténer. T.: +3620-983-2890

Budapesten XVIII. kerületben téglaépítésű házban, egyedi fűtésű
44 m2-es földszinti lakás erkéllyel eladó. Irányár: 10.5 millió Ft. Tel.: 0630/242-4994

n

Bádogos tetőfedő mester munkát vállal. Tel.:290-2101
Mobil: 0630/966-0421, Email: lenart54@freemail.hu

Kiadó lakást keresek 40-50 ezerig és kiadó családi házat pedig százezer
alatt, megbízható ügyfelek részére. Tel.: 20/241-0000

n

Festőmester vállal szobafestést, mázolást, tapétázást, penészes falak
szakszerű rendbehozatalát. Villany és fűtésszerelők utáni kisebb kőműves
munkákat. Hosszútávú garanciával! Tel.: 285-2882, Mobil: 0630/878-8977

XVIII. ker. központ közelében 90 m2-es 3 szobás, részben felújított,
garázzsal, melléképülettel rendelkező családi ház eladó! Emeletráépítési lehetőség
is van. Tel.: 06-20-967-27-80

n

KISPESTEN családi házas részen, 1 szobás gázfűtéses házrész, három
lakásos udvarban eladó. Tel.: 280-4631, 06-20-932-9426

n

PESTSZENTLŐRINC kertvárosi részén 2003-as építésű Örs utcai
társasházban 1+2 félszobás földszinti lakás, redőnyökkel, konyhabútorral
TULAJDONOSTÓL eladó. Ir.ár: 13,99M Ft; T.: 06-20-377-5565

n

Garzon eladó a XVIII. kerületben! 35m2-es első emeleti, hálófülkés,
erkélyes, a felújított fürdőszobában vízóra. ŐKO fűtésrendszer miatt alacsony
fűtésszámla. A ház rendezett. Közös költség 8 800Ft./hó; Irányár: 8 300 000Ft.
Tel.:06-20-976-1814

n

Bp. XVIII. ker. Ganz telepen 156 négyszögöles telken 81m2 es felújítandó
körbe járható ház 72 körül épült. Jó közlekedéssel. Érdeklődni a 30/350-4110
számon lehet.

n

IGAZÁN SZÉP felújított napfényes másfél szobás 49 m2-es erkélyes lakás
eladó a Lakatos ltpen tulajdonostól! Világos konyhás, étkezős, külön WC, gardrób.
Irányár: 9,9 millió Ft. Érdeklődni magánszemélyeknek a 06-30-857-3740-es
számon.

n

XVIII. ker. Dolgozó u.-ban csendes téglaépítésű házban kicsi rezsijű
38 m2 1 szobás földszinti igényesen felújított lakás tulajdonostól azonnal
beköltözhetően eladó. Kitűnő közlekedéssel, fás-ligetes környezet. Szabályozható
fűtőradiátorok. 8,6M. Ft. Tel.: 0630/214-8862

Megoldás Délpesti Gyorsszerviz Mosógép, bojler, tűzhely, takarítógép,
mikró, hűtő szervizelése. Javítás esetén ingyen kiszállással, alkatrészcserénél 1
év garancia.285-34-88 06-30-9-50-17-17; www.megoldasszerviz.hu
Minőségi szolgáltatás 18 éve

n

BŐRGYÓGYÁSZATI és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig Éva
Kedd: 15-19-ig, szombat: 8-12-ig. Budapest, XVIII., Aranyeső u. 2.
Tel.: 317-0797, 06-20-922-1629

n

REDŐNY-RELUXA mobil-fix szúnyogháló, napellenző, Újdonságok
a gyártótól! Kerületieknek 5%, nyugdíjasoknak 10% kedvezmény! Garancia!
Műanyag ablakok gyártása cseréje! Ingyenes kiszállás felmérés!
Tel.:06-30-401-1029

n

VILLANYSZERELÉS! Teljes körű villanyszerelés új hálózatok szerelésétől
a kisebb javításokig. Érintésvédelmi problémák felderítése műszeres mérése.
Mérőhelyek kiépítése ELMŰ ügyintézéssel. T.: 292-3683 v. 06-20-980-3074

n

Számítógép, laptop javítás, karbantartás, telepítés, építés, weblapkészítés,
tárhelybérlés, keresőoptimalizálás. Tel.: 06/30-392-5723 ; www.webtron.hu
1182 Budapest, Garay u.43/B

n

BÁDOGOS és vízvezeték szerelés, tetőjavítás, palajavítás, fürdőszoba felújítás,
csapcserék, csőcserék, WC-tartály cserék javítások kiszállási díj nélkül.
T.:0620-391-5982, 291-92-39

n

ASZTALOSMŰHELY VIZISPORT U. 54. Egyedi bútor, konyhabútor,
beépített szekrény, lépcső készítés, parkettázás, csiszolás, lakkozás, ugyanitt
dugulás elhárítás NON-STOP ; www.basaesfia.hu
Tel.: 283-42-85, 06-70-221-48-23

n

SZOBAFESTÉS, mázolás és tapétázás. Nagyobb és kisebb munkákat is
garanciával, reális megfizethető áron vállalok. Kassai.
Tel.: 295-1852, +3630-307-3921
n

n

VARRÓGÉP ALKATRÉSZ szaküzlet. Javítás, kiszállással is.
Nyitva: 9-17-ig. Cím: XVIII. ker., Királyhágó u. 110.; Tel.: 283-7282.

REDŐNY készítés-javítás, gurtni csere, szúnyogháló, reluxa, harmonika ajtó.
Tel.: 06-30-212-99-19
n

MAGASÁRON VÁSÁROLOK MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, VARRÓGÉPET,
IRÓGÉPET, HANGLEMEZEKET, KÖNYVEKET, FESTMÉNYEKET,
BÚTOROKAT, PORCELÁNOKAT, IRHABUNDÁT, SZÖRMEBUNDÁT, RÉGI
PÉNZÉRMÉKET, MINDENFÉLE ÓRÁKAT EZÜSTNEMÜKET, BRONZ ÉS
RÉZTÁRGYAKAT, PADLÁS LOMOKAT, HAGYATÉKOT IS. DIJTALAN
KISZÁLLÁS, SZAKBECSLÉS. NÉMETH ILDIKÓ; TEL.: 0620/262-8116

OKTATÁS
n

n

Középiskolai tanár németből és magyarból korrepetálást, tanítást
vállal, akár az Ön otthonában is! Tel.: +36 30/259-96-78
Matematikából, fizikából korrepetálást vállalok általános- és
középiskolás diákok számára. Telefon: 061/294-5985.
n

FODRÁSZAT FIX ÁRAKON!
FÉRFI HAJVÁGÁS+hajszesz: 1000FT
NŐI HAJVÁGÁS+szárítást: 2000FT
DAUER+VÁGÁS+szárítást: 3000FT
MELIR/alufóliás/+VÁGÁS+szárítást: 3500FT
FESTÉS/olasz-német/+VÁGÁS+szárítást: 4500FT
NYUGDIJASOKNAK -10% KEDVEZMÉNY!!!
SZANYI GYÖNGYI 06304659080
1184.BP.ÉPITŐ U 2 / földszint
NYITVA: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG: 09-17
egyéb időpontra megbeszélés alapján

n

FRANCIA NYELVOKTATÁST, korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést
vállal gyakorlott szaktanár Pesterzsébet központjában. Tel.: 06-20-487-2209

n

DAJKA, GYERMEKFELÜGYELŐ, GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS KÉPZÉS.
KASZAKÉPZŐ; TEL.: 276-5918

n

MATEMATIKA, Mechanika (gépész) oktatás egyetemi szintig. Intenzív
vizsgafelkészítés. Tné Kovács Katalin okl. gépészmérnök.
Tel.: 290-1699, 0620/806-9655

csoportos tanfolyamok és magánórák
kellemes környezet
rugalmas oktatási feltételek
ingyenes szintfelmérés

Kezdd el most!

Nyerj magánórákat!
Részletek a
honlapon!

Gulner Gyula Általános Iskola (1183 Gulner Gyula u. 2.) napi 4 órás
munkakörre adminisztrátort keres. Az állás betöltésének feltétele: közgazdasági
érettségi, valamint számítógép kezelői ismeretek. Előny: pénzkezelési/pénztárosi
gyakorlat. Érdeklődni lehet telefonon: 291-3170; Önéletrajz leadása: 2011. február
15-ig; e-mailen: iroda@gulner.sulinet.hu

n

XVIII. kerületi 18 éve működő üzletbe fodrász bérlőtársat keresek! Tel.:
30/376-8900

n

Tiszta, pedáns nő takarítást, vasalást vállal a kerületben, péntek délután
és szombaton. Tel.: 06-30-839-6237

n

Tel.: 291-72-43 v. 30/346-7100
1181 Budapest, Üllői út 421.

www.lorincinyelviskola.hu

Vezető Biztosítótársaság állásajánlata élet és vagyonbiztosítási
területekre. Gyakorlott referenciával rendelkező biztosítási tanácsadók számára,
egyedülálló üzleti lehetőség, melynek részletei egy személyes állásinterjú
alkalmával kerülnek meghatározásra. Tel.: 06204138346

n

Szerezz nyelvvizsgát vagy beszélgess
külföldi barátaiddal könnyedén!

*
*
*
*

n

A kerületben dolgozó állatorvosok értesítik az állattartókat, hogy a
2011. március 31-ig terjedő időszakban állatvédelmi megfontolásból
kedvezményes árú macska ivartalanítást végeznek. Ezen időszak alatt
az állatorvosok a macskákat 20 %-os kedvezménnyel ivartalanítják.
A kedvezményes árú műtét elvégeztetésére az alábbi rendelőkben van lehetőség:
Állatorvosi Rendelő
1181 Bp., Wlassics Gy. U. 58.; Tel.: 290-44-10
Pestlőrinci Kisállat-rendelőintézet
1181 Bp., Fürst S. u. 38.; Tel.: 290-92-49
Állatorvosi Rendelő
1182 Bp., Galamb u. 23.; Tel.: 290-98-38
Kertvárosi Állatorvosi Rendelő
1182 Bp., Kőrös u. 44.; Tel.: 0630 3699896
Non-Stop Állatgyógyászati Centrum
1183 Bp., Ráday G. u. 67.; Tel.: 290-89-70
Murmuczok Állatgyógyászati Centrum
1184 Bp., Lenkei u. 3.; Tel.: 294-25-18
Pestimrei Kisállat-Központ
1188 Bp., Kisfaludy u. 62/a; Tel.: 294-56-17
Szent Bernát Pestimrei Kisállat-ambulancia
1188 Bp., Kisfaludy u. 55/a; Tel.: 295-30-85

Felhívjuk Tisztelt Hirdetőink figyelmét,
hogy a hirdetésfelvétel helye, ügyfélfogadás rendje,
telefonszáma és e-mail címe megváltozott.
Ügyfélfogadás: hétfőn 13:00–17:00, szerdán 9:00–16:00
és pénteken 9:00-13:00 között várjuk tisztelt ügyfeleinket.

Apróhirdetéseik feladása 25 szóig 2500 Ft
1181 Budapest, Üllői út 423.; +36 30/954-2025

E-mail címünk: varoskephirdetes@vagyon18.hu

Szeretettel vár minden kisgyermeket a

Állás
n

Tanulj meg folyékonyan
angolul / németül!

Fejlesztő foglalkozások! Iskola-előkészítés, beszéd- és
anyanyelvi fejlesztés, képességfejlesztés óvodásoknak,
kisiskolásoknak. Tanulásban való lemaradásban is segítek.
Fejlesztő pedagógus. Tel.: 0670/568-4842

Közérdekű

Munkalehetőséget keres ruházati bolti eladói és varrónői szaktudással fő
vagy részmunkaidőben. Takarítás is érdekel alkalmanként. XVIII. ker.-ben lakom.
Tel.: 0620/441-6547

Ingatlan
n

Őrzött Parkolók a Havannán a Vörösmarty és Barcsay utcában. Fizetési
kedvezményekkel! Érdeklődés: Vagyon 18 Zrt. tel: 290-3165 vagy a helyszínen.
Tiszteljen meg bizalmával!

Magas színvonal, vidám légkör
Vegyes csoportok
 Játékos angol tanítás
 Kézműves foglalkozások
 Úszás, korcsolyázás, sport
 Szakszerű iskola előkészítés



A gyermekek egészséges életmódra nevelését,
a mozgás fejlesztését a jól felszerelt csoportszobák,
tornaterem és nagy udvar biztosítja.
Beiratkozás folyamatosan.
További információval készséggel állunk rendelkezésére:

1182 Budapest, Üllői út 667.
Telefon: +36 1/290-3018
Webcím: www.rozsamaganovoda.hu
Óvoda E-mail címe: rozsaovi@t-online.hu
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Család

A téli szórakozást nagyon megkeserítheti, ha a felszerelésen spórolunk

Síelni csak kellő
felkészülés után szabad
Már óvodás kortól kipróbálható ez a csodálatos téli sport

�

Bár egyes források szerint egymillió honfitársunknak volt már síléc a
lábán, mégis biztosra vehető: nagyon
sokan vannak, akik még csak kacérkodnak
a gondolattal, hogy belevágjanak. Írásunkban nekik kívánunk segítséget, ötleteket,
tanácsokat adni a kezdéshez.

Kovács Attila 		

n A síe-

lés előtt
okvetlenaül
gyakoroljunk, hogy
a egyhetes
„telelést"
ne keserítse
meg sérülés

Ehhez a kerületi sípark vezetőjét, Kőszegi Jánost, hívtuk
segítségül, aki oktatja és gyakorolja is a síelést valamint a
snowboardozást.
– A síelés, olyan egyedi mozgáskoordinációt igényel, amelyet
nem célszerű önállóan elsajátítani – szögezte le Kőszegi János.
– Mindenképpen szükséges egy
kis „előképzettség”, mielőtt az
ember nekivág, hogy lecsússzon
a lejtőn. Ehhez pedig nem árt,
ha szakképzett oktató segítségét
veszi igénybe az érdeklődő.

Esni tudni kell

Ha valaki úgy dönt, megpróbál
megismerkedni a síelés vagy a
snowboardozás világával, nem
árt, ha felkészül arra is, hogy
előbb-utóbb el fog esni. És nemcsak az elején…
– Ezeknek a sportágaknak
velejárója az esés, ezért nem azt
kell megtanulni, hogy ne essünk
el, hanem azt, hogy miként kell
elesni – emelte ki Kőszegi János.
– Ez is része a tanulási folyamatnak, amit nem lehet megspórolni.

Ne a cipőn és
a kesztyűn
spóroljunk!

A fentiek alapján nyilvánvaló az
is, hogy kellő körültekintéssel
kell kiválasztani a felszerelést
is. Ez azonban nem jelenti azt,

hogy rögtön a méregdrága, márkás szerelésekkel kell kezdeni.
– Kezdetnek tökéletesen megteszi a jó állapotú használt felszerelés, sőt amíg valaki nem tanulja meg az alapokat, fölösleges is
a legdrágább holmikat megvenni.
Itt is lényeges, hogy szakavatott
emberrel vásároljuk első szereléseinket, mert a használt holmik
között könnyen ránk sózhatnak
olyat, amivel már az első siklásnál befürdünk… Van azonban
olyan része is a felszerelésnek,
ahol nem szabad spórolni: ilyen
a sícipő, illetve snowboardnál a
csuklóprotektoros kesztyű. Különösen a gyermekeknél lényeges a megfelelő és biztonságos
felszerelés, mint a sisak.

Hová menjünk?
A felszerelés mellett a pályaválasztás is fontos, mert aki kezdőként nehéz pályára téved, annak könnyen egy életre elmegy a
kedve a síeléstől.
– A hazai sípályák közül jó
szívvel ajánlom Visegrádon a
nagyvillámi pályát, valamint
a mátraszentistváni síparkot.
Ezek közel vannak kerületünkhöz, ráadásul remek körülmények várják a siklani vágyókat.
Aki külföldben gondolkodik,
annak a Felvidéken Donovalyt,
Túrocszentmártont,
Ausztriában pedig Szent Coronát,
Lackenhofot vagy Semmeringet
javaslom, mert ide családostul is
érdemes elmenni.

Lényeges kérdés,
hogy kicsi gyermekkel lehet-e,
szabad-e síelni
menni?
– Körülbelül 4-5 éves
kornál húzódik a határvonal, ahonnan már
érdemes gyermekeinket is bevonni a közös
síelésbe. Ezt megelőzően nem javaslom,
hogy siklani vigyük
a gyermeket. A már
említett összetett mozgásformák elsajátítását
és biztonságos alkalmazását ennél fiatalabb
gyermektől még nem is
várhatjuk el.
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Internet
a végtelen
lehetősége…

„Honismeret 2011”
�

A Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület, a Lőrinci Garabonciás Alapítvány és a Hunyadi Mátyás Gimnázium szervezésébent örténelmi tanulmányi versenyt rendeznek a Budapesten tanuló középiskolásoknak, illetve az általános iskolák
7–8. osztályosainak.

A versenyre 2 fős csapatok jelentkezését várják. Az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint Pestszentlőrinc-Pestszentimre története a téma.

Ajánlott irodalom:

Beszélgetés a tanulásról FerreiraHollósvölgyi Zsuzsa pszichológussal
Fülep Erzsébet			
Napjainkban az internet
széles körű hozzáférhetősége és népszerűvé
válása megváltoztatta a
gyermekek, fiatalok tanulási szokásait is. Néhány
éve, amikor a háztartások
többségében nem volt számítógép, az otthoni tanulás,
felkészülés során szinte csak
a tankönyveikre hagyatkozhattak a diákok.

�

Ha a tanulás során a diákoknak kiegészítő információra volt szükségük, vagy
egyéb érdekességeket szerettek volna
megtudni, fellapozhatták a család könyveit, elmehettek könyvtárba, vagy megkérdezhették a szülőket, nagyszülőket,
idősebb testvéreket. Ez tartalmasabb
élményt jelentett, de több aktivitást és
jelentősebb időráfordítást igényelt tőlük.
Ma az interneten néhány gombnyomásra,
kattintásra minden információ elérhető.
– A tanulás folyamata az internettel
élvezetesebbé válhat, hiszen a gyermeknek így nemcsak az adott, sokszor száraznak tűnő tananyagot kell elsajátítania,
hanem egyszerűen és gyorsan, kedvük
szerint kereshetnek hozzá magyarázatot
vagy illusztrációt – fejtegette FerreiraHollósvölgyi Zsuzsa pszichológus. – Ingergazdagabb a folyamat, a tanulási
módozat az egyén igényéhez igazítható.
Így például kép, hang, írott szöveg vagy
akár egyszerre többféle is hozzáférhető.
A választás és irányítás szabadsága
lelkesítő.
– Megvannak ennek a szabadságnak
a hátrányai is – folytatta a pszichológus.
– A gyerekek szándékosan, de akár véletlenül is rátalálhatnak olyan tartalmakra, amelyeket életkoruknál fogva nem
tudnak megérteni, vagy ami még ve-

szélyesebb, érzelmileg feldolgozni. Ezek
szorongást okozhatnak.
A fiatalok sokszor nem tudják megválasztani a határt; az akár ártalmatlan,
de a tanulás szempontjából lényegtelen
tartalmak elterelik figyelmüket az elsajátítandó leckékről, a tanuláshoz szükséges idő így elnyúlhat, a tanulási folyamat
dekoncentráltabbá válhat, a hatékonyság
csökkenhet. Ahhoz, hogy a számítógép
és az internet használata valóban segítségükre legyen, a szülők jó szándékú
iránymutatására van szükség.
A személyes élményt
nem pótolja
Az internetezés többnyire magányos tevékenység.
A kortársakkal vagy akár
ismeretlenekkel ugyan gyakori a chatelés, ez azonban
csak virtuális kapcsolódás
a másik emberhez. Hiányzik
a pozitív személyiségformáló ereje, mint amikor a
nagypapa az ölébe ülteti az
unokáját, és elmeséli neki,
hányféle formájú és fajtájú
halat fogott kamaszkorában
a tóban.


Ma forgalomban levő tankönyvek 1956-os forradalomról szóló részei
Pándy Tamás–Dr. Téglás Tivadar–Dr. Téglás Tivadarné:
Helytörténeti olvasókönyv Pestszentlőrinc – Pestszentimre iskolái számára
1998
Kenyér és tank 1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei eseményei.
Szerkesztő: Heilauf Zsuzsanna, PIHGY, 2007. 6–102. oldal, valamint a Függelék
ebből a könyvből
Jelentkezni február 17-éig a Hunyadi Mátyás Gimnáziumban dr. Grünvald
Máriánál vagy írásban (e-mail: grunci@hmg.sulinet.hu) lehet. Jelentkezéskor írják meg a csapat nevét, iskoláját, címét, telefont, e-mailt, a csapattagok nevét,
osztályát, a felkészítő tanár nevét.
A versenyt február 25-én, pénteken 17 órakor tartják a Hunyadi Mátyás Gimnáziumban (Kossuth tér 2.).

Családi műhely a PIK-ben
Farsangi
álarcokat
készítettek
a gyermekek szüleikkel január végén a Pestszentimrei Közösségi Házban.
– Jelenleg havi egy alkalommal
tartunk foglalkozást gyermekeknek
és egy alkalommal a felnőttek részére, illetve egy gyöngyözéses alkalmunk van – tájékoztatott Balog Kata
műhelyvezető. – Februártól már egy
hétköznapi összejövetellel bővítjük a
foglalkozásaink számát, kifejezetten az otthon lévőkre fókuszálva. Kismamákra, nyugdíjasokra, munkanélküliekre gondolunk.Láthatóan örömmel és nagy
ügybuzgalommal kezdenek neki a gyermekek az álarcok festésének. Egy kisfiú
bekiabál, hogy ő Zorro szeretne lenni, és ahhoz kell neki a maszk. A többiek
is nekikezdenek a munkának. Pasztával, aranyfüsttel dolgoznak újságpapíron
ragasztózva, festve a kemény maszkfigurákat.
– Ezeket a sablonokat egy nyugdíjas nyomdász készíti a foglalkozásokra.
Sajnos most egész arcos maszkot nem tudunk festeni, de talán legközelebb –
mondja Balog Kata. Ê Sz. L.
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Megújulás előtt
a Nemes utcai
plébániatemplom
Márton atya több vasat is tűzben tart
– Az látható, hogy az urnatemető
előkészítő munkálatai már megkezdődtek. Megvan-e már az átadás, a
használatbavétel időpontja?
– Természetesen, hiszen ilyen nagy munkát csak komoly tervezés után lehet elkezdeni. Húsvétkor, április 23-án lesz az urnatemető felszentelése, s ezt követően már
üzemelni fog. A híveink már mintegy ötven
urnahelyet lekötöttek, jelentős az érdeklődés.

Kritikus állapotban

– Érthető hát, hogy nagyon fontos ez a plébánia életében, ám ha
elkészülnek vele, akkor sem szus�szanhatnak, hiszen a templom tetőszerkezetére és a tornyára is ráfér a
felújítás. A kettő közül melyik a fontosabb?
– Azt hiszem, nem lehet különbséget tenni, mindkettő egyformán fontos. Részben
mert mindkettőhöz valóban hozzá kell már
nyúlni, részben pedig azért, hogy végre szép
lesz a plébániánk. De ha már kérdezte, a torony állapota kritikus.

�

Jelentős év előtt áll a Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia. Amint arról már beszámoltunk,
az idén tavasszal adják át az urnatemetőt, hogy
aztán már valóban csak arra figyelhessenek, miként
újul meg majd a 70 évnél is idősebb templom tetőszerkezete és tornya. A plébánost, Gödölle Márton
atyát kérdeztük az előttük álló fontos feladatokról és
időszakról.

Sátorban
a szentmisék

– Feltételezhetően nem egyszerre,
egy időben végzik majd a két munkát. Melyik élvezhet elsőbbséget?
– A torony, bár a tetőszerkezetre sem mondhatnám, hogy tökéletes állapotban van. Sőt…
– Nem lesz könnyű úgy egyeztetni a munkálatot, hogy az ne érintse

a szentmiséket, következésképpen a
hívek lelki életét és kiszolgálását.
– A híveink bizonyára megértőek lesznek, hiszen a felújítás miattuk is történik. A
biztonságuk, s a hitük kulturált gyakorlása
érdekében. Az elképzelések, a jelenlegi tervek szerint a templomkertben sátrat állítunk
majd fel, ebben tartjuk a szentmiséket.
– Mikorra várható a munka kezdete?
– Mivel olyan horderejű és nagyságrendű munkálatokról lesz, amelyeket a lehető
legalaposabban kell előkészíteni, ezért nem
kapkodunk el semmit. Az elmúlt év végéig
elkészültek a kiviteli tervek, az EU-pályázat
szerződésének aláírása az idén várható.

szen 750 négyzetméteres területről van szó.
De úgy gondolom, hogy tervszerű, okosan
előkészített munkával, s Isten segítségével
legyőzhetjük a nehézségeket, s valóra tudjuk
váltani a terveinket.

10 milliót vállaltak

– Megnehezíti-e az előkészületeket a bürokrácia?
– Nem mondanám, mert viszonylag folyamatosan haladunk. Attól azonban tartunk,
hogy az építkezés kezdetére, 2012-re vajon
mennyit fog érni az összeg? Az egyházközségünknek 15 százalékos önrészt, közel 10
milliót kell vállalnia. Nincs is ezzel semmi
baj, inkább attól tartunk, hogy vajon másfél
év múlva mennyit ér ez az összeg? Kiteszi-e
akkor is a 15 százalékot?
– Gondolom, nem bánná, ha sikerrel túljutnának az építkezésen.
– Már csak azért sem, mert a munkának még akkor, azzal sem lesz vége. Nagy
és szép tervünk, hogy elkészüljön a közösségi ház, amely végre igazi otthont, találkozóhelyet biztosítana plébániánk híveinek.
Nem kis fába vágjuk ezzel a fejszénket, hi-

n A Nemes utcai római katoli-

kus templom építése a harmincas években kezdődött meg,
60 ezer pengőnyi adományból.
Az oltárt 1938-ban állították fel.
1944-ben – hogy az országba
betörő orosz csapatoknak ne
legyen tájékozódási pontja
közvetlenül a főváros közelében
– a németek felrobbantották a
templomot. Pontosabban felrobbantatták magyar emberekkel… Tizenkét éven át, 1957-ig
hevert romjaiban a templom.
Ezután a hívek segítségével
építették újra.
Az elkövetkező időszakban
pedig új fejezet kezdődhet
a szentimrei plébánián.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Balázsolás,
évszázados
hagyomány
Az elmúlt vasárnapon a katolikus szentmiséken országszerte
Balázs-áldást végeztek. A római katolikus egyház ezen ünnepén a hívek olyan áldásban
részesülnek, amely megvédi
őket a torokbetegségektől.
Szent Balázs püspök segítségül
hívása a régi időkre nyúlik vis�sza. A vértanút keresztény hite
miatt üldözték, végül elfogták,
ám hite megtagadására nem tudták kényszeríteni. Rabságában is
számos csodát tett, például segített egy szenvedő kisgyermeken.
Az édesanyja hálából gyertyát és
ételt adott a püspöknek. Innen
ered a balázsolás, a Balázs-áldás
hagyománya. Ez a liturgikus
szokás már évszázadok óta él.
A balázsoláskor két gyertyával adnak áldást torokbetegség
és minden más baj ellen. Magyarországon a 16. századtól ismerik
a gyertyaáldást. A balázsolás
neve a Dunántúl egyes részein
toroknyomás, Jászladányban torkoskodás, Sükösdön gudurázás.
Hercegszántón a gyermekek
nyakába színes, összesodrott
szálakat kötöttek, és azt a szentelt gyertya viaszával is megdörzsölték. Torokgyík ellen viselték
ezt egészen az első tavaszi égzengésig. Amikor ezt meghallották, a gyermekek meghemperegtek a füvön, leszakították
az összesodort szálakat, s nem
hordták tovább.

Centenáriumára
készül a Kossuth téri
gyülekezet
Papp Tibor: Lélekemelő esztendő előtt állunk

�

A Kossuth téri
gyülekezet lelkésze 11. éve szolgál
itt, a templom, a gyülekezet pedig az idén
ünnepli létének 100.
évfordulóját. Mozgalmas,
s a reményeik szerint
emlékezetes esztendő
előtt állnak, abban a
hitben, hogy Isten oltalmazó kezében lesznek.
Papp Tibor lelkésszel a
református templomban
beszélgettünk.

tán bevezet az irodájába, a dolgozószobájába.

A szavak súlya

A Kossuth téri református
templomot első látásra a szívébe fogadhatja a látogató. Már
a környezete miatt is, hiszen
oly rendezett, oly áttekinthető,
hogy szinte hívogató.
Papp Tibor megválasztott lelkipásztor előbb a templomkert
két kutyáját igazítja el – jobb a
békesség –, majd készségesen
mutatja meg a templomot, az-

Közben azt magyarázza, hogy
nem nagy barátja a számítógépnek, de még a mobiltelefonnak
sem.
– Nem, mert megöli a lelket.
Ha két ember egymásra tekint,
hallja a másik hangszínét, látja gesztusait, az más, egészen
más. Más akkor a súlya és a
hangsúlya a szónak, más értelmet nyernek azok – sorolja panaszait a technika vívmányaival
szemben, de azért nem lehet
nem észrevenni, hogy ezeket az
okosságokat ő is használja: számítógép világít az íróasztalán.
– Nincs mit tenni, tudomásul
kell venni, a világ – legalábbis a
technikai vívmányokat illetően
– rohamléptekkel száguld. Ahol
születtem, abban a kis alföldi
községben, Dévaványán sokan,

A meghatározó ige – A lelkész életének és megté-

résének egyik meghatározó, s hadd tegyük hozzá, szép
és követendő igéje a következő: ,,hű az Isten, aki nem
hagy titeket feljebb kísérteni, mint elszenvedhetitek, sőt
a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja
majd, hogy elszenvedhessétek.,

nagyon sokan még ma sem
használnak ilyet, tán azt sem
tudják, mi fán terem.
S ha már szóba jött a szülőhely, s közös ismerősre is
leltünk, ejtünk is néhány szót
Déváról. Néhány perc múlva tragikus, elkeserítő adatot
mond a lelkipásztor. – Amikor
megtudtam, nem akartam elhinni... Az elmúlt évben a falumban nem kevesebb, mint 13
öngyilkosságot követtek el. Ez
a tény, ez a szám önmagáért
beszél, pontosabban változásért
ordít. Igen, mert ez elkeserítő.
Gondoljon bele: tizenhárom ember jutott el az elkeseredettségnek arra fokára, hogy eldobja
magától a legnagyobb értékét,
az életét, s kimondja azt, hogy
nincs tovább, nem látja értelmét. Ezen változtatni kell, mert
szavak sincsenek rá, hogy mily
szomorú még csak tudni is a
hírét ezeknek a tragédiáknak.

Egyházi
hírek

A szentimrei római
katolikus plébánia
baba-mama klub
programjára minden szerdán
délelőtt várják a kisgyermekes
édesanyákat. A beszélgetések,
találkozások 9.15-től déli 12
óráig tartanak a Cserkészházban.

100 esztendő
képeken

Azért, hogy ne csupa szürke
színnel és borongóssággal búcsúzzunk, a civilként vegyészmérnöki végzettségű, mindös�sze 41 esztendős Papp Tibor
elmondja, hogy a Kossuth téri
gyülekezet, amelyben 2000
szeptemberétől szolgál, az idén
ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ez örömmel, várakozással, hittel és tenni akarással
tölti el a gyülekezet mintegy
400 tagját.
– Tavasztól egymást követik
majd a jeles napok. Májusban a
tavaszi evangelizációs hét jelent
lélektisztulást, majd fotókiállítással emlékezünk gyülekezetünk centenáriumára. Június
15-én pedig hálaadó nap lesz,
amelyre tisztelettel hívjuk és
várjuk a kerületünk vezetőit is.

A szentimrei
Néri Szent Fülöp nevét viselő
gitáros ifjúsági énekkar szeretettel várja régi tagjait, miként
az új énekkarosokat is. A próbákra vasárnap reggelenként
9 órától kerül sor a plébánián
(Nemes u. 17.)

A Kossuth téri
Református Egyházközség
lelkészi hivatalának tájékoztatása szerint az elmúlt
esztendőben 40 gyermeket és
két felnőttet kereszteltek meg
a templomukban, 11 személy
konfirmált, 10 ifjú pár kötött
házasságot az Úr asztalánál,
s 57 temetésen búcsúztattak
gyülekezeti tagot.
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Programajánló

Képek a Vatikán ünnepi pillanataiból és hétköznapjaiból

Egy lőrinci
a Vatikánban

Holle
anyó

Adj ingyen örömöt!

Missziós és kulturális fesztivál az önkéntesség
jegyében
Pestszentimrei Baptista Imaház programja
február 13–20.
„Örömzene címmel koncert fiatal imrei és
baptista tehetségek közreműködésével 13-án,
vasárnap 16 óra
– Baptista Imaház
(Nemes utca 28.)
A fesztivált megnyitja Papp János, a
Magyarországi Baptista Egyház missziói
igazgatója.

Az Élet
(4 érzék színház)

A

N

„Testi-lelki egészség
az idős korban”
- dr. Iván László (ideggyógyász) előadása
A Kapocs Általános és Magyar-Angol Két
Tannyelvű Iskola Kórusának koncertje
(karnagy: Hegedűs Szabolcs, művésztanár),
19-én, 15 óra – Baptista Imaház

19. szombat 18 óra
– PIK (Vasút u. 48.)

„Egymásnak
teremtve”
em tudni, sejtették-e a Grimm testvérek, micsoda munkát visznek véghez,
amikor a német nyelvterületen gyűjtött
mondákat, népmeséket elkezdték feldolgozni,
és elegáns irodalmi formába önteni. Hófehérke, Hamupipőke, Jancsi és Juliska története ma
már nem kizárólag a németek kultúrkincse:
az egész európai műveltségű világé – mindezt feldolgozások, színházi és filmes adaptációk egész sora bizonyítja évszázadok óta.
A Holle anyó a legkedveltebb Grimm-mesék egyike, kedves és tanulságos története nem véletlenül jelenik meg újra és
újra a gyermekszínházak színpadain is.
Ezúttal a Lőrinci Színpad tűzte műsorára, az az
intézmény, amely kiváló színészek egész sorának
közreműködésével a nemzetközi meseirodalom
legismertebb darabjait mutatta már be a XVIII.
kerület közönségének. A Holle anyóban Molnár
Zsuzsával, Lipcsey Colini Borival, Bartha Alexandrával találkozhatnak a nézők február 20-án
11 órakor a Rózsa Művelődési Házban (Városház
u. 1–3.)

– szavalóverseny általánosés középiskolások számára
19. szombat 9-től 11 óráig
– Ady Endre Általános Iskola

Újpesti Baptista
Harangzenekar
koncertje

15. kedd és 17. csütörtök 19 óra
a Baptista Imaházban
16. szerda 18 óra – Baptista Imaház

Vatikán világa nem csak a katolikus
keresztény emberek számára érdekes.
Az egyházi törpeállam műemlékeivel és
szertartásaival ugyanúgy vonzza a nem hívőket
vagy a más vallásúakat is. Ruzsa István fotóriporter (a Városkép munkatársa) a Szent Benedek
Gimnázium diákjaként turistaúton járt először
Rómában, később igazgatójának köszönhetően
ajánlást kapott a Legio Christihez, amelynek
ünnepeit, rendezvényeit, szertartásait, alakjait a Magyar Kurír akkreditált munkatársaként
két éven keresztül fotózhatta a Vatican Press
segítségével. Ez alatt olyan sokat látott személyiségekkel ismerkedhetett meg, sőt dolgozhatott együtt, mint a II. János Pál regnálásáig öt
pápa melett személyi fotósként működő Arturo
Mari, de személyes audiencián találkozhatott
XVI. Bendekkel is. Ruzsa István a két év alatt
több tucat digitális képet készített, amelyekből
egy szűk válogatást, 30 felvételt mutat be a Fehéren Feketén Galáriában (Teleki utca). A kiállítást február 18-án 18 órakor Lévai István Zoltán
alpolgármester nyitja meg. Ê K. Gy.

„Élünk ám
és van remény”

(rendezvény házaspárok számára)
19. szombat 9 óra a Kastélydombi Általános 		
Iskolában
Család, hit, közélet:
dr. Szabó Endre és felesége,
Szabóné Nemesy Krisztina
Istenhez hanyatló árnyék
(Jákim Stúdió, rendezte: Kovács Dorottya)

„Déli gyümölcs”

(ifjúsági rendezvény)
18. péntek 19 óra – Baptista Imaház
Keresztkérdés light (akusztikus hiphop)
Hasak a napra
(erős humorú, brutális őszinteségű színdarab)
(Jákim Stúdió, rendezte: Szabó Ferenc Attila)

„Egészségnap”:

Ingyenes szűrővizsgálatok, tanácsadás,
sportversenyek, koncert, Mosoly-klub,
előadások-konzultációk
19. szombat 9–12 óráig
– Kastélydombi Általános Iskola

„Az öröm útjain”

– Őszinte vallomások életváltozásokról
és isteni segítségről
20. vasárnap 10 óra – Baptista Imaház

Adj ingyen örömöt!

Fesztiválzáró rendezvény, megnyitja dr.
Mészáros Kálmán, a Magyarországi Baptista
Egyház elnöke.
20. vasárnap 16 óra – Sportkastély
Örömkommandó, Add önmagad!
Olivér musical (részletek), Jó Pásztor
fúvószenekar koncertje, fiatal zenészek, óriás
kórus…
Mese-, vers-, esszéíró, versmondó és
fotópályázat eredményhirdető és díjátadó
gálaműsora a győztesek és színészek
közreműködésével.
Dr. Almási Mihály: A baptista életvitel,
mint társadalmi értékhordozó (előadás).
A rendezvények ingyenesek, bővebb információ
az adjingyen.pib.hu oldalon található.
Ê K. Gy.
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Programok
PestszentlőrincPestszentimre
Önkormányzata
Üllői út 400.
Telefon: 296-1300
Városház u. 16.
Telefon: 296-1400
Hétfő: 13. 30–18, szerda: 8–16,
péntek: 8–12
www.bp18.hu
Február 14-től február 26-ig: The
best of – Hoós Jenő fotókiállítása

Vilmos Endre
Sportcentrum
Malév-pálya)
Nagybecskerek utca 32.
Nyitva tartás: uszoda 6.15–20.30
óráig, sportpálya 6–22 óráig.
Kosárlabda-bajnoki mérkőzések:
Február 12. 17 óra: Malév KözgázSolymár (felnőtt)
Február 19. 15 óra: Malév-Budafok
(felnőtt)
Asztalitenisz bajnoki mérkőzés:
Február 12. 11 óra: Malév –
Tatabánya
Február 26. 11 óra: Malév II. –
Dabas

Rózsa Művelődési Ház
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 11. 20 óra: Retro Party –
Belépő: 1400 Ft/fő.
Február 12. 11 óra: Mandala és
egyéb festmények kiállításának
megnyitója – Zsidákovics Mihály
válogatása.
Február 13. 16 óra: Magyar
Táncház gyermekeknek – Belépő:
300 Ft/fő, 19 óra: Magyar Táncház
felnőtteknek – Belépő: 500 Ft/fő.
Február 20. 11 óra: Holle Anyó – A
Lőrinci Színpad előadása. Belépő:
990 Ft/fő

Pestszentimrei
Sportkastély
Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Február 19. 8–20 óráig: KFK Grácia
Nemzetközi ritmikus gimnasztikaverseny

Február 20. Baptista Gyülekezet Ünnepségsorozatának záró
rendezvénye
Február 22. 17 óra Behring Balázs
könyvbemutatója a különteremben

Lőrinci Nagykönyvtár
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Internethasználói foglalkozás 20
órában, délelőttönként 9–14 óráig
Időpontok: I. csoport: 2011. március 7., 14., 21., 28.
II. csoport: 2010. március 9., 16.,
23., 30.
Jelentkezni február 22-én, kedden
9 órától csak személyesen, és a
használati díj egyidejű befizetésével
lehet.
Február 11. 17 óra Izgő-mozgó
klub, Autózzunk egy kicsit!
Február 13.: Ott vagyunk már?
Túrakör: π (pí)-túra: Oszolyon:
Útvonal: Csillaghegy – Ezüst-Kevély
– Nagy-Kevély – Oszoly – Majdán
– Pomáz. Kedvező idő esetén újra
útba ejtjük a Mackó-barlangot.
Táv: 11-12 km. Találkozó: 8 óra,
Batthyány tér.
Február 15. 14 óra: Szent Lőrinc
Nyugdíjas Klub
Február 16. 17–19 óráig:
KézműveSzerda: Az itt készült
álarcokkal, szemüvegekkel színesítheted farsangi öltözeted
Február 17. 17 óra: VilágKépző –
Kalandok és Álmok: Szervezeten
és családon belüli kommunikáció,
főnök-beosztott és szülő-gyermek
viszony. Előadó: Bányai Sándor
közoktatási szakértő, élménypedagógiai tréner.
Február 22. 14 óra: A Tájak – Korok – Múzeumok Egyesület irodalmi
klubja
Február 23. 16 óra: Olvasó-társ:
mesét olvas Virág Anita
62 éven felüli olvasóink a könyvtárban ingyenesen internetezhetnek!

Csontváry utcai
fiókkönyvtár
Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 21. 13–14 óra között:
Olvasó-társ: meseolvasás

Pestszentimrei Könyvtár
Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Február 9-én 14 órától: Februárban, farsang felé elkergetjük a telet! Farsangi álarcot lehet készíteni
könyvtárunkban.
Február 9-én 16 órától: Színházjegy-árusítás

Galéria 18
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
Február 8. 17 óra: Frömmel Gyula
festőművész „Illusztrációk” című
kiállításának megnyitója

Téglagyári Megálló
Üllői út 453.
Telefon: 06-20-576-9655
Február 11.: BEATRICE-koncert.
Jegyek elővételben kedvezményes
áron kaphatók!
Február18.: Rock Band klub
koncert

Kondor Béla
Közösségi Ház
Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 10-től, Daradics Árpád
grafikusművész kiállítása
Február 12. 18 óra: Bóbita Óvoda
Gyermekeiért Alapítvány bálja
Február 13. 9 óra: Egészségnap
Február 13. 15 óra: Nyugdíjas
Táncklub
Február 20. 10 óra: Csoki koncert,
zenei ismertető előadás gyerekeknek
Február 20. 15 óra: Magyar Nóta
műsor Fényes Györggyel
Február 22. 14 óra: NYÉVE
közgyűlés
Február 23. 9 óra: Csibész
Gyermekjóléti Központ országos
találkozója

Február 24. 14 óra: Farsangi bál a
NYÉVE szervezésében
Február 25. 14 óra: P’ARTnerség
– 2011 a kerület képző-, fotó- és
iparművészeti életének jövője c.
találkozó
Sminkszakkör indul az alapoktól,
életkortól függetlenül.
Alapszintű számítógép-kezelői
és internethasználói szakkörök
indulnak.
Induló ANGOL oktatásra várjuk a
jelentkezőket, érdeklődni lehet a
közösségi ház elérhetőségein.

Városháza Díszterme
Városház utca 16.
Február 14. 18 óra: „Hová jut a
nő?” – Valentin-napi előadóest
Február 18. 18 óra: „Valaki önarcképe” pódium játék Kondor Béla
műveiből Pálfy Margit színművész
műsora, Kondor Béla születésének
80. évfordulója tiszteletére
Február 20. 18 óra: „Tanuld a
zenét” – Fellegi Ádám, Liszt-díjas
zongoraművész koncertje
Február 25. 18 óra: „Nyitnikék”
Gondozónői Kamarakórus jubileumi
koncertje, 10 évesek

Városháza Díszterme
Út Galéria – Alkotóház
Madách I. u. 49.
Február 10. Katona Péter festő
kiállítása

Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény
Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 295-0877
www.pihgy.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig
8–16 óráig, pénteken 8–14 óra
között
Kutatószolgálat előzetes egyeztetéssel
Kiállítás: Az 1956-os forradalom
a XVIII. kerületben

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
A Helytörténeti Kör programjai
februártól indulnak újra, havonta
egyszer, a hónap utolsó szerdáján.

Múzeumsarok
kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
„Pusztától a parkvárosig” c. tablókiállítás a külső fronton

Pestszentimrei
Közösségi Ház
Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 8. 18 óra: Spirituális Válasz Terápia. Előadó: Nevihostényi
Éva
Február 9-től „Az ember és
környezete” címmel Pósfainé L.
Kovács Julianna kiállítása, amely
március 4-ig látogatható.
Február 12. 17 óra: Balogh Béla
tart előadást Többszintű gyógyulás
címmel, rendkívüli ezoterikus
klub keretében. Belépő: 1300 Ft.
Az előadás végén lehetőséget
biztosítunk közös csakratisztító
meditációra és az előadó
könyveinek megvásárlására.
Február 16. 17.30 óra: Kertbarát
Klub – Csemegeszőlő-termesztés
Olaszországban. Előadó: Permesz
György
Február 18–19-én Kézműves Klub
felnőtteknek és gyerekeknek. Télbúcsúztató-tavaszváró. Tagdíj 200
Ft + a felhasznált alapanyag ára.
Február 19. 15 óra: Roberto
Athadey: Margarida asszony
című színműve két felvonásban.
Bemutatja a Kiss Manyi Társulat.
A címszerepben Sztárek Andrea.
Belépő: 1300 Ft

Polgárok Háza
Üllői út 517.
Nyitva tartás: szerdán 9–17-ig,
szombaton 9–12 óra között.
Filmklub. Február 13. 16 óra:
A zöldellő fa alatt – Thomas Hardy
klasszikus művének adaptációja
Nicholas Laughland rendezésében.
A főbb szerepekben: Keeley Hawes,
James Murray.
A Polgárok Háza nyitvatartási ideje
alatt könyvárusítás. Történelmi
témájú kötetek, közkedvelt írók
regényei nagy választékban.
Ingyenes jogi tanácsadás minden
szombaton 9–12 óráig.

NATIK Nők a XVIII.
kerületért Alapítvány
Üllői út 453.
Telefon: 295-0777, Fax: 2950666
www.natik.hu
Minden hétfőn 13–17 óra közötti
nyitva tartással minden kedves
vásárlót szeretettel vár a NATIKAntik-vár, a NATIK irodában!
Folyamatosan gyarapodó készlettel,
könyvenként 200 Ft-os áron.
Február 26-án 19 órától: 10. jubileumi MATRÓZ-bál a Karinthy Frigyes
Gimnáziumban. Jegyek elővételben rendelhetők a natik@natik.
hu e-mail címen, a 295-0777-es
rögzítős vezetékes, vagy a 06-20524-3043 mobil telefonszámon.

Imre-Pont
Kisfaludy utca 68/B
Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Nyitva tartás: hétfőtől–péntekig:
12–18 óráig, Szombaton: 12–17
óráig Internet, fax, fénymásolás,
szkennelés, nyomtatás, Ingyenes
WIFI
Fogadóórák: hétfőnként 13–18
óráig Családsegítő Szolgálat, szerdánként 15–17 óráig, Fogyasztóvédelmi tanácsadás, csütörtökön 17
órától Kézimunka Szakkör

www.bp18.hu
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n Közös siker

Sikeres világbajnokságot zártak kézilabdázóink

után közös
sörözés
A lengyelek
elleni győztes
helyosztó után
Mocsai Lajos
előre jelezte:
a program
következő
része az lesz,
hogy beszélnek
a családtagokkal, majd beülnek sörözni.
– Ez meg is
történt – erősíti
meg Harsányi.
– Csapatunk
jó összhangját
mutatja, hogy
ebben is részt
vett mindenki.
Természetesen
tivornyáról,
vagy komoly
mértékű
elhajlásról
szó sem volt.
Csak annyi
történt, hogy
egy kellemes,
felszabadult
együttlét során
egy-két sört is
megittunk.

Jó mulatság,
férfimunka volt
Amire előzőleg csak
a legvérmesebb
szurkolók számítottak, valósággá vált:
férfi kézilabda-válogatottunk kivívta az olimpiai
selejtezőn való részvétel
jogát, miután a 7. helyen
végzett a svédországi
világbajnokságon.

�

Mocsai Lajos együttesében két
olyan kézilabdázó is helyet kapott, akiket mi is jól ismerhetünk,
hiszen évekig meghatározóak
voltak a PLER-ben. Bár Harsányi
Gergely és Lékai Máté ma már a
Tatabánya, illetve a Pick Szeged
játékosa, teljesítményükre most
is büszkék lehetünk.

Földöntúli
boldogság

Amíg Harsányi Gergely
biztosnak érezhette helyét az
utazó keretben, Lékai Máté
számára ez nem volt ilyen
egyértelmű.
– A Szegedben nyújtott teljesítményem ellenére utazásomhoz
kellett az a sajnálatos tény is,
hogy Eklemovics Nikola megsérült – emlékezik vissza Lékai.
– Amikor Mocsai Lajos utolsó névsorolvasásánál kiderült,

hogy én is utazhatok a vb-re,
földöntúli boldogságot éreztem.
Nagyon büszke volt rám a családom, különösen édesanyám és a
barátnőm.
A világbajnokságon mindketten meghálálták a bizalmat.
Harsányi Gergelyt a Brazília elleni meccs legjobbjának választották, a németek ellen aztán
sorsdöntő hétmétereseket értékesített. Lékai Máté pedig cikázó
villámként hol itt, hol ott tűnt fel
a pályán, és szemtelen betöréseivel, remek átlövéseivel hívta fel
magára a figyelmet.
– Úgy vélem, ez az eredmény,
a 7. helyezés a realitás, vagy talán
egy kicsit még jobb is – értékelt
Harsányi. – Látható volt, hogy
a négy közé került csapatok, és
különösen a franciák, valamint
a dánok más dimenziót képviselnek. Nekünk ezen a vb-n az
olimpiai selejtező elérése lehetett
a maximális cél, és miután ezt
elértük, szerintem elégedettek
lehetünk.

Még egy
bravúr kell!
Lékai Máté kiemelte, hogy bár a
7. hellyel megvan a remélt olimpiai selejtező, a kijutásért legalább olyan nehéz meccsek várnak majd válogatottunkra, mint
most a vb-n.

– Ne feledjük, hogy a legerősebb
kvalifikációs csoportban szerepelhetünk. Azaz két erős, és egy
gyengébb ellenfelet kapunk majd
a négyes csoportban. Miután pedig csak az első két helyezett jut
ki Londonba, legalább egy újabb
bravúrra szükség lesz a kvóta
megszerzéséhez!
Távozók
a PLER-ből
Miután november
közepén kubai kapus
érkezett a PLERhez Misael Iglesias
személyében, a
vezetőség úgy döntött, hogy megválik
a korábbi második
számú kapuvédőtől,
Kovács Jánostól, aki
az NB I/B-s Várpalotához igazolt. Kovácson kívül távozott
Rév Mátyás, aki
Izraelbe, a Maccabi
Tel-Aviv csapatába igazolt, míg Bak
Sándor a Pécs gárdáját fogja erősíteni
az idény hátralévő
részében.


Lékai Máté a világbajnokságon is remekelt
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Nemzetközi RG-viadal Pestszentimrén

Kicsi lányok
nagy teljesítménye
hogy külön korcsoportokban lépjenek szőnyegre.
Az idősebbek versenyében megjelentek a szalagok,
buzogányok, labdák, azaz a kéziszerek is. Ezzel az
ő produktumuk mindenképpen látványosabb volt,
ám a kicsiny, sokszor alighogy iskoláskorú lányok
bemutatója szerek nélkül is lenyűgöző hatást tett.
A pestszentimrei verseny jelentőségét az is növelte, hogy a jövő hónapban induló bajnoki szezonra remek felkészülési alkalom volt a PGSE 2006
versenyzőinek.
A Nagy Gyöngyi vezetőedző, Molnár Kata koreográfus, Kovács Zsófia segédedző, valamint a balett
-tanár, Kriszta néni által felkészített kerületi csapat
Váradi Virág révén egy 3., Kutas Nóra jóvoltából egy
4., Jancsó Julcsi révén pedig egy 6. helyet szerzett.
Már rangja van
– Az idei már a 4. nemzetközi viadal
volt, amit mi rendeztünk meg – mesélte Zahradnik Gina. – Egyre jobb a
verseny nemzetközi megítélése, amit
alátámaszt a kedvező adat, miszerint
egyre többen vesznek részt rajta.
A támogatóknak köszönhetően szép
ajándékokkal tudtuk jutalmazni a helyezést elért versenyzőket.


17 ország, 39 egyesület, 10 korcsoport és 168 versenyző. Ez a
számszaki mérlege a Pestlőrinci
Gimnasztika Sport Egyesület, a PGSE
2006 által szervezett ritmikus gimnasztika nemzetközi utánpótlásversenynek,
amelyet a Pestszentimrei Sportkastélyban tartottak.

�

Amíg a küzdőtér egyik felében nyújtottak,
edzettek, gyakoroltak azok, akik fellépésre vártak,
a másik felén élesben ment a produkció. A versenybírók értékelték a fellépőket, külön nézve a gyakorlati megvalósítást, a testtartást, és természetesen az
egész produktum összhatását is.
A versenyen 4 éves volt a legfiatalabb, és 15
éves a legidősebb résztvevő. Ez szükségessé tette,

Fegyelmezetlen RG-s
nem létezik!
– Alapvető, hogy szép tartást, sportos
megjelenést biztosít a sportág – emelte
ki Zahradnik Gina, a PGSE 2006 elnöke. – Ám ez csak a külsőség. Legalább
ilyen fontosnak tartom, hogy alázatra,
kitartásra és maximális fegyelemre is
tanít. Én még nem láttam hangoskodó,
fegyelmezetlen gimnasztikázót, egész
egyszerűen azért, mert ilyen nem is
létezik. Azt is örömmel várjuk, aki nem
akar versenyezni, csak rendszeres
mozgásra vágyik.

Elszállóban
a Malév
reményei
Ősz elején – nem
is titkoltan – a
feljutás céljával vágott neki a bajnokságnak a Malév SC NB II-es
kosárlabdacsapata. Matematikai esély még van ennek
elérésére, de már bravúr kell az
osztályváltáshoz.
– A bajnokságot alapvetően jól
kezdtük, az elvárt eredményeket sikerült hozni – emlékezett az őszi kezdésre
Szarka Sándor, az együttes vezetőedzője. – Sajnos utána becsúszott egy-két
vereség, amitől megtört csapatom lendülete.
Tudni kell, hogy a Malév amatőr játékosokat foglalkoztat. Ám még ez is nehezen
magyarázza, hogy a közelmúltban gyengébbnek
mondott ellenfelektől is vereséget szenvedett a gárda.
– A Monor elleni kudarc különösen fájó volt, hiszen csapatomat erősebbnek vélem. Gyengébb szériánk ellenére még mindig bízom a sikeres hajrában, és akkor a
dobogó meglehet. A titkos álom pedig a második hely, hiszen
az osztályozót ér. Vagyis ha „csont nélkül” nem is, de túlórázva
mégiscsak feljebb léphetnénk egy osztályt – adott hangot reményének Szarka Sándor.
Anyagi nehézségek
A Malév SC-t sem kerüli el a manapság oly sok
egyesületet sújtó pénztelenség. Ez ráadásul kihat
minden korosztály életére.
– Így nem lehet tudatos, szakmai alapokon nyugvó kiválasztás alapján kialakítani a játékoskeretet
– mondta Szarka Sándor. – Pedig nagyon sok
gyermek pattogtat nálunk, akiknek jó volna biztató jövőképet felmutatni. Reménykedünk, hogy az
új sporttörvény javít majd klubunk, és az egész
sportág helyzetén.


Sport
hírek

Budai Krisztián
„jegesmedve” lett
A Magyar Jégkorong Szövetség áldását adta Budai Krisztián klubváltási kérelmére. A
bajnokságot még a Ferencváros csapatában kezdte meg a
kerületünkben élő jégkorongkapus, aki visszautasította az
FTC szerződésmódosítását, és
a Miskolci Jegesmedvékhez
igazolt.

Bocskai-verseny
ökölvívóinkkal
Debrecenben rendezik február
9. és 12. között az ökölvívók hagyományos Bocskai
Emlékversenyét. A két kerületi
ökölvívó: Káté Gyula és Klasz
Árpád is elindul. Előbbi a 64
kg-osok mezőnyében, utóbbi
a 69 kg-osoknál akár a végső
győzelemre is esélyes.

„Géppuskalábon”
a sportcsarnokban
Tavaly kimagasló szakmai
sikerrel debütált a „Budapest
Feis”, azaz a nemzetközi ír
táncbajnokság. Idén 2. alkalommal rendezték meg
a táncversenyt, amelyre a
kontinens 30 ír tánciskolájából
közel 300 „géppuskalábú”
résztvevőt fogadtak a Lőrinci
Sportcsarnokban.
Európában 2003-ban rendezték meg az első hivatalos
ír táncversenyt, hazánkban
pedig a tavaly januári volt az
első ilyen esemény. A tavalyi
versenyt sikerrel megtartó
Blackbird Tánciskola – és
annak lelke, Zimborán Gábor
– volt ezúttal is a házigazda.
Az idei Budapest Feist John
Deady, Írország magyarországi
nagykövete és Kucsák László
országgyűlési képviselő, alpolgármester nyitotta meg.
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„Nincs szebb és hasznosabb tudomány a földrajznál. Valósággal koronája minden tudásunknak…”

A földrajz ismerete
nélkül nincs műveltség
Néha a magyar Parlamenttel hirdetik Prágát

jem magam. Az összpontosítást kívánó
munka valóban használt, a bemutató
előadás sikerült, s mindez megkönnyítette lelki gyógyulásomat.

Afrika nem
a szomszédban van

vagy hogy mi a jelentősége Európában
a Golf-áramlatnak. Ez késztetett arra,
hogy két másik tanárkollégával együtt
írjak a földrajz szakos tanárok számára
egy szaktanári kézikönyvet. Tapasztalata szerint a földrajz külföldön is elhanyagolt tantárgy.
– Láttam egy levelet, amelyet az
Egyesült Államok egyik szállodájából
küldtek Budapestre, s az ország neve
helyén ez állt: Russian Federation, vagyis Orosz Szövetségi Állam. A postát a
Budapest felirat igazíthatta útba: ezúttal fővárosunk nevét nem tévesztették
össze Bukaresttel. Egy spanyol nyelvű
idegenforgalmi plakát pedig egy prágai
utazást hirdetvén a budapesti Parlament
képét kapcsolta a szöveghez.

A 1960-as évek végén megbízást kapott
a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Osztályától és a Fővárosi Pedagógiai Intézettől, hogy tanítás mellett a budapesti közgazdasági technikumok, illetve
szakközépiskolák
osztályfőnöki munVÁROSKÉP 2010. MÁJUS
25.
kaközösségeit vezesse.
– Pedagógiai, illetve erkölcstani témákat adtak meg. Persze nehéz volt
erkölcsi problémákról értekezni akkor,
amikor hit- és erkölcstant már régen
nem tanítottak. A havi konferenciák során megismert az Országos Pedagógiai
TÁRSASHÁZKEZELÉS
Tanítványai
Intézet földrajz tanszékének vezetősége,
Állami képzettséggel, szolgáltatói gyakorlattal,
itt tanítanak
s
felkértek,
hogy
vegyek
részt
a
földrajz
modern számítógépes nyilvántartással,
kerettanterv
összeállításában.
Közben
TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
A tanárnő joggal büszke
számos elismerésére. – 1984VÁLLALJUKmeghívtak a közgazdasági egyetem felvételi
bizottságába is, és tapasztaltam,
Lakóközösségük problémáinak
megoldására
ben az Oktatásügy Kiváló
az érettségizettek nem tudják, hol
kérje kívülálló szakember hogy
segítségét!
Dolgozója lettem, megkaptam
KOVI-SZOLG
Kft. a térképen
keressék
Afrikát, de azt sem,
A Hofherr-Dutra
Emléktártóját,
Heilauf
Zsuzsanna muzea Kiváló
Tanár
kitüntetést,
hogy Kecskemét
merre
esik BudapestTel.: 06-20-913-2944, 06-20-428-5097,
saság
ebben
az évben imológust,
Christer Esbjörnsson
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Molnár Ferenc táncművész tanodája
Növendékei a Művészetek Palotájában léptek fel
Molnár Ferenc az elmúlt évben kapta meg a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét, és néhány hónapja Dance
City Center néven tánciskolát
nyitott a Piros iskola mellett.
Növendékeivel január 31-én a
Művészetek Palotájában kápráztatta el a közönséget.
Molnár Ferenc táncművész, koreográfus a Madách Színházban
dolgozik, számos nagy sikerű előadás van mögötte. Most
azonban leginkább növendékeire büszke, akik január 31-én fel-

léptek a Művészetek Palotájában
Gönczi Gábor és a Smile zenekar
telt házas, nagy sikerű koncertjén. A koncert koreográfusa
Molnár Ferenc, aki a pestlőrinci Dance City Center tánciskola
vezetője.
– Nagy megtiszteltetés volt
ez a felkérés számomra, és külön öröm, hogy a tánciskola növendékei is részt vehettek ezen
a rangos eseményen. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek életre
szóló élményt nyújtott ez az előadás. Mint vezető ilyen rangos
fellépéseket szeretnék szervezni

a továbbiakban tanulóinknak –
mondta Molnár Ferenc.
Díjai, kitüntetései
Az 1990–91-es évadban Nívódíjat kapott a
EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS
Magyar Táncművészek
Szövetségétől.
1997MASSZÁZZSAL!
ben a Magyar
Köztár(Nem erotikus!)
CÍM: Keresztjét
saság Bronz
XVIII.
ker.,
Építõ u. 2.
vehette
át. 2010-ben
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény az árból.
Magyar
KöztársasáMinden hónap utolsó péntekén
gi Arany
Érdemkefél áron masszíroztathat!
reszt kitüntetésben
Talpmasszázs
1600 Ft helyett 800 Ft/30 perc
részesült.
Hátmasszázs
2200 Ft 
helyett 1100 Ft/30 perc
Tel.: +3630-649-3248

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!
Bifokális szemüveglencse Akció!
Computeres látásvizsgálat
Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Szemüveg készítés, -javítás
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Lélegző kontaktlencsék széles választékban Tel.: 292-3339
Igazolványkép készítés
Személyre szabjuk szemüvegét!

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek: 9–18
Szombat: 10–13

FOGTECHNIKA
1182 Bp.,
Üllôi út 675.
Tel.: 295-4398
Híd- és mûfogsorkészítés

FOGSORJAVÍTÁS
Delfin Kreatív
Képességfejlesztõ

Hofherr Mátyás 1869-ben „M. Hofherr” néven önálló gyárat
alapított Bécsben, ahol aratógépeket kezdett gyártani. Ennek
sikere nyomán többek között kaszálógépek, cséplõgépek, vetõgépek gyártását is megkezdte. A két világháború között a cég
bevezette az egyhengeres, izzófejes nyersolajmotorral hajtott
traktorok gyártását, mely világsiker lett. A fénykorban készült
gépeket a nagy múltú Hofherr-Schranz-Clayton-Shuttleworth
Gépgyári Mûvek Rt. nevének kezdõbetûibõl származó HSCS
rövidítés fémjelzi. 1924-ben a gyár elkészítette az elsõ nyersTáncművészeti
olajjal mûködõ traktort, ez lett a
köznyelvben aIskola
HofherrPestszentlőrincen
traktor. A kispesti gyárat 1948-ban államosították,
1950-re átszervezték, ettõl kezdve Vörös Csillag Traktorgyár
néven mûFelvételt hirdet:
ködött.
ovis és gyerek kezdő

Zoltán
Erika

csoportokba február
hónapban!
Helyszín:
Csontváry Ált. Iskola
ELADÓ aPestszentlőrinc
XIX. kerületben egy 37 m -es, III.
emeleti
panellakás.
Csendes,
jó közlekedés,
Kondor
Béla
sétány
10.

apróhirdetés
Állás
A VACKOR Óvodába 1188 Budapest,
Címer u. 47. 2010. augusztus 23-tól
részmunkaidõs dajka állás betöltésére, szakképesítéssel rendelkezõ dajkát keresünk.
Jelentkezés: személyesen. Tel.: 295-5073.

Várunk minden
AZONNALI kezdéssel másodállásban is vétáncolni
gezhetõ területi képviselõi munkára jó kreativitással rendelkezõ
munkatársakat keresek.
vágyót,
T.: 06-30-827-7340.
4 éves
JÚNIUSI fodrász vizsgára
nõi és férfi modelleket keresek.
T.: 06-70-206-2231.
kortól
sok
A VACKOR Óvodába 1188 Budapest, Csolt
u. 4. 2010.szeretettel!
augusztus 23-tól teljes munkaidõs
óvodapedagógusi állás betöltésére, szakirányú
végzettséggel rendelkezõ óvónõt
keresünk. Jelentkezés: személyesen. Tel.:
295-5073.

Fellépési lehetőségek
folyamatosan!
Bővebb
infó:
FODRÁSZSZALONBA
fodrászt
keresek kedvezõ feltételekkel. T.: +3620-388-8617.
06 20-515-2414
VEZETÉSRE alkalmas sikeres, üzletemberek
jelentkezését06
várjuk.
Közép- európai piac ki20-326-7629
építéséhez. Világszabadalommal rendelkezõ
technológiák,
monopolhelyzet.
T.: 06-30-271Első
óra ingyenes!
7779.

A KASSA Utcai Általános Iskola (1185 Budapest, Kassa u. 175-181., tel.:297-3113) pályázatot hirdet napközis tanítói állás betöltésére
2010. augusztus 1-jétõl, határozatlan idejû
közalkalmazotti kinevezéssel. A pályázat be-

2

lift, nagy konyha, a ház egyedi kazános, magánszemélytõl. Ir.ár: 8,1 M Ft. T.: +3630-3683930.
XVIII. kerületben erdõ mellett eladó egy 2005ben épült, újszerû ikerház fél. A ház 125 m2,
2+2 félszobás, 2 szintes, igényes, 400 m2-es
telekkel. Ár: 30,9 M Ft. T.: 06-70-633-4883.
PESTSZENTLÕRINCEN, a Garam utcában,
130 m2-es, 5 szobás, tetõteres családi ház, tulajdonostól eladó. Kétállásos garázs, parkosított kert, kiváló közlekedés és infrastruktúra.
Ára: 36,9 M Ft. Érd.: 06-30-490-5262.
PESTSZENTIMRÉN, rendezett, 1334 m2-es
telken, 180 m2-es családi ház eladó. Az ingatlan központi részen található és bõvíthetõ, telekrész külön is eladható! Vállalkozásra, több
generáció összeköltözésére is alkalmas. T.:
291-9697.
A LÕRINC CENTER közelében eladó 530
m2-es telken (összközmû) 63 m2-es, összkomfortos családi ház. Bõvítésként még 120
m2 beépíthetõ. Ir.ár: 21,5 M Ft. T.: 292-4594 v.
06-30-584-5792.
XVIII. KER. Alacska lakótelepen eladó 1+2
félszobás 68 m2-es lakás 9,9 M Ft-ért! T.: 0670-342-2580.
ELADÓ Pestszentimrén egy 752 m2-es telek,
1 szoba összkomfortos, 45 m2-es házzal, 12
m2-es melléképülettel. Víz, villany, gáz beve-

VÁROSKÉP n 2011. február 10. n www. bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Segítünk
Közérdekű
információk
és címek

PestszentlőrinciPestszentimrei
Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Városháza u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18,
Sz.: 8–16, P.: 8–12
. ..............................................................................

Ügyfélszolgálati irodák

A Mi Havannánk projektben 30 százalékos a lakók megtakarítása

Kevesebb hitelből
szépültek
meg a házak
Értékteremtő beruházás, élhetőbb környezet a Havannán

Üllői út 400.
Tel.: 296-1440
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5619
H.: 10–18, P.: 8–12

Bauer Ferenc

Fehér Gábor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között az Etalonsport
iskolában és 19–20 óra között
Brassó iskolában

Galgóczy Zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,
gz777@freemail.hu, minden hónap
1. hétfőjén 17–18 óra között a
Darus iskolában és 18–19 óra
között az Etalonsport iskolában

Baier Tibor
irodavezető
Közigazgatási
és Hatósági Iroda:

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

dr. Hunyadkürti Szilvia
irodavezető

Kardos Gábor

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

Városüzemeltető Kft.
Zöldszám: 06-80-202-471
. ..............................................................................

Három társasház újult meg
a Havanna
lakótelep integrált rehabilitációja
program energiatakarékos korszerűsítése során.
A felújítás összesen
89,4 millió forinttal
került kevesebbe
a tervezettnél.
Ennek köszönhetően 30 százalékkal
kevesebb hitelt kell
felvenniük a tulajdonosoknak.

�

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

Rendőrkapitányság
Üllői út 438.
Tel.: 292-9212
. ..............................................................................

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

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

Diszpécserszolgálat
Tel.: 06-30-581-7310

...............................................
Imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B
Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Fülep Erzsébet			
Jó ütemben halad a KMOP5.1.1/C-2F-2009-0003 Havanna
Lakótelep Integrált Szociális
Városrehabilitációja pályázat
megvalósítása. A Mi Havannánk projekt 32 projektelemből
áll; amely 19 építési beruházást
és 13 szoft elemet (programok,
rendezvények, előadások, koncertek) tartalmaz.

Hőszigetelés,
Korszerűsítés

A Havanna utca 45–63. – 437
lakás – külső hőszigetelése és
a tömb fűtési rendszerének
korszerűsítése befejeződött,
valamint kicserélték az erkélykorlátokat és a kapukat. Elkészült a 300-300 lakásos Havanna utca 44–52. és a Csontváry
utca 30–38. számú ház hőszigetelése. A Havanna utcai épület
a panelpályázaton nyílászárók
cseréjére, fűtéskorszerűsítésre
és a melegvíz-hálózat felújítására 1/3-os állami támogatást
is kapott, így ezek a munkák a hőszigeteléssel párhuzamosan megkezdődhettek.
Ugyancsak további pályázati
források bevonásával cserélték
ki a Csontváry utcai háztömb
nyílászáróit, és hamarosan a
fűtésrendszer korszerűsítése is
megtörténik.
A fűtéskorszerűsítés és
homlokzati hőszigetelés esetén
akár 30, a nyílászárók cseréjé-

vel kiegészítve akár 50 százalékos energiamegtakarítást is
elérhetnek a társasházak.

Kevesebb
a teher

A Mi Havannánk rehabilitációs program legjelentősebb beruházása a tervezett közel 600
millió forintos összköltséghez
képest mintegy 89,4 millió forinttal került kevesebbe. Így
jelentősen csökkent a lakókra
háruló anyagi teher. A projekt
költségeinek ugyanis csupán 70
százalékát uniós támogatásból,
a fennmaradó 30 százalékot
a társasházi tulajdonosoknak
saját erőből, hitelfelvétellel kell
finanszírozniuk. A lakóknak a
megtakarítás eredményeként
30 százalékkal, azaz csaknem
26,8 millió forinttal kevesebb
hitelt kell felvenniük.

Családi
játszóház

– A varázspadlást egy olyan
épület tetejére tervezték,
amelyre csak az átlagosnál jelentősen magasabb költséggel
lehetne ráépíteni, így ott nem
épülhet meg – mondta Csomó
Tamás alpolgármester, a Mi
Havannánk projekt politikai
felelőse. – Tartalm azonban,
a Családi Játszóház egy másik helyszínen megvalósult.
A gördeszkapálya áldozatul
esett a rossz előkészítésnek és
a kevés pénznek. Erre nyolc-

millió forintot terveztek be,
aminek nyolcvanöt százalékát
lehetett volna finanszírozni pályázati támogatásból, a
fennmaradó összeget az önkormányzatnak kellett volna
előteremtenie. Ehhez képest
többszörösébe került volna a
gördeszkapálya
megépítése.
Bizonyára lesz még pályázati
alkalom arra, hogy megvalósulhasson.
A meg nem valósuló projektelemek belül vannak a tíz
százalékon, amelyre lehetőséget ad a pályázati kiírás, tehát
nem veszíti el az önkormányzat a támogatást.
Fontos
a biztonság
Fontos változás
a lakótelepen, hogy
a Kondor Béla sétány
Csontváry-iskolától
a Nagy László sétányig tartó szakaszáról
kitiltják a gépkocsiforgalmat. A térfigyelő
rendszert összehangolják a rendőrség
igényével. Ezentúl
a kereszteződésekbe
is helyeznek kamerákat, hogy a bűnelkövetők menekülő-útvonalát kövessék, és ennek
segítségével hamarabb kézre kerítsék
a tetteseket.
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dr. Lévai István Zoltán
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés
alapján: 06-1-296-1313

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

irodavezető
Okmányiroda:

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

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

Dömötör István

dr. Ternyák Péter Lajos

Pintér Kálmán
Szakrendelő

Kucsák László

Fidesz, 06-20-412-2850,
jozsef.damsa@gmail.com, minden
hónap 1. péntekén 18–19 óra
között a Kandó téri iskolában

Észrevételével
keresse az irodát!
296-13-00
Gyámhivatal:

Thököly út 3.
Tel.: 297-1252

alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315,
csomo.tamas@bp18.hu, minden
hónap 3. hétfőjén 13.30–16.30
között a Hivatalban

Dámsa József Lajos

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

Zsebők Zoltán
Szakrendelő

Csomó Tamás

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

Okmányirodák

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

polgármester
Fidesz, 06-1-296-1320,
polgtit@bp18.hu, előzetes
egyeztetés alapján: 06-1-296-1320

Csabafi Róbert

Városháza u. 16.
Tel.: 296-1450
Batthyány u. 80.
Tel.: 296-1453
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5640, 297-5641
H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16,
Cs.: nincs, P.: 8–14
12–13-ig ebédszünet

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

Ughy Attila

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

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

Kádár Tibor
Fidesz, 06-20-402-3025
kadar.tibor@fidesz.hu, minden
hónap 1. péntekjén 17–19 óra
között a Vörösmarty-iskolában.
Minden hónap második péntekén
délután 17-19-ig a piros iskolában.

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

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

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

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

Maitz László
tanácsnok
Fidesz, 06-20-562-2152,
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes
egyeztetés alapján:
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-280-3997,
pasztorjanos@fidesz.hu, minden
hónap 2. hétfőjén 18–20 óra
között az Eötvös Loránd iskolában

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

Szarvas Attila Sándor
KDNP, 06-20-560-0650,
szarvas.attila@freemail.hu
előzetes egyeztetés alapján:
06-20-560-0650

Ternyák András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján
17–18.30 között a p iros
iskolában

Vilmányi Gábor
MSZP, 06-70-567-1976,
minden hónap utolsó szombatján
9–11 óra között a Kondor Béla
Közösségi Házban
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A Ghymes zenekar és a Dohnányi Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara között együttműködés jöhetne létre Közélet

A közösség sikere
Februárban már használhatják az adományokból vett orvosi műszert

�

Sikeres volt az
önkormányzat
jótékonysági
kezdeményezése: a
Ghymes zenekar koncertjének bevétele 2,3
millió forint, amelyből
a lőrinci egészségház
kap új hasi ultrahangkészüléket. Ughy Attila polgármester úgy
véli, a januári karitatív
rendezvény hagyománnyá is válhat.

Csaknem évtizedes hagyomány
már a kerületben az újévi komolyzenei hangverseny szervezése, idén januárban azonban
egy könnyűzenei eseményre
is várták a muzsika kedvelőit. Ez utóbbi – a Ghymes és a
Dohnányi Zeneiskola Ifjúsági
Fúvószenekarának közös fellépése – egyben jótékony célokat
is szolgált.
– Olyan koncertet szerettünk volna rendezni, amely a
magyar kultúra napjához kötődően egyszerre lehet a tradicionális magyar zene, a magyar
nyelv és a Kárpát-medencei közösség ünnepe. A Ghymesnél
erre alkalmasabb együttest
nem is találhattunk volna, hiszen egyfelől felvidéki, tehát
határon túli zenekarról van
szó, másfelől olyan alkotócsapatról, amely a népi zenei és
irodalmi formavilágot egyfajta
modern popzenévé tudta alakítani. Náluk minden egyben
van – mondta Ughy Attila polgármester, az esemény kezdeményezője.
Az ötletet, hogy a koncert
karitatív célokat szolgáljon,
ugyancsak a közösségi ünneplés indokolta. A polgármester
szerint elsősorban nem az volt

a cél, hogy az önkormányzat
pénzt gyűjtsön, hanem hogy a
helyi lakosok az összetartozás
élményével együtt oldhassanak
meg egy problémát.
– Ésszerűnek tűnt a koncert
bevételét olyasmire költeni,
amit maguk az adományozók,
tehát a kerületi lakosok használnak majd, méghozzá hos�szú időn keresztül. Előzetesen
tárgyaltam a Zsebők Zoltán
Szakrendelőt felügyelő közhasznú kft. (PestszentlőrincPestszentimre
Egészségügyi
Szolgáltató Non-profit Kiemelten Közhasznú Kft. – a szerk.)
illetékeseivel, egy olyan műszert igyekeztük kiválasztani,
amire valóban szükség van,
továbbá a várhatóan befolyó
pénzből egy összegben meg
tudjuk vásárolni. Akkor derült
ki, hogy éppen tönkrement egy
hasi ultrahangkészülék. Mivel
ezt leginkább kismamák használják, az egész akció szimbolikussá vált, hiszen újévkor
olyasmire adtuk össze a pénzt,
ami a születéssel, az új élettel kapcsolatos – magyarázta
Ughy Attila.
A kasszába 2,3 millió forint
folyt be, a készüléket az egészségház a koncert utáni elszámolást követően megrendelte,
és az február közepére már
megérkezhet a szakrendelőbe.
A sikeren felbuzdulva a városvezetés úgy véli, a kezdeményezés hagyománnyá is válhat.
– Szeretném, ha a Ghymes
zenekar és a Dohnányi Zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekara
között szakmai együttműködés jönne létre, esetleg néhány
dalt együtt is játszhatnának.
Ha ez megvalósul, előre készülhetnének a következő januári
eseményre – osztotta meg a
kerületiekkel újabb tervét a
polgármester.
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Gyűjtik az
ismerős arcokat

Szeretném,
ha a Ghymes
zenekar és
a Dohnányi
Zeneiskola Ifjúsági
Fúvószenekara
között szakmai
együttműködés
jönne létre

A kerületi televíziózásnak akkor van értelme, ha az ember
egyre több ismerős arccal találkozik, és beszélget el a munkája során az utcákat járva – véli Arató W. Tamás, a februártól megújuló tévé főszerkesztője. Ő olyan tévét szeretne,
amely a közösségről szól.

Segítség a testvérvárosnak
– Májusban lesz még egy nagyszabású jótékonysági eseményünk. Testvérvárosunkban, Tusnádfürdőn
is működtet gyermekotthont a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány. Karácsony előtt voltunk már ott, és nehéz
sorsú, iszonyú körülmények közül érkező gyerekekkel
találkoztunk. A gyermekotthonnak nincs közösségi tere,
de mindössze 2 millió forintból ki lehetne alakítani. Erre
gyűjtünk majd egy jótékonysági bálon más, jobb helyzetben lévő testvérvárosainkkal együttműködve.

„Akkor derült ki, hogy éppen tönkrement egy hasi
ultrahangkészülék. Mivel ezt leginkább kismamák
használják, az egész akció szimbolikussá vált, hiszen újévkor olyasmire adtuk össze a pénzt, ami a
születéssel, az új élettel kapcsolatos”


A két hónapja megújult formában megjelenő Városképet a kerületi televízió is követi. A Vagyon 18 által működtetett televízió
a jogvita lezáródása után februárban új műsorszerkezettel, új
stílussal jelentkezik.
– Főszerkesztőként én irányítom a megújuló tévé munkáját.
Ha korábbi munkámmal összehasonlítom, az a legfőbb különbség, hogy a kerületi televíziónak egyértelműen a közösségről
kell szólnia. Nagy érdeklődéssel fordulok az itteni közélet, az
itteni problémák felé, és akkor mondhatom el majd, hogy jól
végzem a munkámat, ha az utcákon járva mind több ismerős
arccal találkozom, és beszélgetek el – fogalmazta meg célkitűzéseit Arató W. Tamás főszerkesztő.
A munkát egy szűk stáb végzi majd: egy női és egy férfi műsorvezetővel találkozhatnak hamarosan a nézők, a kisebb riportokat, tudósításokat egy több fős csapat szállítja.
– Tartalmas műsorok készítését vállaltuk, ugyanakkor ésszerű megoldásokban kell gondolkodnunk – avatott be a főszerkesztő. – A száz százalékig élő, interaktív műsor drága, ugyanakkor
fontos, hogy a néző is hozzá tudjon szólni a felvetett témákhoz.
Ezért a következő szerkezetet határoztuk meg: hetente kétszer,
szerdán és szombaton lesz adás. Stúdióbeszélgetéseket és felvett
anyagokat sugárzunk, havonta egyszer lesz lehetőség arra, hogy
a nézők fogadóóra szerűen kérdezzenek önkormányzati politikusoktól, és negyedévente egyszer készül majd egy hónapértékelő-hónapindító polgármesteri interjú.
Arató W. Tamás hozzátette:
– Minden olyan ötletet szívesen fogadunk, ami a műsorkínálatot frissítheti, színesítheti, és nem igényel óriási összegeket.
Az ugyanis nyilván mindenki előtt világos, hogy milyen anyagi
kondíciókat örökölt a kerület.
A műsor tematizálásában a főszerkesztő harmóniára törekedne.
– A legboldogabb akkor lennék, ha folyamatosan sikerülne
úgy alakítani, hogy harmadrészben politikai, harmadrészben
közéleti, harmadrészben pedig kulturális és sportos tartalmú
legyen a műsor. Az élet a terveket olykor felülírhatja, de erre
fogunk törekedni – szögezte le Arató W. Tamás.
Az oldalt összeállította: Kerékgyártó György
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Lévai István Zoltán
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Hatékonyabb
munkát és
jelentős pénzmegtakarítást remél
az önkormányzat a
polgármesteri hivatal
év végén végrehajtott átszervezésétől.
Lévai István Zoltán
alpolgármester szerint
alapkövetelmény, hogy
rövid időn belül európai színvonalú hivatal
jöjjön létre, ahol a polgárok pontos munkára
és udvarias ügyintézésre számíthatnak.

Első feladatai egyikének tekintette az ősszel felállt új önkormányzat, hogy átszervezze a
polgármesteri hivatal működését. Az ésszerűsítés a megörökölt adósságállomány felszámolásának egyik eszköze is.

– Az átalakítással a cél a
hatékonyság növelése volt, ennek elérése érdekében csökkentettük az irodák és a vezetők
számát. Az átalakítás vezérelve
az volt, hogy az egymással ös�szefüggő feladatok ellátását egy
irányítás alá vonjuk. Így például az okmányiroda, amely az
elmúlt időben egyre több feladatot kapott, önálló egységgé
vált, ugyanakkor a vagyongazdálkodás és a pénzügyi kezelés,
amely korábban külön irányítás
alatt állt, most közös városigazgatás alá került – mondta
el Lévai István Zoltán alpolgármester. Mindebből kitűnik, az
átszervezés szempontjai egyszerűek voltak: az egy feladatkörhöz sorolható irodák munkáját
közös irányítás alá helyezték,
amivel a munkavégzés párhuzamosságait igyekeznek kiszűrni,
ugyanakkor – ahogyan arra az
alpolgármester utalt – a vezetők
és így a vezetői fizetések számát
is optimalizálták.
– Különösen a tanácsadói és
az egyéb külsős megbízásokat
csökkentettük, mert véleményünk szerint ezek jelentettek
komoly érvágást a költségvetésnek – mondta Lévai István Zoltán, hozzátéve: – Mindezekkel
jelentős megtakarítást érhetünk
el, és véleményünk szerint a hivatalnak nagyobb szerepe lesz
a munkavégzésben, mint eddig
volt.
Fél év türelem
Az ügyfélszolgálati irodában januártól könnyebb
eligazodni a szükséges
beadvá-nyok, nyomtatványok, kérvények és
ablakok között.


Ésszerűbb lett a hivatal
Kétes
dicsőség

A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése
–			
Természetesen a legfontosabb alapköveteléseket már
most teljesíteniük kell a hivatali
			
egységeknek – magyarázta az
alpolgármester. – Az udvarias			
ság és a pontos munkavégzés a
			
hivatali munka alapja. Fél éven
			
belül pedig az új rendszernek el
kell érnie a teljes hatékonyságát,
			
addigra egy egészében megújult,
			
európai színvonalú polgármesteri hivatalt szeretnénk látni.
			
			

POLGÁRMESTER, JEGYZŐ
Polgármesteri és Jegyzői Kabinet
n Közigazgatási és Hatósági Iroda
n Okmányiroda
n Testületi és Ügyviteli Iroda
n Gyámhivatal
n Pénzügyi és Költségvetési Iroda
n Humánszolgáltatási Iroda
n Vagyongazdálkodási és Műszaki Iroda
n

n

A kerület elkeserítő
adóssághelyzetével
a Népszabadság
február 4-i száma
is foglalkozott.
A lap a Progresszív Intézet
általunk decemberben ismertetett
adósságfelmérését
elemezte.
„Az ezüstérmes
XVIII. kerület eladósodásában Mester
László (MSZP),
korábbi polgármester szerint óriási
szerepe volt az
uniós önrészeknek.
Cserébe viszont a
városrész az elmúlt
ciklusban az ország
harmadik legtöbbet,
s jórészt sikeresen
pályázó települése
volt. Utódja, Ughy
Attila (Fidesz)
viszont úgy látja,
hogy a 11,7 milliárd
forintos adósság jó
részét működésre
fordította az előző
vezetés. A 2010es költségvetésből
lefaragott másfél
milliárd révén
elkerülhették a
csődgondnokságot.”
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A biztonság a legfontosabb mindannyiunk számára

�

A sószóró gép
üzembe helyezését
követően a Városüzemeltető Nonprofit
Kft. a 270 km hosszú
kerületi mellékútvonalak felét tudja már
csúszásmentesíteni.

Fülep Erzsébet			
Az önkormányzati cég a téli
intézkedési terv szerint november 20-ától március 15-éig tart
téli ügyeletet, hogy a kerületi
közutak, járdák, parkok a balesetmentes közlekedésre alkalmasak legyenek. Ahhoz, hogy a
síkosságmentesítést minél több
kerületi úton, minél rövidebb
idő alatt lehessen elvégezni, a
Városüzemeltető Kft. decemberben – kiegészítve gépparkját
– részletre vásárolt egy EPOKE
típusú 5 köbméteres sószóró kocsit 2,9 millió forintért.
Ezt az is indokolta, hogy
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. munkagépei a
fő- és tömegközlekedési utakat takarítják meg a hótól, és
síkosságmentesítik. Csak ezt követően tudnak a mellékutakkal
foglalkozni. Így munkagépeik
nem jutnak el időben a kerületi
mellékutakra, ezért a Városüzemeltető Nonprofit Kft. elvállalta ezen utak hóeltakarítását és
síkosságmentesítését.

Sószóró gépet
vásárolt a kerület
40 százalékkal több utat csúszásmentesítenek

megtenni a csúszásmentesített
út eléréséig.

Hajnalban
takarítanak

A társaság elsőként az intézmények környékét tisztítja meg,
majd az adott út forgalmát, harmadik szempontként a domborzati viszonyokat veszi figyelembe, valamint a lakótelepekhez
vezető utak takarítását végzi el.
Amennyiben az időjárás indokolttá teszi, a Városüzemeltető Kft. munkatársai hajnali 4
órától kezdik el a munkát, hogy
a reggeli csúcsforgalomra az
utak már le legyenek takarítva,
és a kerületben élők reggelente lehetőleg már járható utakon
közlekedhessenek.

Pestszentimrén
érzékelhető

A járdán tilos
A sószórás!
Belterületi közterületen
– az úttest kivételével –
a síkosságmentesítésre
tavaly szeptember
1-jétől olyan anyag
használható, amely
a közterületen vagy
annak közvetlen
környezetében lévő
növényeket nem
veszélyezteti.


– Korábban a kerület 270 kilométer hosszú mellékútvonalából
95 kilométert takarítottunk le,
a sószóró gépjárművel a mellékutak felét tudjuk hintőanyaggal
megszórni – mondta Péntek
Tamás,
a
Városüzemeltető
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. – A legjelentősebb változás
Pestszentimrén észlelhető. Az új
útvonalak kijelölésénél fontos
szempont, hogy a lakosoknak
minél rövidebb távolságot kelljen
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Biztonságban vannak
a gyerekek az iskolában

�

A Vajk-sziget Általános Iskola tornatermében
február 3-án a térelválasztó függöny mozgatható része műszaki okok miatt elengedett, de nem
szakadt le. Három gyermek fejsérülést szenvedett.
Ughy Attila polgármester azonnal elrendelte a hasonló térelválasztók felülvizsgálatát.

Még nem működhet a lámpa
�

Helyszíni szemlét tartott január
27-én a Fővárosi Közlekedési
Felügyelőség az Eke utcai
vasúti átjárónál, ahol az év elején
tragikus baleset történt.

A Vajk-sziget Általános Iskola tornatermének térelválasztó függönye február 3-án
elengedett, de nem szakadt le. Az irányító
berendezés feltehetőleg műszaki okok miatt
romlott el, ezért következett be a baleset.
Ughy Attila polgármester és Kucsák
László alpolgármester rögtön a helyszínre
sietett. A polgármester azokban a kerületi
iskolákban, ahol térelválasztó függöny található, azonnali hatályú, rendkívüli műszaki
Kucsák László felülvizsgálatot rendelt el. A Vajk-sziget Általános Iskolában a rendőrségi helyszínelést
követően lezárták a tornatermet. – A tornaterem térelválasztó
függönnyel osztható két részre – mondta Kucsák László alpolgármester. – A függönyt egy motor mozgatja, amely részben fel
volt emelve, hogy a diákok ki tudjanak jönni a leválasztott részről. A baleset következtében két kislány és egy kisfiú sérült meg.
Mindhárman kisebb fejsérülést szenvedtek. A mentők azonnal a
helyszínre érkeztek, és az Országos Baleseti Intézetbe szállították
őket.
Ughy Attila, Kucsák László és Dömötör István, a településrész
önkormányzati képviselője délután meglátogatta a balesetben
megsérült tanulókat a kórházban, akik néhány nap után hazatérhettek.

A helyszíni szemlén a hatóság a közlekedési
rendelet alapján megállapította, hogy hiányzik több jelzőtábla, valamint nem megfelelő
helyre – a sínekhez túl közel – van felfestve a kereszteződést elhagyó gépjárművek
felállását jelző burkolati jel. A hibák miatt
továbbra sem lehet üzembe helyezni a forgalmat szabályozó vasúti jelzőlámpát.
A hibákat a MÁV kötelessége kijavítani.
A KRESZ-táblák kihelyezéséhez forgalom-

technikai tervet kell készítenie a MÁV-nak,
amelyet a főváros forgalomtechnikai kezelője és fenntartója hagy jóvá. Ezután szintén a
MÁV-nak kell kihelyeznie a táblákat. Amint
megtörténik a vasúti átjáró rendbetétele, a
hatóság ismételt bejárást hív össze, amelyen
a jelenlévők hozzájárulása esetén azonnal
üzembe helyezhető a jelenleg letakart jelzőlámpa. A MÁV tájékoztatása szerint az még
ebben a félévben megtörténhet.

Hogyan kellene javítani
a közbiztonságon?

AZONNALI MŰSZAKI VIZSGÁLAT
Ughy Attila polgármester hangsúlyozta, hogy
a kerületben több általános iskolában van
tornatermi térelválasztó, amelyeket a műszaki vizsgálatok befejezéséig leengedve
kell tartani. A helyszíni szemlét követően a
szakértő valamennyi intézményben a szükséges intézkedésekről jegyzéket készített.
Az Etalon iskola térelválasztóját működtetni kizárólag a hajtóegység ellenőrzése
után, a karbantartó írásos nyilatkozata és
emelőgépszakértő vizsgálata után lehetséges. A teljes vizsgálati anyag a bp.18.hu
honlapon hamarosan elérhető lesz


Falusi Róbert
52 éves vállalkozó
– Kevés a rendőr Pestszentimrén,
de gondolom, azért van így,
mert a kerület más részein több
a probléma. Az biztos, hogy
egy ekkora kerületben több
rendőrautó kellene, de ez nyilván
pénzbe kerül, az pedig, mint
tudjuk, kevés.

Szekeres Szabolcs
30 éves építészmérnök
– A rossz életkörülmények
sokakat hoznak nehéz helyzetbe,
ezért munkahelyeket kell teremteni. Én a kerületet egyébként
biztonságosnak érzem, de sok
helyütt biztos, hogy rossz a
helyzet. Több rendőr is kellene,
ha lenne rá pénz.

Huszár Anikó
31 éves háztartásbeli
– Az alaptermészetem is félős,
így szeretném minél nagyobb
biztonságban érezni magam.
Szerintem szigorítani kellene a
büntetéseken, és mindenképpen
több rendőr kellene, mert egyszerűen nincsen idejük kinyomozni a bűneseteket.

Faragó László
58 éves autószerelő
– A közbiztonságon egyedül
úgy lehet javítani, hogy javítjuk
az életkörülményeket. Amíg az
embereknek nincsen munkájuk,
addig rabolni és lopni fognak.
Nem véletlen, hogy a gazdasági
válság óta a bűnözés is megugrott.
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Megviccelik
a tűzoltót

Csupán szerencsétlen véletlen, hogy decemberben és
január elején több alkalommal is felcsaptak a lángok
Kerékgyártó György		

�

Nem növekszik a
tűzesetek száma,
csupán véletlen
jelenség, hogy decemberben és január elején
több alkalommal kellett
riasztani a tűzoltókat a
szokásosnál. Viszont
rengeteg olyan apró
figyelmetlenség bos�szantja a tűzoltók munkáját, amelyek egyes
esetekben emberéletekbe is kerülhetnek.

Családi ház égett le legutóbb
a Bajcsy-Zsilinszky utcában,
néhány nappal korábban a
Havanna-lakótelep egyik panellakásában ütött ki tűz. A médiatudósítások alapján mintha
többször röppenne fel az épületekre a „vörös kakas”, mint a
főváros más területein – a tűzoltóság tapasztalatai azonban ezt
nem igazolják.

20 éve több volt

– A statisztikák szerint egyre kevesebb a tűzeset. Sokkal

kevesebb van, mint például a
nyolcvanas években, de a nyitott
társadalom természetéből adódóan egy-egy ilyenre lényegesen
nagyobb figyelem irányul, mint
korábban – fogalmazott az általános tapasztalatokkal kapcsolatban Csepregi Csaba tűzoltó alezredes, a Dél-Pesti Tűzmegelőzési
Régió vezetője.
Ezzel egyetért a XVIII. és
további négy (XVII., XIX., XX.,
XXIII.) kerület felügyeletéért felelős Dél-pesti Tűzoltási Mentési
parancsnok, Gere Imre őrnagy
is.
– Az év végén és most, az új
év elején valóban mintha több
lett volna a tűzeset a kerületben, ez azonban nem tendencia,
véletlenszerű növekedésről van
szó. Ez talán megnyugtatja a lakosságot, mint ahogy bizonyára
az is, hogy a frissen összeállított
adatok szerint 2010 például egy
kifejezetten átlagos év volt a mi
szempontunkból – mondta.

A régióért
felelnek

Az elmúlt esztendőben 296 műszaki mentéshez és 171 tűzesethez riasztották a XVIII. kerület
mentéséért is felelős Kispesti

Tűzőrség tűzoltóit. Fontos azonban, hogy a tűzőrség a teljes délpesti régiót, sőt az agglomerációt is ellátja, így a közölt adatok
nem csak a mi kerületünkre vonatkoznak. Mint a parancsnok
elmondta, jogszabály-módosulás miatt nem minden esetben
vizsgálják a tűzesetek okát, de
a rendelkezésre álló információk
alapján megállapítható, hogy az
említett 171 eset többnyire ipari,
mezőgazdasági vagy lakástűz
volt, egy részük közlekedéssel
összefüggő.

Rosszindulatú
vaklárma

– Még mindig sok a téves riasztás: 141 alkalommal kellett ilyen
esetben kivonulni, és 19 esetben
jegyeztünk fel vaklármát – magyarázta Gere Imre. – A téves
riasztás nem rossz szándékú,
ilyenkor valaki tévesen következtet tűzre bizonyos jelekből,
és jobbnak látja a tűzoltóságot
riasztani. A vaklárma viszont
egyértelműen azért van, hogy
megtévesszenek, megvicceljenek
bennünket, nagyon nehéz ezt
is kiszűrni. Sajnos az ilyesmi az
időt és az embert vonja el komoly esetektől.

A dél-pesti tűzoltók nem csupán a kerületet, hanem az egész régiót ellátják
Ne álljuk el a tűzcsapokat!
– A tűzoltóságnak meg kell küzdenie egy másik problémával is, ami leginkább a lakótelepi kerületrészeken jellemző.
– A parkoló autók nagyon gyakran elállják a tűzcsapot. Nem tudunk mit
tenni, a kollégák már számolnak ezzel. Persze tudjuk, hogy a Havannán,
mint sok hasonló városrészben, komoly parkolási gondok jellemzőek, de
könnyebben és gyorsabban tudnánk dolgozni, ha nem kellene szembenéznünk ezzel a problémával – árulta el az őrnagy. – Sok gondot okoz az
is, hogy házon belül elzárják a főbb vonulási útvonalakat, vagyis ajtókkal,
rácsokkal zárják le a folyosószakaszokat. Ez nagyon veszélyes, emberéletbe is kerülhet. Érdemes a rácsok felszerelése helyett más megoldásban gondolkodni a vagyonvédelemmel kapcsolatban.
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Most már békésen füstölögnek

Legyen otthon zseblámpa!

�

Tűzoltó készüléket, gázriasztót
mindenkinek érdemes lenne
otthon tartania. De egészen hétköznapinak számító eszközöknek is
nagy hasznát vehetjük, ha beüt a baj.

A vizsgálat egyszerű rutineljárás, ha a kémény műszaki állapota megfelelő

�

Túl sok pénzébe került az új
önkormányzatnak olyan kémények
után fizetni a büntetést, amelyeket már 2008-ban életveszélyesnek
minősített a szakhatóság. A Vagyon18
Nonprofit Zrt. az év elején egy hónapon
belül kijavította a hibákat, így a veszély
is elhárult, és fizetni sem kell tovább.

A nem rendeltetésszerűen használt, vagy elhanyagolt, leromlott állagú kémények több szempontból
is veszélyesek lehetnek a lakosságra: az elégtelen
égés füstmérgezést vagy akár tüzet is okozhat. A
megelőzés kiemelten fontos, ezért ellenőriz minden kéményt évi rendszerességgel és kötelezően
a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft.
Amennyiben az adott kémény műszaki állapota
megfelelő, a vizsgálat egyszerű rutineljárás. De mi
történik, ha gond van?

Büntetés a hanyagságért

– Amennyiben a kémény állapota, kiképzése nem
felel meg a szabványnak, a szakember kénytelen
azt életveszélyesnek minősíteni. Erről az ingatlan
tulajdonosa értesítést kap, és köteles a veszélyt elhárítani. Ha ezt nem teszi meg, büntetést kell fizetnie – magyarázta dr. Tóth Tibor József, a Vagyon18

Nonprofit Zrt. divízióvezetője. A kéményseprő-ipari
vállalat a vizsgálatot természetesen az önkormányzati ingatlanokon is elvégzi. A XVIII. kerületben tudomásunk szerint 15 kéményt találtak életveszélyesnek
– de nem most, némelyiket még tavaly, tavalyelőtt,
sőt volt olyan is, amelyiket 2008-ban.
– Mivel az életveszély elhárítása továbbra sem
történt meg, ezek után az önkormányzatnak büntetést kellett fizetnie. Nem is keveset, kéményenként
20 ezer és 60 ezer forint közötti összegről van szó
– mondta el dr. Tóth Tibor József.

Olcsóbb javítani

Az önkormányzat ennek az előző ciklusból megörökölt állapotnak vetett véget azzal, hogy a
FŐKÉTÜSZ-szel együttműködve januárban egy
hónapon belül az összes problémás kéményt kijavította. Dr. Tóth Tibor József tájékoztatása szerint
a javítás költségei lényegesen alacsonyabbak voltak, mint a rendszeresen fizetett büntetés.
– Nem tudunk arról, hogy önkormányzati ingatlanban a kémények nem megfelelő műszaki állapota
miatt az utóbbi időszakban baleset történt volna, de
az életveszélyt természetesen el kellett hárítani, és
a fölösleges pénzkidobásnak is véget kellett vetni.
Azóta megtörtént a szakhatósági véleményeztetés
is, ami igazolja, hogy az életveszély megszűnt – tájékoztatott a Vagyon18 illetékese. Ê K. Gy.

– Banalitásnak hangzik, pedig fontos intelem:
mindenki tartson otthon legalább egy elemlámpát.
Ha ugyanis a tűzoltók esethez kivonulnak, nagy
valószínűséggel azzal kezdik a mentést, hogy az
áramot lekapcsolják – magyarázta Dobos Gábor
tűzoltó őrnagy, a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XVIII. kerületi kirendeltségének vezetője.
Az őrnagy szerint a fűtési szezonban a kertes
övezetben a szén-monoxid-mérgezés a legnagyobb ellenség, amit a nagyobb üzletekben néhány ezer forintért kapható
gázriasztóval meg lehet előzni.
– Lényeges: a szén-monoxid
könnyebb a levegőnél, ezért a
riasztót egy méternél magasabbra kell helyezni. A készülék így

még azelőtt jelzi a felszálló gázt, hogy az az emberi légzőszerveket elérné – magyarázta Dobos
Gábor. A panellakásokban elsősorban elektromos
meghibásodásokkal kell számolni. Valamen�nyi ház- és lakástípusra igaz: tilos egy légtérben
– például a konyhában – együtt szagelszívót és
kombinált gázkazánt tartani. Egy nagy teljesítményű elszívó miatt ugyanis elkezdhet a kéményből
visszafelé áramlani a levegő, ami sok balesetnek
lehet az oka.
– Egy általános jó tanács: vásároljunk otthonra hipermarketekben is kapható apró tűzoltó készüléket. Ezzel sok bajt előzhetünk meg.
Például a konyhában esetleg
meggyulladó sütőolajat sem
vízzel oltjuk, mert az maga
az öngyilkosság! – mondta
Dobos Gábor hozzátéve. – És
tanuljuk meg, jegyezzük fel a
tűzoltóság telefonos hívószámát.
Meglepőnek tűnhet, de ma még
mindig sokan nem tudják, vagy ha
igen, pánikhelyzetben elfelejtik.

Ülésezett a Védelmi Bizottság
– A tűzoltóság nem tudná megfelelő szinten elvégezni szerteágazó tevékenységét, ha az együttműködő szervekkel nem volna megfelelő szintű
a közös munka – jelentette ki Csábrági László
nyugállományú polgári védelmi ezredes a kerületi védelmi bizottság ülésén, amelyet február
1-jén a Kispesti Hőerőműben hívott össze Ughy
Attila polgármester. A helyi védelmi bizottság
az államigazgatás legkisebb védelmi szervezete,
amely a lakosság biztonságát hivatott biztosítani.
A jogszabályok értelmében ezt a polgármesternek
évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
Különösen fontos volt a XVIII. kerületben, hiszen
az új összetételű önkormányzat mellett több védelmi szervezet élén is új vezető van. A bizottság
tagja a jegyző, a rendőrség vezetője, a polgári védelem vezetője, a tűzoltóság vezetője, az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat vezetője, elnöke a polgármester. Az ülést Lévai István
Zoltán mint a közbiztonságért felelős alpolgármester vezette le, az erőmű pedig azért szolgált
helyszínül, hogy a bizottság tagjai is meggyőződ-

hessenek: a veszélyes üzem európai színvonalú, és
minden tekintetben megfelel a biztonsági előírásoknak. Ê F. E.
Felvétel a tűzoltóknál: A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság felvételt hirdet
gépjárművezetői beosztásba, hivatásos
állományú tagjai közé, ahová jelentkezni
felvételi tájékoztató előadás keretein belül
lehet.
A felvételi tájékoztatók időpontjai: 2011. február 10. 9.00 óra és
2011. február 17. 9.00 óra. Helyszín:
Fővárosi Tűzoltóparancsnokság – 1081
Budapest, Dologház u. 1., Díszterem.
A tájékoztató előadáson való részvételhez regisztráció szükséges a Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság honlapján, a www.
tuzoltosagbp.hu címen, a „Jelentkezés
gépjárművezetőnek” menüpont alatt.
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Közfoglalkoztatás és a közbiztonság Pestszentimrén

Segítség a munkanélkülieknek
Idén több embert tud foglalkoztatni az önkormányzat

�

A közfoglalkoztatás rendszere
teljesen átalakult
az idei évben, új helyzet elé állítva ezzel az
önkormányzatokat, és
így a kerületben érintett munkanélkülieket
is. Változik a munkaidő
és a foglalkoztatási
arány is.
A kormány döntése alapján a korábbi Út a munkához elnevezésű
programot a Nemzeti Közfoglalkozatási Program váltja fel,
a változások célja, hogy minél
több munkanélküli kerüljön be a
rendszerbe, ahol minimális juttatásért ugyan, de dolgozhat. A
régi rendszerrel az volt a legfőbb
probléma, hogy nem motiválta
az embereket arra, hogy visszakerüljenek a rendes foglalkoztatásba, a közmunkát állandó
munkának tekintették.
Lévai István Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzat nagyon fontosnak
tartja a közfoglalkoztatást, mivel segíteni kell a munkanélkülieket, a kerületben élők közül
sokan nem rendelkeznek állandó munkaviszonnyal, amíg ez
megoldódik, addig a közmunka
átmenetileg jó megoldás lehet
számunkra.

75 százaléka csak ebből élt meg,
képtelen volt visszatérni a munka „valódi” világába. A kevesebb
pénz és a kevesebb munkaidő
jobban fogja tudatosítani az
emberekben, hogy ez csak egy
átmeneti állapot. Az új modell
előnye, hogy több munkanélkülit tudunk foglalkoztatni, ahol
kevés juttatásért ugyan, de tudnak dolgozni, vagyis reggel fel
kell kelni, van célja a napnak,
így átmenetileg sem esnek ki a
normális napi rutinból – mondta
el Péntek Tamás.

Talajvízkezelés
közmunkában
A XVIII. Kerület Városüzemeltető Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatójának, Péntek Tamásnak
konkrét elképzelései vannak a
foglalkoztatással kapcsolatban.
– Az új szabályozás alapján
értékteremtő munkát szeret-

nénk kínálni az embereknek,
úgymint zöldhulladék-kezelés
vagy kaszálás, gallyazás, komposztálás, amelyet eddig alvállalkozók végeztek a kerületben.
Pestszentimre egy mélyebben
fekvő terület, így ott állandó
probléma a talajvíz, ennek kezelésére is szeretnénk felállítani
egy csapatot, hogy kiépíthes-

sünk egy komplex védelmi rendszert – nyilatkozta az ügyvezető
igazgató.

Többen
kevesebbet

Tavaly az egész XVIII. kerületben 150-170 ember dolgozott
teljes munkaidőben, idén ez
úgy változik, hogy 226 főt négy

órában tudnak alkalmazni minimum kettő, maximum négy
hónapon keresztül. További 16
fő dolgozhat csak teljes 6-8 órás
állásban.
– Álláspontom szerint a reformok végrehajtása indokolt
volt, mert a tavalyi év azt bizonyította, a rendszer rosszul működik, ugyanis az itt dolgozók

Közvetlen
irányítás
Az új rendszerben a
foglalkoztató az önkormányzat, annak
közfeladatot ellátó
társasága és olyan
egyéb szervezetek
(egyházak, civilszervezetek) lehetnek,
amelyek az önkormányzattal külön
megállapodást
kötöttek. Ez azért
jó, mert megvalósul
a közvetlen irányítás
a tényleges foglalkoztató részéről,
kiküszöbölve a közmunkaszervezőt.
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„Miben segíthetünk?”
15 éves az Imrei Polgárőr Csoport

�

A polgárőrök alkotják a legnagyobb létszámú civil szervezetet az országban. Aktív tagjainak a száma több mint 70 ezer főt számlál, az imrei csoport 15 évvel ezelőtt alakult meg.
Ez alatt az idő alatt akadályoztak már meg betörést, és találtak meg eltűnt gyermeket is.
Alakítsunk önvédelmi csoportot –
mondta tíz elszánt ember 1995-ben,
melyből nem sokkal később megszületett az Imrei Polgárőr Csoport. Az alapító tagok majd mindegyike korábban
valamilyen bűncselekmény áldozatai
voltak, vagy felháborította őket a környezetükbe történt bűncselekmény. A
kiszolgáltatottságból lett elegük, úgy
döntöttek, tenni akarnak a biztonságuk
érdekében.

Figyelünk rátok

A polgárőrök autóját néhány éve vásárolták

– Rengeteget számít, hogy rendszeresen járőrözünk Pestszentimre területén – mondja Vada Gábor, az Imrei
Polgárőr Csoport titkára. – Aki bűncselekményt akar elkövetni vagy rosszban
sántikál és észreveszi, hogy figyelik,
pontosan tudja, jobb lesz tovább állni.
Az ilyen személyek lehetőleg kerülik,
hogy szemtanú legyen.

Gyanús elemek
az éjszakában

A 2006-os polgárőrségről szóló törvény
pontosan szabályozza, hogy közfeladatot ellátó személyként mit tehetnek.

– Ezért van egy jelszavunk, megkérdezzük: „Miben segíthetünk?”. Ha úgy
ítéljük meg nincs szükség rendőrségi
közbelépésre, akkor megpróbáljuk elmondani, hogy mit lehet és mit nem.
Ha ez nem tűnik lehetségesnek, akkor
kapcsolatba lépünk a kerületi rendőrséggel. Talán az egyik legnagyobb sikerünk, amikor néhány évvel ezelőtt egy
éjszaka is nyitva tartó üzlet eladóját támadták meg pénzt követelve. A bejelentést követően néhány utcára a helyszíntől a járőrünk észlelte az elkövetőket, és
a rendőrjárőr megérkezéséig visszatartotta őket. Ha a közüzemi szolgáltatók
működésében rendellenességet tapasztalunk, (közvilágítás, víz, gáz, csatorna)
akkor számunkra természetes, hogy
felvesszük a kapcsolatot a diszpécserrel.
Rendszeresen ellenőrizzük a környező
erdőket is.

Ingyen
a lakosságért

Kezdetben mindent saját erőből finanszíroztak.
– Már 1998 óta részesedünk a kerületi önkormányzat által létrehozott Köz-

biztonsági Közalapítványi támogatásból,
2001-től pedig minden évben pályázatot
írnak ki a polgárőr csoportok számára,
így nyerünk valamennyi összeget, amiből a működésünket tudjuk biztosítani.
Ebből lehet formaruhánk, finanszírozzuk az üzemanyagot a gépkocsi javítási
költségeit és egyéb kiadásainkat. Néhány évvel ezelőtt támogatásokból egy
Suzuki járőr kocsit is sikerült vásárolni
– mondja Vada Gábor.
Hívhatók
a polgárőrök
Ahhoz, hogy egy
polgárőr csoport jól
működjön, elengedhetetlen a lakosság
segítsége.
– Ha valaki bármi
gyanúsat, rendelleneset esetleg
fenyegetőt érzékel,
a lakókörnyezetében azonnal jelentheti nekünk. Minket
a 30 621 0191-es
telefonszámon bármikor el lehet érni
– nyomatékosítja
Vada Gábor.
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Imreiek a kultúrközpontért

�

Az Együtt Pestszentimréért Egyesület a Kastélydombi Általános Iskolában rendezett jótékonysági
bált február 5-én. A bevételt a Dohnányi Ernő
Zeneiskola alapítványának utalják át.

Sánta Ferenc, a Dohnányi Ernő Zeneiskola igazgatója
elmondta, hogy az Együtt Pestszentimréért Egyesület
által szervezett jótékonysági bálból befolyt összeg valójában nem az iskolát szolgálja, hanem az ETÜD zenei
alapítvánnyal folytatott közös kezdeményezést, amely
a XVIII. kerületben egy új kultúrközpont megépítését
szorgalmazza. Ennek keretében indították útjára két
évvel ezelőtt a hangversenysorozatot is.
– Ez a kezdeményezés a teljes kerületet érinti –
mondta Sánta Ferenc igazgató. – Három pici kultúrházunk van, amely elégtelen a kerületben, helyette
szeretnénk egy nagyot, amelyben többek között helyet
kaphatna az iskola is, megfelelő, 4-600 fős hangversenyteremmel, amely számtalan egyéb programnak
adhatna otthont.
Az oldalt összeállította: Kovács Viktor
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Az önkormányzat képviselő-testületének december 16-i ülésén született rendeletek, határozatok Közélet

7

Döntöttek a képviselők
Rendeletek
A képviselő-testület 16 igen
szavazattal és 5 tartózkodás mellett az önkormányzat 25/1995.
(VIII. 31.) számú Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló
rendeletének módosításával megalkotta 41/2010. (XII. 21.) számú
rendeletét. Az önkormányzati
feladatok hatékony végrehajtása,
a megfelelő munkamegosztás
kialakítása érdekében a testület
informatikai és minőségügyi
tanácsnokot, kiemelt rendezvények és testvérvárosi kapcsolatok felügyeletével megbízott tanácsnokot választott.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Városrendezési és építési szabályzatáról szóló 60/2006 (IX.
12.) önkormányzati rendelet módosításával a 42/2010. (XII.21.)
számú rendeletét 18 igen szavazattal egyhangúlag megalkotta
a testület. A teljes közművel ellátott építési telkeken: a) kialakult beépítésű lakóterületen, 600
m 2-t meg nem haladó telken legfeljebb két lakás, efelett három
lakás, a Ganzkertváros területén
csak abban az esetben, ha az
egy lakásra jutó telekhányad nagyobb, mint 400 m 2, b) újonnan
alakított lakóterületen 800-1000
m 2 teleknagyságig legfeljebb 4
lakás, a felett 200 m 2-enként további 1-1 lakás alakítható ki. A
rendelet a kihirdetés napját követő 30. napon lép hatályba. (A
rendelet előírásait a kihirdetést
követő ügyekben kell alkalmazni.)
n A képviselő-testület 12 igen
szavazat és 7 tartózkodás mellett
megalkotta az önkormányzat
2011. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 43/2010. (XII. 21.) számú rendeletét. A szabályozás
alapja a jogszabályi rendelkezés,
célja a folyamatosság fenntartása, a pénzügyi zavarok elkerülése. Ennek elérését legjobban
olyan szabályozás segíti, amely
egyrészről a működés pénzügyi
feltételeit, a polgármesteri hivatal és az önállóan gazdálkodó
intézmények likviditását biztosítja, másrészről a költségvetés
elfogadásáig a kötelezettségvállalásokat és a kiadásokat korlátozza annak érdekében, hogy a
költségvetés elfogadásáig a körülményekhez képest maximális
döntési szabadságot fenntartsa.
n
A testület felhatalmazást
adott a polgármesternek az önkormányzat bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott feltételekkel
történő teljesítésére, valamint a
kiadások teljesítéséhez szükséges pénzügyi műveletek végrehajtására. A testület felhatalmazást adott továbbá az önállóan
gazdálkodó intézmények bevételeinek folytatólagos beszedésére és a kiadások meghatározott
feltételekkel történő teljesítésére
az önállóan gazdálkodó intézmények útján. Az önkormányzat
2011. évi átmeneti gazdálkodási bevételeinek főösszegét 3355
millió forintban, a kiadási főösszegét 4375 millió forintban,
a hiányát 1020 millió forintban
határozta meg. A költségvetési
hiányt 1.020 millió forint rövid
lejáratú, illetve rulírozó hitel felvételével kell finanszírozni.
n A nem önkormányzati intézmények, alapítványok, egyéb
szervezetek az átmeneti gazdálkodás időszaka alatt egész évre
kiható önkormányzati kötelezettséget csak képviselő-testületi felhatalmazás alapján vállalhatnak.
Jóváhagyott, illetve folyamatban
lévő önkormányzati fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan
kifizethetők a 2010. december
31-i záró pénzkészletállomány
erejéig a tényleges teljesítésnek
megfelelően a képviselő-testün

let hatályos határozatai szerinti
kötelezettségek. A jóváhagyott,
folyamatban lévő fejlesztési feladatoknál a szerződésmódosítás nem irányulhat a megkötött
szerződés 2011. évi ütemének a
növelésére.
n A testület 19 igen szavazattal
a 21/1996 (IX. 10.) számú önkormányzati rendelet módosításával
egyhangúlag megalkotta a helyi kisebbségi önkormányzatok
kapcsolatáról, a képviselő-testület és a helyi kisebbségi önkormányzatok egyes feladatjogköréről és a nemzetiségi és civilügyi
tanácsnokról szóló 44/2010. (XII.
21.) számú rendeletét. A kisebbségi önkormányzatok az önkormányzat közreműködésével
kötelesek minden év október 31.
napjáig összeállítani a következő
év költségvetési koncepcióját,
és három munkanapon belül
megküldeni azt PestszentlőrincPestszentimre
önkormányzatának. A koncepciót a képviselő-testület megtárgyalja, és
határozatot hoz a költségvetés
készítésének további munkálatairól.
n A személyes gondoskodást
nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési dí-

vételével, valamint a koncepció
részét képező ütemtervnek megfelelően állítsa össze.
n A képviselő-testület 13 igen
szavazat, 6 ellenszavazat és 1
tartózkodás mellett döntött
arról, hogy a Humán Sztráda
Nonprofit Kft.-vel kötött ellátási
szerződést 2011. június 30. napjával megszünteti. A testület
felkérte a polgármestert, hogy
ezzel kapcsolatban intézkedjen,
valamint kötelezte a Humán
Sztráda Nonprofit Kft.-t, hogy a
2011. január 1. napjától 2011. június 30. napjáig terjedő időszakra
vonatkozó szakmai és pénzügyi
beszámolóját 2011. augusztus 31ig nyújtsa be.
n Egyhangúlag 20 igen szavazattal elfogadta a testület a Csibész
Gyermekjóléti és Módszertani
Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt szakmai
programját.
n A képviselő-testület 14 igen
szavazat és 5 tartózkodás mellett
meghatározta a polgármesteri
hivatal köztisztviselőinek 2011.
évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező céljait (kiemelt, speciális, eseti).
n

Az alapító okiratok módosí-

lános Iskola, Pitagorasz Általános Iskola, Táncsics Általános és
Német Nemzetiségi Iskola, Vajksziget Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi
Általános Iskola és Gimnázium,
Hunyadi Mátyás Gimnázium,
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei
Felnőttek Gimnáziuma és Továbbképző Központja, Pedagógiai Intézet és Helytörténeti
Gyűjtemény, Nevelési Tanácsadó,
Karinthy Frigyes Gimnázium,
GESZ.
n Az oktatási intézmények módosított pedagógiai programjáról jóváhagyó határozatot hozott
a képviselő-testület.
n Az önkormányzat képviselőtestülete 20 igen szavazattal,
egyhangúlag hozzájárulását adta
a Napsugár Gyermekei Alapítvány székhelybejegyzési kérelméhez.
n Pestszentimrei Közösségi Ház,
a Kondor Béla Közösségi Ház
alapító okiratának módosításáról
20 igen szavazattal egyhangúlag
hozott határozatot a testület.
n A lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 14 igen szavazattal 5
tartózkodás mellett döntött a
képviselő-testület.

pályázattal kapcsolatban (Térfigyelő kamerák rendszerének
bővítése, szabadidős funkciók
bővítése és a Kondor Béla sétány
megújítása és élettel megtöltése
című projektek felülvizsgálata)
19 igen szavazattal egyhangúlag döntött a képviselő-testület.
A Havanna lakótelep integrált
szociális rehabilitáció (KMOP2007-5.1.1/C-2f-2009-0003) című
pályázatban szereplő 006-os
„Kondor Béla sétány megújítása,
élettel való megtöltése” és a 007es „Térfigyelő kamerák rendszerének bővítése” című projektet
továbbra is meg kívánja valósítani. Ennek érdekében felkérte a
polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket a közbeszerzési eljárások lebonyolítása érdekében.
19 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett a 1007/2010. (VI.
24.) számú határozatát módosítva úgy döntött a testület, hogy
a Havanna lakótelep integrált
szociális rehabilitáció (KMOP2007-5.1.1/C-2f-2009-0003) című
pályázat 013-as „Szabadidős
funkciók telepítése” tárgyú
projektet nem kívánja megvalósítani. A képviselő-testület
felkérte a polgármestert, hogy

n

tulajdonú lakások és helyiségek
üzemeltetéséről és karbantartásáról. Az egységes szerkezetbe
foglalt megállapodás módosítását a testület az előterjesztés
mellékletében szereplő tartalommal elfogadta, és felhatalmazta
a polgármestert a megállapodás
módosított szövegének aláírására, továbbá az M18 Műszaki
Üzemeltető és Karbantartó Kft.vel eddig megkötött szerződés
megszüntetésére.
n A Vagyon18 Zrt. Alapító Okirat, Szervezeti és Működési
Szabályzat módosításáról, tulajdonosi döntések meghozataláról
döntött a testület. 20 igen szavazattal a Vagyon18 Vagyonkezelő
Zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratának módosításáról, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratot az előterjesztés
mellékletét képező tartalommal
elfogadta.
n A Zaj- és Környezetvédelmi
Tanács megszüntetéséről 12 igen
szavazat, 5 ellenszavazat és 2
tartózkodás mellett úgy döntött
a képviselő-testület, hogy a Zajés Környezetvédelmi Tanácsot
2010. december 31. napjával megszünteti.

Vidám
pillanat

A testületi
ülléseken
olykor egy-egy
hozzászólás
mosolyt csal
a képviselők arcára

Ughy Attila polgármester, dr. Lévai István Zoltán alpolgármester és Csomó Tamás alpolgármester
jakról szóló 2/2008 (II. 1.) számú
önkormányzati rendelet módosításával a képviselő-testület 18
igen szavazattal egyhangúlag
megalkotta 45/2010. (XII. 21.)
számú rendeletét.
n A rendelet módosítását az átmeneti gondozásért fizetendő
személyi térítési díj meghatározásánál figyelembe vett szempontrendszer módosítása tette
indokolttá. Az átmeneti gondozásért fizetendő személyi térítési
díj mértékének meghatározása a
családban nevelkedő gyermekek
száma mellett már nem a fizetésre kötelezett havi jövedelmének, hanem a fizetésre kötelezett
családjában az egy főre jutó havi
jövedelemnek a figyelembevételével történik. Így a megállapított személyi térítési díj jobban
arányban áll a fizetésre kötelezett és családja jövedelmével.

Határozatok
A testület 13 igen szavazat, 5
ellenszavazat és 2 tartózkodás
mellett elfogadta PestszentlőrincPestszentimre
önkormányzatának 2011. évi költségvetési
koncepcióját, és felkérte a polgármestert, hogy a 2011. évi
költségvetést ennek figyelembe-

n

tásáról 18 igen szavazattal, egyhangúlag hozott határozatot a
képviselő-testület. (Aprók Falva Óvoda, Dráva Óvoda, Cseperedő Óvoda – Kindergarten
Cseperedő, Mocorgó Óvoda,
Hétszínvirág Óvoda, Zenevár
Óvoda, Napraforgó Óvoda,
Nyitnikék Óvoda, Csemete Óvoda, Vándor Óvoda – Kindergarten
Vándor, Zöld Liget Óvoda, Vackor Óvoda – Kindergarten Vackor, Szivárvány Óvoda, Napsugár Óvoda, Pitypang Óvoda,
Robogó Óvoda, alatti Bóbita
Óvoda, Eszterlánc Óvoda, Kerekerdő Óvoda, Gyöngyszem
Óvoda, Ady Endre Általános
Iskola, Bókay Árpád Általános
Iskola, Brassó Utcai Általános
Iskola, SOFI, Csontváry Kosztka
Tivadar Általános és Alternatív
Iskola, Darus Utcai Általános és
Magyar–Német Két Tannyelvű
Iskola, Dohnányi Ernő Zeneiskola, Eötvös Loránd Általános Iskola, 1. sz. Etalonsport Általános
és Sportiskola Pestszentlőrinc,
Gulner Gyula Általános Iskola,
Kandó Téri Általános Iskola, Kapocs Általános és Magyar–Angol
Két Tannyelvű Iskola, Kassa
Utcai Általános Iskola, Kastélydombi Általános Iskola, Kondor
Béla Általános Iskola, Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Álta-

A Thököly utca 5. szám
alatt (XVIII. kerület), 155447/21
hrsz.-ú ingatlanon 8 db teniszpálya és a hozzá tartózó kiszolgálóhelyiségek hasznosításáról 17
igen szavazat és 2 tartózkodás
mellett döntött a testület. A teniszpályák és ezekhez tartozó
kiszolgálóhelyiségek használati
jogát (a Pestszentlőrinci Kaszinó
Egyesülettel a sportlétesítmények üzemeltetésére 1996. április
3-án kötött, 2003. december 22én módosított szerződés 2010.
december 31-i megszűnését követően) 2011. január 1. napjától
a XVIII. kerületi Bókay Kert
Szabadidő és Közművelődési
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság gyakorolja,
az alapító okirat szerinti közcélú feladatok ellátását az önkormányzattal kötött szabadidős és
közművelődési közhasznúsági
szerződés alapján. A képviselőtestület felkérte a Bókay Kert
Szabadidő és Közművelődési
Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság ügyvezetését, hogy a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével tegye
meg az üzemeltetéshez szükséges intézkedéseket.
n A Havanna lakótelep integrált
szociális rehabilitáció (KMOP2007-5.1.1/C-2f-2009-0003) című
n

vizsgáltassa meg annak lehetőségét, hogy a (KMOP-20075.1.1/C-2f-2009-0003) szabadidős
funkciók bővítése tárgyú projekt keretében meg nem valósuló
gördeszkapálya a Bókay Kertben
épüljön meg, és az ehhez szükséges tanulmányokat és költségterveket készíttesse el, és terjes�sze a képviselő-testület elé.
n A Városrehabilitáció18 Zrt.vel a Havanna lakótelep integrált szociális rehablitációja
projekt megvalósítására, és a
Pestszentimre
városközpont
megújítása projekt megvalósítására kötött rehabilitációs megbízási szerződések módosításáról
18 igen szavazattal egyhangú
döntés született.
n Az önkormányzat és a XVIII.
kerületi Vagyonkezelő Zrt. (Vagyon18) között létrejövő ingatlanok kezelésére, működtetésére
vonatkozó szerződés módosításáról 13 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett
hozott határozatot a testület az
ingatlanok kezeléséről, működtetéséről, a lakbér- és a távhődíj
-hátralékok kezeléséről, a „Lakásért életjáradék” rendszer
kezelői tevékenység ellátásáról,
a Havanna piac működtetéséről, valamint az önkormányzati

n Csipet Csoda Bölcsőde (Attila utca 11. sz.) – a legkisebbek
esélye a peremterületen című
(KMOP-4.5.2/A/2008-0026 jelű)
pályázatot 10 igen szavazat, 5
ellenszavazat és 2 tartózkodás
mellett felmondta. A képviselőtestület felkérte a polgármestert,
hogy a támogatási szerződés felmondása érdekében tegye meg a
szükséges intézkedéseket.

A Heim Pál Gyermekkórház
gyermekorvosi ügyeletének támogatásáról a képviselő-testület
21 igen szavazattal egyhangúlag
döntött: a támogatási szerződés
módosítását akként támogatja, hogy annak határidejét 2011.
december 31. napjára módosítja.
21 igen szavazattal egyhangúlag
felkérte a polgármestert, hogy
a 2011. évi költségvetésről szóló
rendeletbe terveztesse be a támogatási összeget.

n

A képviselő-testület 16 igen
szavazat, 1 ellenszavazat és 4
tartózkodás mellett a Városőrség
további működésével kapcsolatban egyetértett a közbiztonság
megőrzése és javítása érdekében
tett intézkedésekkel és az előterjesztésben foglaltakkal, egyúttal
felkérte a polgármestert, hogy
tegye meg a szükséges intézkedéseket.

n
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Új programsorozatot indított a közel egy éve alakult Szabad Alkotók Köre

Fülep Erzsébet			
Nádasdi Mihály
mesterszobrász,
a Fehéren Feketén
Galéria (FF) tulajdonosa
beszélt – január 26-án
– élete fontosabb állomásairól és terveiről a Zila
Kávéházban, amelynek
apropója az volt, hogy
a régi kávéházi hangulat
jegyében új programsorozatot indított a közel
egy éve alakult Szabad
Alkotók Köre.

�

Nálunk kötött ki a
Művészetek Bárkája

Nádasdi Mihály szobrász mesélt pályájáról, terveiről

Nádasdi Mihály mesélt gyermekkoráról, amelynek egy részét
Pestszentimrén, a nagyszülei házában töltötte, valamint pályájának különböző állomásairól.
Az Iparművészeti Vállalatnak
dolgozott éveken keresztül, majd
Svájcban élt közel 20 évet. Ottani
barátjával nyitott egy galériát is,
ahol hetente-kéthetente rendeztek kiállításokat. Majd amikor
a lányát felvették a budapesti
balettintézetbe, végleg hazajött.
Itthon is szeretett volna galériát
nyitni, de miután a főváros szívében nem volt erre anyagi lehetősége, más ötlet után nézett.

Kondor Bélára
emlékezünk
A Kondor Béla Közösségi
Ház emlékműsort szervez
Kondor Béla születésének
80. évfordulója tiszteletére
február 18-án 18 órától a
Városháza dísztermében.
Pestszentlőrincen, a Havanna
lakótelepen egy általános
iskola, a közművelődési ház és
egy sétány viseli Kondor Béla
nevét.

Kalandok és álmok
A Lőrinci Nagykönyvtár Világképző sorozatában február
17-én (csütörtökön) 17 órától
Kalandok és Álmok címmel
programot szervez. A részvétel
ingyenes. Az előadó és játékvezető: Bányai Sándor közoktatási szakértő, élménypedagógiai tréner, a Kalandok és
Álmok Szabadidőpedagógiai
és Animációs Szakmai Műhely
vezetője.

Gyógyító nap
Február 13-án (vasárnap)
9–14 óráig az egészség és
a természetes gyógymódok
napját rendezik meg a Kondor
Béla Közösségi Házban.
Ingyenes egészségjavító szolgáltatásokat vehetnek igénybe
az érdeklődők (fejmasszázs,
kézmasszázs, talpmasszázs,
hátmasszázs, csontkovács,
életmód-tanácsadás).
10 órakor „A jövő orvoslása”
címmel dr. Schuszter Winfried
András természetgyógyász
orvos tart előadást.

A mesterszobrász a kerületet
megajándékozta azzal, hogy –
a galéria utcájában – Teleki Pál
tiszteletére emléktáblát készített,
amelynek múlt év decemberében
volt az avatóünnepsége.
Nádasdi Mihály elmondta,
hogy szeretne egy kerámiakurzust is beindítani a művészetre
szánt közpénzből, hogy „direkt
módon az egyszerű honpolgár is
visszakapjon belőle valamit” –
tette hozzá.

„Várjuk azon művészek jelentkezését, akik műveikkel megtisztelik a sokunk számára jelentős helyiséget. Célunk, hogy
a Fehéren Feketén Galériát az
igényes sokszínűség és változatosság jellemezze. Keresem
a kísérletező kedvű képző- és
iparművészek mellé az irodalom, zene, fotó-videó művészeit,
korosztálytól függetlenül” – adta
hírül Nádasdi Mihály. A Szabad
Alkotók Köre programsorozatának első rendezvényét Kucsák
László alpolgármester nyitotta
meg, a moderátor Gálfi Irén újságíró volt, a kellemes hangulathoz zenéjével Kovács Adrienne
gitárművész is hozzájárult.

Nádasdi Mihály: „direkt módon az egyszerű honpolgár is visszakapjon belőle valamit”
Útja Pestszentlőrincre vezetett, ahol egy éve közösségi helyet, galériát alakított ki élete
társával Kalocsay Mártival, a
saját családi házukban, amelyet
Fehéren Feketén (FF) Galériának
keresztelt el.

Azóta számos rangos kiállításnak adott otthont a Teleki
Pál utca 26/B szám alatt található galéria. A szobrász célja
az, hogy helyi amatőr és hivatásos, valamint kerületen kívüli

A kerítés összeköt
Nádasdi Mihály szobrász a Fehéren Feketén
Galéria megnyitásának egyéves óévfordulójára a Teleki utcai kiállítóteremtől az Üllői útig
„kerítéskiállítást” rendezett. A kerítéseken, a
járdán a művészek alkotásai voltak láthatók.


alkotók közösen mutassák be
műveiket. A Hincz Gyula grafikáiból összeállított anyagra az
országos média is felfigyelt, s
híre ment országhatáron túl is,
de német, kínai, dél-koreai és a

„Kávéházi beszélgetések” következő estjén, február 23-án (szerdán), 19.30 órától E. Kottek Péter kerületi festőművész, restaurátor mutatkozik be.
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Hírek

Emléktábla
névadónak

Sokszínű
fekete-fehér

Művészetek
Bárkája

Megépített egy „Papírhajót” a
Dunán, a Batthyány térnél. A
„Papírhajó” felületét különféle
újságok bérelték reklámcélból,
olyan hatást keltve, mintha a
szellemes hajócska belőlük lenne
hajtogatva. A 15 tonnás kishajó belsejében pedig rendszerint
kiállítások voltak. Hivatalosan
úgy is hívta, hogy a Művészetek
Bárkája. Aztán egy idő múlva
meg kellett válnia tőle, és egy új
közösségi hely után nézett.

képzőművészeti egyetem diákjai
is bemutatták alkotásaikat a galériában.

Fagyos fürdőzés
�

Kuriózumot is tartogat Garamvölgyi Béla festőművész új kiállítása:
a Fürdőzők sorozat darabjai nemcsak nyári hangulatot varázsolnak
a Városháza Galériába és a Polgármesteri Hivatal előterébe, de így
együtt először láthatóak.
„A kerület büszke lehet rá, hogy ilyen művészei vannak” – jelentette ki Kucsák László alpolgármester január 31-én, a Városháza Galériában Garamvölgyi Béla festőművész Földön, vízen,
levegőben című kiállításának megnyitóján. Garamvölgyi kétségkívül érdekes egyéniség, és nem csak a kerületi képzőművészek sorában. Ezúttal arra is képes volt, hogy csaknem kivétel
nélkül nyári tájakat, jeleneteket idéző képeivel forró hangulatot
varázsoljon a télbe.
– Kollégáimon látom, hogy amint belépnek, „fennakadnak”
ezeken a képeken, megállnak, és elidőznek előttük – mondta
el Hajduné Giron Éva, a hivatal munkatársa, a kiállítás házigazdája.
– Úgy vélem, hogy ebben a jeges, fagyos időben éppen ezek
a képek valók ide – tette hozzá nevetve Garamvölgyi Béla.
– A tavalyi év utolsó napján is festettem, és most, január
1-jén is. Fontos, hogy munkával zárjam és kezdjem az évet. De
az élet mindig felülírja a szigorú terveket. Sokan tudják, hogy
tanítással keresem a kenyeremet, ami sok elfoglaltsággal jár,
figyelmet, fegyelmezettséget kíván az embertől. Meg kellett
tanulnom közben egyfajta „stand-by” állapotban készülni, és
akkor festeni, amikor erre idő, lehetőség van – magyarázta.
A Földön, vízen, levegőben című kiállításon több sorozat darabjait láthatják az érdeklődők, köztük sok olyan képet, amelyek az elmúlt hetekben, hónapokban készültek el, ezért még
nem szerepeltek kiállításon. Érdekességek közül kiemelkedik
a Fürdőzők sorozat, Garamvölgyi egyik legtöbbet méltatott
ciklusa, amelynek három darabját együtt eddig nem láthatta
a közönség.
– Külön kiállításokon szerepeltek, eddig nem volt mód
együtt megmutatni őket. Örülök, hogy ez éppen itt, a Városháza Galériában sikerült. Elárulhatom, hogy már tervezem a
sorozat negyedik darabját, talán az is itt mutatkozik majd be
legelőször a szélesebb közönség előtt – mondta Garamvölgyi
Béla.
Ê Kerékgyártó
Nyár a télben
Annak, hogy télidőben nyári képek kerültek a
falra, teljesen prózai okai vannak.
– A nyár arra való, hogy az ember feltöltődjék.
Aztán ősszel, télen kezdődik meg ezeknek az
élményeknek a feldolgozása, értékelése és
megfestése. A féléves eltolódás tehát teljesen
természetes. Mostanra azokkal a tervekkel készültem el, amelyeket a nyár végén alakítottam
ki – mondta el Garamvölgyi Béla, aki egyébként
nem dolgozik igazán szigorú tervek szerint.


Bemutatkozott
a csöndrögök
Vesztergom Andrea Égi csöndrögök, a Szeretet
pataka, és Szokolay Zoltán Betiltható bonctechnika
című könyvével ismerkedhetett meg a mintegy 50
főnyi irodalomkedvelő közönség január 27-én a Városháza
Dísztermében. Az irodalmi esten közreműködtek a szerzők
és Giliczéné Komjáthy Andrea versmondó-előadóművész.

�

– Az ünnepi könyvhétre jelent meg Égi csöndrögök című
verseskötetem, amelyet szüleim emlékének ajánlok – mondta
Vesztergom Andrea. – A megfelelés immár nem kényszer, hanem
szükséglet… ha elhiszem, hogy
látnak odafentről, akkor érdemes
volt megírni.
– Négy önálló kötetem jelent
meg eddig, az utolsó a Szeretet
pataka (novellafüzér). A 7 évestől
a 99 évesig mindenki szívesen olvasta – tette hozzá a fiatal költő,
aki évekig a Reménység Gondozási Központban dolgozott.
Szokolay Zoltán tanítványai
kérésére állította össze a válogatott verseit tartalmazó vaskos kötetet, kiegészítve egy önéletrajzi
írással, amelyben elmondja több
évtizednyi hallgatásának okait.
Az irodalmi esten ironikus és elégikus verseket olvasott fel a Betiltható bonctechnika című kötetből.
Ê Fülep Erzsébet
Újrakezdés
Szokolay Zoltán 1991 óta él Pestszentlőrincen.
2010-ben – 7. önálló köteteként – válogatott verseivel szerepelt az ünnepi könyvhéten. A Magyar Írószövetség tagja. Örül, hogy végre saját lakóhelyén is
bemutatkozhatott.

7-99 éves korig
Vesztergom Andrea első verseskötete 2006-ban
látott napvilágot Az örökbe tévedt idő címmel, ezt
követte a körüLYRAtlan, majd az Égi csöndrögök
című verseskötet és most a Szeretet pataka című
novellafüzér.
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Angelina Jolie lőrinci villámlátogatása
Gyermekeivel felhajtás nélkül fagylaltozott

Temesi László			

Szívesen
visszajön

Még ma is szívesen gondolnak
vissza a kedvelt
lőrinci kávéházban
Angelina Jolie-ra, aki
szerényen meghúzódva kávézott és
fagyizott a Zila egyik
bokszában. A közös fénykép vele, és
beírása a vendégkönyvbe őrzi a nem
is oly régi emléket, a
vendégek közül mégis
sokan el sem hiszik,
hogy mindez valóság,
s nem álom volt-e
csupán…

�

Egyszer volt, hol nem volt, túl
az Óperencián, pontosabban
Pestszentlőrincen, a Zila kávéházban egy átlagos szombat délelőtt, a csendet és a nyugalmat
egyszer csak megtörte a felismerés, mintha itt ülne köztünk
egy igazi hollywoodi filmcsillag.
Nem, nem, ez nem lehet, pont
itt és pont most? Igaz, megfordult itt már több magyar csillag,
de külföldi sztár még soha!

A csodálatos
délelőtt

Addig-addig nézegették a pincérek és a pultosok az ismerős
arcot, amely hatalmas napszemüveg mögé bújt, és hallgatták a
környezetében lévők angol beszédét, míg Nagy István főpincér
minden bátorságát összeszedve
feltette az ártatlan kérdést: –
Véletlenül nem Angelina Joliehoz van szerencsénk? Az igenlő

Angelina Jolie tavaly
év vége felé több
hónapot töltött Budapesten, egy bosnyák
nő és egy szerb
katona szerelméről
szóló filmet forgatott
nálunk. Ez volt az
első rendezése. Férje,
Brad Pitt is elkísérte
Magyarországra, és
gyakran láthattuk őket
együtt a fővárosban,
igaz Lőrincen nem.
Jolie-val valószínűleg
összefuthatunk még
a XVIII. kerületben,
mert megígérte a
Zilában, hogy egyszer
visszajön hozzánk.		

A színésznő közös fotózásra is vállalkozott
válasz után egy közös fotózásra
is engedélyt kért, s a világsztár
szó nélkül beállt a személyzet
közé, sőt még a vendégkönyvbe
is beírt: „Köszönöm a csodálatos
délelőttöt.”

Sofőr, tolmács,
bébiszitter

– Az az érdekes, hogy a vendégek még ekkor sem fedezték fel,
hogy valami rendkívüli esemény
tanúi – folytatta Nagy István. –
Érdekes, hogy éppen előző este

néztem meg egy Angelina Joliefilmet, de nem gondoltam volna,
hogy másnap velem szembe jön
velem a munkahelyemen egy citromfagylalttal…
Az Oscar-díjas színésznővel
a két gyermeke, a bébiszitter, a
sofőr és a tolmács volt.

Illemtudó
gyerekek

– Mindnyájan fagylaltot és
süteményt, a felnőttek kávét is
kértek. (Brad Pitt sajnos nem

jött el.) Egy óráig tartózkodtak
a Zilában, és bár a végén a ház
vendégeként fizetniük sem kellett volna, Jolie-ék rendezték a
számlát. Zila Krisztina üzletvezető mondta: – A filmsztár felhajtás nélkül érkezett, és teljesen
hétköznapi ember módjára viselkedett, sőt még a gyerekek sem
hangoskodtak, igen illemtudóan
viselkedtek. Angelina belopta
magát a szívünkbe.
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„Tébláboltak” a lőrinci táncházban Karinthys diákok
Aki itt nő fel, később az igényesebb szórakozást keresi

�

Szólt a zene, a kicsik próbáltak ritmusra
ugrálni, egymás kezét fogták, és lesték a
felnőtteket, akik megmutatták nekik a tánclépéseket. Lüktetett az egész terem
ezen a januári szombat délutánon a Rózsa táncházában.
Csaknem két évtizede havonta legalább egyszer a zenéé és
a táncé a főszerep a Rózsában.
Ilyenkor meg is telik a színházterem, a nézőtéri székek kikerülnek, hogy minél több helyük
legyen a kezdőknek és a haladóknak, az óvodáskorúaknak
és a felnőtteknek. A kétéves
kortól a 60-70 éves korig hódolnak a táncháznak délutántól éjfélig. Örvendetes,
hogy ez a mozgalom kerületünkben még mindig
virágzik.

– Láthatja, nem
ment ki a divatból a
táncházmozgalom – újságolta örömmel Vörös
Árpád a táncház és a
Tébláb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
vezetője. – Szerencsére
mindig van utánpótlás,
hiszen a szülők szívesen
hozzák ide gyermekei-

ket. Főleg azok, akik maguk is köztünk nőttek fel. Egyegy táncházi napon legalább száz kisgyerek ismerkedik
a zenével, tánccal. Az esti programban pedig majdnem
ugyanennyi felnőtt találja itt meg a szórakozását, még éjfélkor is ropják.
Mint egy házibulin, a tánc mellett beszélgetnek, iszogatnak.

TSZCS-be szerveződtek

– Varázslatos a hangulata, remek a zene, és táncolni,
énekelni is tanulunk – mondta Németh János, aki három
gyerekkel érkezett a táncházba, s már szinte a kezdetektől idejár. – Itt egy baráti társaság vár ránk, ezenkívül
megismerhetjük különböző tájegységek dalait, táncait.
Aki itt nő fel, később az igényesebb szórakozást keresi
inkább, nemcsak a zsúfolt diszkókat… Ez egy biztonságos hely a gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt, nem kell
tömegnyomorban lenniük, kulturált körülmények között
tölthetik a szabadidejüket. Létre is hoztuk a TSZCS-t,
azaz a Tébláb Szülők Csoportját, s minden héten keddenként találkozunk hasonló célból. Van, aki csak beszélgetni
jár közénk, de így is jó. Gyakran megünnepeljük egymás
névnapját, születésnapját.
Ê T. L.
Innen indult a Tébláb
A táncműhely a tánc nyelvén nevel emberségre, szeretetre és a múlt tiszteletére
– mondta Vörös Árpád néptáncpedagógus,
aki húsz éve tanít néptáncot különböző korosztálynak, és ért el szép sikereket idehaza
és külföldön. A Tébláb innen, a kerületből
lett országos hírű.

Lelkes szülők
A táncház látogatói a már említett TSZCS
mellett létrehozták a Kikelet Hagyományőrző Egyesületet, amellyel újabb lehetőséget
adtak a találkozásra. Korhatár nincs, többen idősebb korban szoktak rá a táncházmozgalomra…

a közösségért

„Manapság mind a közoktatással, mind a felsőoktatás felvételijével kapcsolatban gyakran felmerül a közösségi szolgálat
kérdése. Azzal mindenki egyetért, hogy fontos nevelési feladatról van szó” – mondta Hutai László, a Karinthy Frigyes
Gimnázium igazgatója.
A Karinthy Frigyes
Gimnáziumban nagy
hagyománya van a közösségért végzett munkának.
– A Nemzetközi
Érettségi Programban
1992 óta a legkülönfélébb területen végezhetnek szolgálati tevékenységet a diákok, hiszen
ez központi elvárás a
világ 140 országában
működő kiváló oktatási
rendszernek – beszélt a
részletekről dr. Bognár
Anikó, az intézmény
igazgatóhelyettese.
–
Többek között idősek
otthonába, kórházakba,
állatmenhelyekre járnak segíteni a tanulók,
illetve a különböző rádr. Bognár Anikó
szorulóknak szervezett
gyűjtésekben, óvodák,
játszóterek, parkok, iskolák felújításában vesznek tevékenyen
részt. Ma már nemcsak a nemzetközi érettségire készülő diákok,
hanem minden 9. és 10. évfolyamra járó karinthys tanuló végez
közösségi munkát az iskola KEKSZ (kreativitás, erőbedobás, közösségépítés, szolgálat) programjának keretében. Állandó tanári
segítségre van szükség, olyan önálló munkakörrel rendelkező
pedagógusra, aki megtalálja a megfelelő lehetőségeket, a rászorulókat, koordinálja a gyerekek munkáját, és megbeszéli, értékeli
velük a tapasztalatokat.
Ezekről a programokról, rendszerekről gyakran kérik ki a
sajtóban is a Karinthy-gimnáziumban tanulók, dolgozók véleményét. A múlt hónapban a diákok a Kossuth rádióban a közösségi szolgálatról tartottak vitaverseny-bemutatót, hiszen nekik ez
utóbbiban nagy tapasztalatuk van, rendeztek már országos vitaversenyt angol nyelven is. Ê F. E.

