
Megújítják az erdőt

A főváros pesti oldalán kerüle-
tünkben található a legtöbb erdő, 
összesen mintegy 400 hektár. A 
Pilisi Parkerdő Zrt. idén is végez 
fakitermelést, amely az erdőfelújí-
tás, vagyis az erdő megfiatalítá-
sának első lépése. Az elöregedő, 
és ezáltal veszélyessé is váló fákat 
gazdasági értékük elveszése előtt 
szükséges kitermelni. 

rejtélyes tartozás

Az Állami Számvevőszék megálla-
pítása szerint a korábbi években 
a kerület vezetése nem fizette 
megfelelő mértékben az adót a 
lakásrehabilitációs alap számára. 
A tartozás ma 789 millió forint, és 
a főváros ragaszkodik a fizetés-
hez. Ennek törlesztése nélkül 
több tervezett fejlesztés kerülhet 
veszélybe.

a MoratóriuMról

Az önkormányzat testületi ülésén 
foglalkoztak a képviselők a kor-
mány által április 15-ig meghosz-
szabbított lakásárverési moratóri-
ummal. Ughy Attila polgármester 
elmondta, hogy gyakran az ingat-
lanok sokkal kevesebbet érnek 
a piacon, mint amennyi hitel van 
rajtuk. Az önkormányzat azonban 
nem köthet rossz üzletet!

„Összetartozunk”

Az Üde Színfolt Kulturális Egyesület 
rendezvénysorozatot indít „Tarto-
zunk – Összetartozunk” címmel a 
Polgárok Házában. A március 10-
én kezdődő programok fővédnöke 
a Nemzeti Kulturális Alap elnöke, 
Jankovics Marcell lesz. A Kárpát-
medence magyarságát bemutató 
sorozat első estjére felvidéki 
vendégek érkeznek.

a cél: london!

A kerületben élő Tóth Balázs lehet 
a második magyar taekwondós, 
aki az olimpián képviselheti 
Magyarországot. A tehetséges 
sportoló megnyerte a WTF évad-
nyitó világranglista-versenyét. Az 
olimpiai kvalifikáció kiharcolása 
nem lesz könnyű, ám az önkor-
mányzat vezetői is igyekeznek 
ehhez segítséget nyújtani.

Fénnyel 
festenek 
a jégre 
lassan vége a télnek, 
zár a Bókay kertben fel-
állított, a kerületiek köré-
ben azonnal népszerűvé 
vált szabadtéri jégpálya. 
a búcsúbuli főszereplője 
egy piros robur kisbusz 
lesz, amely ezúttal zenei 
szolgáltatóegységként 
tűnik fel a jégen.
Nem volna meglepő, ha 
a február 26-án este tar-
tandó buli résztvevőinek 
többsége nem is tudná, mi 
az a Robur. Az egykori ke-
let-német IFA teherautógyár 
egyik modellje – egy 1983-
as piros kisbusz – ezúttal 
nem is azért tűnik fel, hogy 
nosztalgikus hangulatot 
ébresszen, hiszen a Bókay 
Kertben egész télen át mű-
ködtetett jégpálya záróese-
ményének lényege sokkal 
inkább a közös ünneplés.
– A piros Robur egyfajta 
„kulturális centrumként” 
szerepel. A retró külső 
ugyanis modern technikát 
– CD- és lemezjátszókat, 
projektort, diszkógömböt, 
hangfalakat és több mint 
tízkilónyi hanglemezt – 
takar majd, amelyet két 
DJ csapat, a Holy Rollers 
és a Robur Sound System 
üzemeltet – magyarázta 
Kovács Orsolya szerve-
ző, a rendezvényt és a 
jégpálya ötletét eredetileg 
felvető helyi LPM szervezet 
képviseletében.
A rendezvény azonban 
több lesz egy hétvégi 
diszkónál. Igaz, a jégpá-
lya szélére állított piros 
Robur önmagában is bizarr 
hangulatot áraszt, a kör-
nyezetre vetített fényfestés 
azonban egészen különle-
gessé teszi a látványt.
– A Fullkolor nevű stáb 
fényfestésével eddig a Mű-
vészetek Völgyében, a Tűz-
raktérben és más kulturális 
„csomópontokon˝ találkoz-
hatott a közönség. Most a 
Bókay Kert környezetéhez, 
és persze a jégpályán 
rendezett buli hangulatához 
illeszkedő látványt vará-
zsolnak a táncolók köré – 
mondta Kovács Orsolya.
A Lőrinci Jégpálya 
záróbulija február 26-án 
délutántól 22 óráig tart 
majd a Bókay Kertben.

Ê K. Gy.
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� Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
Önkormányzata 

és a XVIII. Kerületi 
Rendőrkapitányság 
a közbiztonság javítá-
sát, a bűncselekmé-
nyek visszaszorítását 
kiemelt feladatának 
tekinti, és ennek 
érdekében új koncep-
ció alapján átalakí-
tották az együttmű-
ködésüket. A kerület 
védelme érdekében 
egy olyan egységes 
szolgálatot hoztak 
létre, amelynek ered-
ményeként állandó 
rendőri jelenlétet 
biztosítanak a kerület 
minden részén. 

Sütő-NaGy ZSolt  

Nem csupán új feliratú járőrau-
tókkal, hanem az eddiginél is 
több rendőrrel találkozhatunk 
februártól a kerület különböző 
részein. A közbiztonság javítása 
érdekében az önkormányzat je-
lentős átalakítást határozott el, 
s az eddigieknél 30 millió forint-
tal több pénzt biztosít a kerületi 
rendőrség számára.

– Azt, amit a rendőrök el 
tudnak végezni, arra más nem 
képes, mert sem a jogszabályi 
háttér, sem a felszerelés nem 
adott hozzá – mondta Ughy At-
tila polgármester azon a sajtótá-
jékoztatón, amelyen bemutatták 
az új feliratú önkormányzati jár-
őrautókat, illetve az új rendszer-
ben dolgozó körzeti megbízotta-
kat. – Az új koncepció lényege, 
hogy a városőrök a rendőrökkel 
közösen járőröznek, így sokkal 
hatékonyabbak lehetnek. Az 
a célunk, hogy az emberek biz-
tonságérzete javuljon. A felméré-
sek szerint a létfenntartás után 
a közbiztonság a legfontosabb 
a kerület polgárai számára, és 
mi mindent megteszünk, hogy 
érezhető javulást tapasztalja-
nak. Ennek bizonyítéka a két 
járőr autó, és a 30 millió forint. 
Mindez az első lépés a rendőr-
ség megerősítésében. 

A XVIII. kerületi önkor-
mányzat egyedülálló kezdemé-
nyezésként hozta létre az önkor-
mányzati járőrszolgálatot. Ughy 
Attila polgármester a kerületi 
rendőrségen február 7-én meg-
tartott sajtótájékoztatón átadta 

az egységesen feliratozott, ko-
rábban a Városőrség által hasz-
nált két gépkocsit, illetve egy 
rendőrségi járművet. Ezzel a jár-
őrszolgálat hivatalosan is meg-
kezdte működését. 

– Kivételesnek nevezhetem a 
kerületi önkormányzat hozzá-
állását, mert a nehéz gazdasági 
helyzetben a fővárosi kerületek 
vagy szinten tartják, vagy csök-
kentik a rendőrségnek nyújtott 
támogatást – szögezte le dr. Fü-
löp Valter ezredes, a budapesti 
rendőrfőkapitány bűnügyi he-
lyettese. – Nagyon bízom ben-
ne, hogy ez az együttműködés 
példaértékűvé válik, és az itt élő 
emberek is érezni fogják ennek 
előnyeit.

A 30 millió forinttal megnö-
velt támogatásnak köszönhetően, 

az önkormányzat már évi közel 
120 millió forintos támogatásban 
részesíti a kapitányságot. Ennek 
eredményeként nagyobb erőkkel 
vesznek részt az intézkedésre 
jogosult rendőri erők a közbiz-
tonság védelmében. A posztos 
rendőrök a városőrökkel együtt 
párban több gyalogosjárőr-útvo-
nalon, frekventált helyeken vé-
geznek ellenőrzést. 

A járőrökkel a Béke tér, az 
Üllői út és a Havanna-lakótelep 
és Pestszentimre környezetében 
találkozhatunk leggyakrabban. 
Mivel egy járőrt egy városőr és 
egy rendőr alkot, hatékonyabb 
lehet a rendőrség munkája.

– Az önkormányzati Város-
őrség tevékenysége úgy lehet 
hatékonyabb, ha ennek az irá-
nyítását a rendőrségre bízzuk 

– tette hozzá dr. Lévai István 
Zoltán alpolgármester. – A vá-
rosőröknek önmagukban nem 
volt több jogkörük, mint a pol-
gárőröknek vagy egy egyszerű 
állampolgárnak. A rendőrök-
kel közösen azonban eredmé-
nyesebbek lehetnek. A cél: egy 
olyan közös, egységes szolgálat-
irányítás, amelyben részt vesz a 
kerület szolgálatos állománya, 
az önkormányzat által nyújtott 
támogatás segítségével a térfi-
gyelős és a szabadidős szolgálat 
állománya, valamint a városőr-

ség, a polgárőrség állománya. 
Az átalakítás azonban nem me-
rül ki az önkormányzati járőrök 
létrehozásában, ehhez kapcsoló-
dik a körzeti megbízotti rend-
szer átalakítása. Az eddigi 4 
körzettel szemben 8-at alakítot-
tak ki, így a kisebb körzetekben 
remélhetően közvetlenebb kap-
csolat alakul ki a rendőrök és 
a polgárok között.

A közbiztonsági átszervezésről 
további részletek olvashatók az 
5. oldalon.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Fülöp Valter: Kivételes az itteni helyzet, hogy egy 
önkormányzat több pénzt biztosít a rendőrségnek

ÖSSZeFoGáS a jobb 
KÖZbiZtoNSáGért

A február közepén átadott járőrautókkal gyakran találkozhatunk majd a kerületben

„az új koncepció lényege, hogy a városőrök a 
rendőrökkel közösen járőröznek, így sokkal haté-
konyabbak lehetnek. az a célunk, hogy az emberek 
biztonságérzete javuljon.”
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Delfin Kreatív
Képességfejlesztõ

MAGÁNÓVODA
Családias légkör,  

úszás, zene, mese, báb,
játékos foglalkoztatás,
nagy parkosított udvar,

medence

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

F ű r é s z á r u k
O S B  l a p o k
L a m b é r i a ,  h a j ó p a d l ó

f a k e r e s k e d é s

Szlovák, megbízható minőségű
teljes épületfa választék (válogatási lehetőséggel)

• OSB-3 építő lemezek • fenyő lambéria, hajópadló
• tetőzsindely és kiegészítők • gyalult deszka
• tetőfólia, vasalatok • szárított asztalos áruk

TeTőfelújíTáS a legjobb áron!
•  Tetőzsindely 1575 Ft/m2 -től  
•  OSB 12  mm 1360 Ft/m2 *   
•  Lambéria 975 Ft/m2 -től *  
•  Normál léc 2 m 62 Ft/fm *
•  Bramac léc 2 m 74 Ft/fm *

TÜZIfa aKCIÓ !!!
min. 2 kaloda vásárlása esetén 27.000 Ft/ kaloda  

1mx1mx1,7 m/kaloda AKÁC, TÖLGY, BÜKK, GYERTYÁN külön-külön 
Akciónk készletünk mértékéig érvényes.

Az akció érvényesítéséhez kérjük hozza magával hirdetésünket!!!
Az árak bruttó árak, telepünkön gépkocsira rakva értendőek!

Cím: 1181 Budapest, Besence u. 14.
Tel.: 277-39-66 Fax.: 277-32-63  E-mail: info@hobler.hu

www.hobler.hu

BŐRGYÓGYÁSZATI ÉS 
TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI

MAGÁNReNDeLÉS

DR. JAKOBI KRISZTINA
Felnőtt és gyermekbőrgyógyászat, 

kozmetológia, pattanásos 
bőr  kezelés, hajproblémák, 

anyajegyek vizsgálata, benőtt 
köröm kezelés, ráncfeltöltés. 

Életmód tanácsadás, 
fülakupunktúra 

Tanácsadás telefonon  
és e-mailben is.

Rendelés: 
1182 Budapest Üllői út 659 

( Lőrinc Centernél,  
a gyógyszertár mellett) 
Előjegyzés telefonon:  

06-20-320 57 09 
e-mail: 

jakobikrisztina@yahoo.com 
www.borgyogyasz.net

ÖSSzKOMfORtOS 
(Iroda, WC, Fürdő, Kazánház) nagy bejárattal, ipari árammal,  

biztonsági rendszerrel
(riasztó, minden ablakon rács, biztonsági ajtó  

hevederzárral) jó közlekedéssel és jó parkolási lehetőséggel.

Érdeklődni lehet
a 0620-972-96-97-es 

telefonszámon.

XVIII. kerület Vaslemez utcában 294m2 
és 131 m2-es helyiségek kiadók, ipari területen 

hosszú távra.

Intézmény neve és címe
Kerekerdő Óvoda 

1183 Budapest Attila u. 9.
(óvodavezetői állás)

•
Szivárvány Óvoda 

1181 Budapest, Dolgozó u. 16.
(óvodavezetői állás)

•
Bóbita Óvoda 

1181 Budapest, 
Kondor B. sétány 2.
(óvodavezetői állás)

KépesítésI és egyéb feltételeK
A jogszabályban előírt,

szakirányú felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség.

•
Pedagógus szakvizsga

•
5 év szakmai gyakorlat

•
Lényeges feladatok:

Az intézmény irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói 

feladatainak ellátása, alapító okirat 
szerinti feladat ellátása, takarékos 

gazdálkodás, kapcsolattartás 
a fenntartóval.

JuttatásoK 
Illetmény, pótléK, egyéb

Vezetői megbízás kezdő napja: 
2011. augusztus 1.

•
Vezetői megbízás megszűnésének 

napja: 2016. július 31.
•

Pályázat beérkezési határideje: 
KSzK honlapon való megjelenést 

követő 30. nap
•

Pályázat elbírálásának határideje: 
A KSzK honlapon való megjelenést 

követő 90. nap
•

Illetmény, juttatás: Kjt. szerint
Vezetői pótlék: Kjt szerint

•
A pályázathoz csatolni kell:

vezető program;
szakmai önéletrajz;

szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések;

nyilatkozat arról, hogy a pályázati 
eljárásban részt vevők a pályázati 

anyagát megismerhessék, továbbá, 
hogy a pályázó személyét érintő 

tárgyalás nyílt vagy zárt ülés 
keretében történjen;
erkölcsi bizonyítvány;

oklevélmásolat; 

Pályázat címzése: 
Bp. XVIII. ker. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányza

jegyzője
1184 Bp. Üllői út 400.

Felvilágosítást ad: Goda Andrásné
Telefon: 06-1-296-1396

•
A pályázatot 3 pld-ban kell 

nyomtatott formában benyújtani 
és a godane@bp18.hu
e-mail címre elküldeni.

•
A kiíró fenntartja a jogot, hogy 

a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa, amennyiben a 

megadott határidőben megfelelő 
pályázatok nem érkeznek.

Intézmény neve és címe
Ady Endre  Általános Iskola 
1188 Bp. Ady E. u. 46–48.

(iskolaigazgatói állás)
•

Dohnányi Ernő Zeneiskola 
1183 Budapest  

Gyöngyvirág u. 7–9.
(iskolaigazgatói állás)

•
Gulner Gyula Általános Iskola 1183 

Bp. Gulner Gy. u. 2.
(iskolaigazgatói állás)

•
Kapocs Általános és Magyar-Angol 

Két Tannyelvű Iskola  
1188 Bp. Kapocs u. 56.
(iskolaigazgatói állás)

•
Vajk-sziget Általános Iskola 1183 

Bp. Vajk u. 16–20.
(iskolaigazgatói állás)

•
Karinthy Frigyes Gimnázium 1183 

Bp. Thököly u. 7.
(iskolaigazgatói állás)

KépesítésI és egyéb feltételeK
A jogszabályban előírt,

szakirányú felsőfokú iskolai 
végzettség és szakképzettség

•
Pedagógus szakvizsga

•
5 év szakmai gyakorlat

•
Lényeges feladatok:

Az intézmény irányítási, 
ellenőrzési, munkáltatói 

feladatainak ellátása, alapító okirat 
szerinti feladat ellátása, takarékos 

gazdálkodás, kapcsolattartás a 
fenntartóval.

Egyetemi szintű tanári végzettség 
és szakképzettség (előnyt jelent 
angol vagy német nyelv ismeret)

Pedagógus szakvizsga
•

5 év szakmai gyakorlat
Lényeges feladatok:

Az intézményirányítási, ellenőrzési, 
munkáltatói feladatainak ellátása, 

alapító okirat szerinti feladat 
ellátása, takarékos gazdálkodás, 
kapcsolattartás a fenntartóval.

JuttatásoK 
Illetmény, pótléK, egyéb

Vezetői megbízás kezdő napja: 
2011. augusztus 1.

•
Vezetői megbízás megszűnésének 

napja: 2016. július 31.
•

Pályázat beérkezési határideje: 
KSzK honlapon való megjelenést 

követő 30. nap
•

Pályázat elbírálásának határideje: 
A KSzK honlapon való megjelenést 

követő 90. nap
•

Illetmény, juttatás: Kjt. szerint
Vezetői pótlék: Kjt szerint

•
A pályázathoz csatolni kell:

vezető program;
szakmai önéletrajz;

szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelések;

nyilatkozat arról, hogy a pályázati 
eljárásban részt vevők a pályázati 

anyagát megismerhessék, továbbá, 
hogy a pályázó személyét érintő 

tárgyalás nyílt vagy zárt ülés 
keretében történjen;
erkölcsi bizonyítvány;

oklevélmásolat;
•

Pályázat címzése: 
Bp. XVIII. ker. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 

jegyzője
1184 Bp., Üllői út 400.

Felvilágosítást ad: Goda Andrásné
Telefon: 06-1- 296-1396

•
A pályázatot 3 pld-ban kell 

nyomtatott formában benyújtani 
és a godane@bp18.hu
e-mail címre elküldeni.

•
A kiíró fenntartja a jogot, hogy 

a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítsa, amennyiben a 

megadott határidőben megfelelő 
pályázatok nem érkeznek.

ErEszcsatorna 
tisztítás

Favágás
Fűnyírás

06 70 610 13 73

p á l y á z a t o K

Őrzött Parkolók a Havannán 
a vörösmarty

és BarcsayutcáBan.
Fizetési

kedvezményekkel!
érdeklődés: vagyon18 zrt.

tel: 290-3165
vagy a helyszínen.

tiszteljen meg bizalmával!



VÁROSKÉP n 2011. febRuÁR 24. n www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

11Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@vagyon18.hu Reklám

Apróhirdetés

SZOLGÁLTATÁS
n LOM-, szemét-, sittszállítás konténerekkel, 4-6-8 m3 konténerek, sóder, homok, 

termőföld megrendelhető. Szabó konténer. T.: +3620-983-2890

n HázHoz járó fodrász! Női, férfi-, gyermekHajvágás, festés, 
dauer. tel.: 290-4382

n Redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, 
harmonikaajtó készítés – szerelés – javítás kedvező áron! 
Szalagfüggönytisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! Gurtnicsere! 
Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás-
technika. T.: 257-1875, 06-20-9719-201

n Bádogos tetőfedő mester munkát vállal. Tel.: 290-2101  
Mobil: 0630/966-0421; e-mail: lenart54@freemail.hu

n TV, VIDEO, DVD, HIFI KAMERA háztartásigép-javítás. Pestszentlőrinci 
szerviz központ. Üllői út 495. Tel.: 292-1830, 30/540-9511, 30/269-4756

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

n Megoldás Délpesti Gyorsszerviz Mosógép, bojler, tűzhely, takarítógép, 
mikró, hűtő  szervizelése. Javítás esetén ingyen kiszállással, alkatrészcserénél 
1 év garancia. 285-3488, 06-30-950-1717 www.megoldasszerviz.hu Minőségi 
szolgáltatás 18 éve

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

n BÁDOGOS- és vízvezetékszerelés, tetőjavítás, palajavítás, fürdőszoba felújítás, 
csapcserék, csőcserék, WC-tartály cserék javítások kiszállási díj nélkül.  
T.: 06-20-391-5982, 291-9239

n varrógéP alkatrész szaküzlet. javítás, kiszállással is. 
Nyitva: 9–17-ig. Cím: Xviii. ker., királyHágó u. 110. tel.: 283-7282 

 OKTATÁS
n Beszédhibás gyermekek és felnőttek beszédjavítását vállalja 

logopédus. Óvodásoknak komplex felkészítés, iskolai elõkészítés. Tanulási 
zavarok megelõzése, megszüntetése, Sindelar-terápia. 

 T.: 290-7534, 06-70-319-9334

n Középiskolásoknak, matematika korrepetálást, érettségire felkészítést 
vállalok. Tel.: 0630/482-9081

n Matematika, fizika, kémia tantárgyakból általános és középiskolások 
részére vállalok felkészítést tanórákra érettségire. Önálló feladatmegoldó 
készséget is fejlesztve. Igény szerint hétvégén is tanítok! Telefonon érdeklődni 
3630/450-1346   

n ANGOL NYELVBŐL vállal korrepetálást, vizsgára felkészítést, tudásszinten 
tartást, nyelvtan, beszédkészség fejlesztést Karinthy Kéttannyelvű Gimnáziumban 
érettségizett, majd az ELTÉN angol szakon végzett bölcsész lány.  Tel.: 06-70-
371-4828 

n Matematikából, fizikából korrepetálást vállalok általános és 
középiskolás diákok számára. Telefon: 061/294-5985.

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

n Matematika, fizika tanítás általános és középiskolások részére, nagy 
hatékonysággal szaktanártól! Házhoz megyek! Tel.: 06-20-9590-134

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

 ÁLLÁS
n 18. kerületi Otthon Centrum irodánkba 2 fő ingatlan-

tanácsadót keresünk. Kiemelkedő jutalék, változatos munka, képzési 
lehetőség. Elvárás: minimum érettségi,  jó kommunikációs készség. Érdeklődni:  
70 454-1810, rapolti.csilla@oc.hu

n ELTÉN ANGOL SZAKON végzett bölcsész gyermektelen fiatal nő 
bejelentett állást keres! Angol–magyar, magyar–angol UNIÓS SZAKFORDÍTÓ. 
Egyéb: középfokú NÉMET, alapfokú PORTUGÁL, idegenvezető, jogosítvány. Tel.: 
06-70-371-4828

n A Kapocs Iskola 1 fő 4 órás takarítónőt felvesz. Önéletrajzokat 
kérjük: 1188 Bp., Kapocs u. 56., vagy kapocsiskola@kapocsiskola.hu címre.  
Tel.: 295-46-29

 INGATLAN
n Őrzött parkolók a Havannán a Vörösmarty és Barcsay utcában. Fizetési 

kedvezményekkel! Érdeklődés: Vagyon18 Zrt. tel: 290-3165 vagy a helyszínen. 
Tiszteljen meg bizalmával!

n ELADÓ XVIII. kerület Bókay telepen (110 + 24m2) családi ház, 150 
négyszögöles telken. Irányár: 32 millió Ft. Érdeklődni: esti órákban. T.: 295-5089, 
06-30-569-1729

n 10%-os árengedménnyel és ingyen garázzsal várom március 31-ig a 
XVIII. kerületi „Glória ház” új, beköltözhető lakásai iránt érdeklődőket. Részletekért 
hívjon! 20/241-0000 ok.ingatlan.hu

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

OPTIKAI SZAKÜZLET
Szemüvegkészítés, -javítás

Kontaktlencse-rendelés
Szemészet és gyermekszemészet 3 éves kortól

1182 Budapest Üllői út 737. • Nyitva H–P, 10–18 • Tel.: 284-4505294-4505

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

n Eladó a Szentimre – Kertvárosban (Körös u.) 157 négyszögöles telken 
lévő 100 m2 alapterületű családi ház. Irányár: 29,9 M Ft. Tel.: 290-1651, Mobil: 
06-30-250-6404

n IGAZÁN SZÉP felújított napfényes másfél szobás, 49 m2-es erkélyes lakás 
eladó a Lakatos ltp-en 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. 8,6 M Ft. Tel.: 0630/214-8862

n ELADÓ! TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN 555m2-es telken gázfűtéses, 
téliesített padlásteres 2 x 24 m2-es nyaraló eladó. Irányár: 3,1 millió Ft. Ugyan itt 
eladó kétszer használt elektromos kapálógép 16 000Ft-ért. Tel.: 06-70-
565-21-96

n Pestszentlőrincen Kisasszonyfa utcában részben felújított 2 szobás 
családi ház áron alul 21,5 M Ft-ért eladó. Pince, garázs, tetőtér beépíthető. 
Kisebb lakást beszámítunk. Tel.: 0620/555-1090 

n Parkra nyíló, szép és nyugodt környezetben, Budapest 
XVIII. kerületében, a Gloriett-lakótelepen, 22 m2-es összkomfortos 
ingatlan, iroda, illetve lakás céljára, 27.000 Ft./hó + rezsi költség térítés ellenében 
kiadó. Telefon: 0630/948-3659

 KöZÉRDEKű
n Tájak Korok Múzeumok Egyesület Bp. XVIII. ker. Nyugdíjas 

klubja autóbuszos kirándulást szervez 2011. április 02-án Gyöngyös – 
Gyöngyöspatára, április 30-án Pápára, május 15-én Százhalombattára. 
Érdeklődés telefonon: Horváth Lászlónénál 294-5993 vagy Harmati Istvánnénál 
290-3607

n értesítjük  a HazáNk tÖrtéNelme iráNt érdeklődőket, Hogy 
dr. Pusztaszeri lászló  az élő árPádokról tart előadást  
ugyaNezeN Címet viselő  kÖNyve alaPjáN a katolikus 
kÖzÖsségi HázBaN,  márCius 8-áN este 7 órakor.  
Cím: 1181 BudaPest, WlassiCs u. 84/a.

n A kerületben dolgozó állatorvosok értesítik az állattartókat, hogy a 2011. 
március 31-ig terjedő időszakban állatvédelmi megfontolásból kedvezményes 
árú macskaivartalanítást 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.: 290-4410
 Pestlőrinci  Kisállat-rendelőintézet
 1181 Bp., Fürst S. u. 38.; Tel.: 290-9249
 Állatorvosi Rendelő
 1182 Bp., Galamb u. 23.; Tel.: 290-9838
 Kertvárosi Állatorvosi Rendelő
 1182 Bp., Kőrös u. 44.; Tel.: 0630 3699896
 Non-Stop Állatgyógyászati Centrum
 1183 Bp., Ráday G. u. 67.; Tel.: 290-8970
 Murmuczok Állatgyógyászati Centrum
 1184 Bp., Lenkei u. 3.; Tel.: 294-2518
 Pestimrei Kisállat-Központ
 1188 Bp., Kisfaludy u. 62/a; Tel.: 294-5617
 Szent Bernát Pestimrei Kisállat-ambulancia
 1188 Bp., Kisfaludy u. 55/a; Tel.: 295-3085

TTaannuulljj  mmeegg  ffoollyyéékkoonnyyaann  
aannggoolluull  //  nnéémmeettüüll!!  

Szerezz nyelvvizsgát vagy beszélgess 
külföldi barátaiddal könnyedén! 

 
* csoportos tanfolyamok és magánórák 
* kellemes környezet 
* rugalmas oktatási feltételek 

* ingyenes szintfelmérés        
 
 

 
 
 

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

wwwwww..lloorriinncciinnyyeellvviisskkoollaa..hhuu 

 Nyerj magánórákat! 
Részletek a 
honlapon! 

Kezdd el most! 

www.reg-med.hu
06-20/555-71-08, 06-20/995-00-81

A manuálterápia egy olyan, tudományos alapokra épülő diagnoszti-
kai és természetes kezelési módszer, melyet csak megfelelő szakvizs-
gával rendelkező orvos, illetve gyógytornász végezhet. 

Célja a mozgásszervi elváltozásokból adódó mozgáskorlátozottság, 
fájdalom (pl.: nyak-, hát- és derékfájdalom) csökkentése, meg- 
szűntetése

Ezek a panaszok legtöbbször 
gyógyszer és műtét nélkül 
is eredményesen kezelhetők!

Keresse fel MANUÁLTERÁPIÁS rendelőnket!

Fáj a háta, dereka, nyaka?

 változás 
a HirdetésfelvételBeN!

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
Cím: 

1181 Budapest, üllői út 423.
Telefonszámunk: 

+36 30/954-2025
E-mail címünk: 

varoskephirdetes@vagyon18.hu

 

www.bp18.hu
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12 Ismerjük meg jobban családtagjainkat, barátainkat!Család

Temesi LászLó  

� Interaktív elő-
adás, játék 
felnőtteknek, 

hogy tanuljunk belőle. 
Mindenki tetszését 
kivívta a Világképző 
legutóbbi foglalkozá-
sa február közepén a 
Lőrinci Könyvtárban, 
mindenki aktivizálhatta 
magát. A tesztek alatt 
sokan jobban meg-
ismerhették társukat, 
családtagjukat, part-
nerüket. 

Egy élménypedagógus tesztelte 
hallgatóit, akik szép számban 
jelentek meg a könyvtár eme-
leti helyiségében. Kalandok és 
álmok címmel Bányai Sándor 
szervezett számukra egy remek 
családi programot, persze jöhet-
tek érdeklődők egyedül is. Ők 
se jártak rosszul, mert a sorso-
lás szeszélye partnerhez juttatta 
őket erre a röpke két órára. 

SzeSzéLyeS 
SorSoLáS
Kezdődött mindez a személyi-
ségre jellemző kitűzők keresé-
sével, nagyjából felmérhettük ki 
kicsoda, mit szeret, mi a hobbi-
ja. Ezután jött a fő szám, a páros 
kommunikáció, amikor az ösz-

szesorsolt párok egymásnak hát-
tal ültek, és az egyiküknél tizen-
négy ábra volt, amit a másiknak 
szóban leírva kellett egy üres 
papírra vetni, illetve lerajzolni. 

PontoS 
fogALMAzáS
Ha ezt családon belül rendsze-
resen „játszanák” – ami ajánlott 
lenne –, sok minden kiderülne 
a házaspárokról vagy éppen a 

gyermek-szülő kapcsolatról, a 
sikeres együttélésről. – Nagyon 
fontos, hogy pontosan fogal-
mazzunk, ha közlünk valamit, 
mert a félreértések bonyodal-
makhoz vezethetnek, nemcsak 
idegenek, hanem a családtagok, 

párok között is – fogalmazta 
meg a teszt lényegét Bányai Sán-
dor. – Sokszor előfordul, hogy 
azt hisszük, a másik érti, amit 
közlünk vele, miközben kiderül 
nem is ugyanarról beszéltünk… 
Félrevisz bennünket, ha nincs 
meg a közös nyelv.

A jó párkapcsolat alapja is, 
hogy megértsük a másikat.

tAnuLjunK 
A játéKoKbóL!
A tesztet kiértékelte a játék-
mester, de mint mondta, nincs 
eredményhirdetés, mert ez nem 
verseny! 

Erre jegyezte meg valaki han-
gosan: – Az a baj, hogy az iskola 
néha túlzottan is a versenyről 
szól, holott jobb lenne, ha in-
kább az együttműködésről, a 
játékosságról szólna, mert abból 
többet lehet tanulni. 

Ezt többen helyeselték. Az 
élménypedagógiának – melyet 
Bányai Sándor is művel – ez 
a lényege. Az együttműködés 
hangsúlyozása, ami a családon 
belül nagyon fontos. Például: a 
házasfelek ne versengjenek egy-
mással!

– Meg kell találni a legpozití-
vabb eredményeit az együttmű-
ködésnek, adjunk visszajelzést 
társunknak, mit csinált jól, min 
kellene változtatni, hogy még 
jobb legyen – hangoztatta Bányai 
Sándor, utalva arra, hogy a mos-
tani rajzos tesztnél, ha valaki a 

14 megadott ábrából csak egyet 
tudott lerajzolni, ne azt mond-
juk neki, „Milyen béna vagy!”, 
hanem hangsúlyozzuk ki, amit 
jól csinált. Ez is a jó házasság 
(egyik) titka, de a jó nevelésé is.

Jó csapat Jött 
össze az estére
– Nagyon jó volt ez a kis 
játék – mondta arató 
Gáborné. – az előadó 
nyitott volt, jól ráérzett 
az emberek legbelső 
gondolataira is. sokat 
lehetett tanulni tőle, 
amit odahaza haszno-
síthatunk. szerencsére 
jó csapat jött össze, 
az se számított, hogy 
kezdetben idegenek 
voltunk egymásnak.



Játék felnőtteknek,  
tanuljunk belőle!
Bányai Sándor: „Mindenkivel meg kell találni a közös hangot”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROSI 
LAKÁSREZSI-TÁMOGATÁSRÓL 2011.

A szerepjátékok megmozgatták a programon részt vevőket

„Minden fogászati kezeléssoro-
zatot szájhigiéniai ellenőrzéssel, 
kezeléssel kellene kezdeni. A 
szájüreg mechanikus megtisz-
títása elvárhatóan a páciens fel-
adata. Azonban a tisztítás hiá-
nyosságai a hónapok, évek alatt 
maradandó nyomokat hagynak” 
– mondta dr. Szécsi Erzsébet 
fogszakorvos.  

A felgyülemlett, időről időre 
ottmaradt ételmaradék szak-
nyelven plakká alakul. Ez a 
plakk egy baktériumtelep, amely 
folyamatos gyulladást tart fenn, 
azonban hosszú ideig nem okoz 
figyelemfelkeltő panaszokat. 

Amikor vérzik az íny, maxi-
mum azt váltja ki a tulajdonos-
ból, hogy még inkább nem nyúl 
oda fogkefével, ami csak olaj a 
tűzre. Nem az a megoldás, ha 
egész napi rágózással vagy két 
tic-tac drazsé elszopogatásával 
elfedjük a rossz leheletet. Ami-
kor már orvoshoz fordulunk 
rendszerint nagy a baj, s gyak-
ran visszafordíthatatlan a folya-
mat. Az íny elveszti tapadását, 
a fogak meglazulnak. Felke-
ressük a fogdoktort, aki tüzet 

olt, fájdalmat csillapít. Ennyit 
finanszíroz a társadalombizto-
sítás. A további munka már a 
parodontológia feladata, aminek 
a tb-finanszírozása megoldatlan 
probléma. 

– A magabiztos és jó megje-
lenés alapfeltétele az ápolt száj – 
mondta Szécsi Erzsébet, kerületi 
fogszakorvos. – A szájhigiénikusi 
munka iránt napjainkban egyre 
nagyobb az igény. 

Kerületünkben jelenleg 
mind össze egy szájhigiénikus – 
Mátyásné Marsai Judit – végez 
ilyen, az OEP által finanszírozott 
ellátást. Munkájára heteket, hó-
napokat kell várni.

– Minden nagyobb fogásza-
ti kezeléssorozatot így kellene 
kezdeni, de mivel erre a hosszú 
várakozási idő miatt nincs lehe-
tőség, így ezt az előmunkálatot 
az orvos idejéhez mérten végzi 
el – mondta a fogszakorvos. – 
Erre a munkára félévente egy-
szer kap elszámolási lehetőséget. 
Gyakran azonban ez nem elég. 
Ez a hiány késztetett arra, hogy 
még inkább segítsük az igények 
kielégítését.

Hiánypótló 
szájhigiéniés
kezelés a 
kerületben
A plakk és fogkő settenkedő 
következményei

Dr. szécsi edit fogszakorvos

tÁVHŐ-szOLGÁLtatÁsI 
DÍJKOMpeNzÁcIóra 
JOGOsULt

•	aki	a	Budapesti	Távhőszolgáltató	
Zrt.	távhőszolgáltatása	után	
közvetlenül	vagy	közvetetten	
díjfizetésre	kötelezett	és

•	megfizeti	az	adott	számla	díjkom-
penzációval	csökkentett	összegét	és

•	családjában	az	egy	főre	jutó	havi	
nettó	jövedelem	nem	haladja	meg	
a	65	000	Ft/fő	összeget,	vagy

•	gyermekét	(aki	után	családi	
pótlékot	kap)	egyedül	nevelő,	vagy	
egyedül	élő	és	havi	nettó	jövedel-
me	nem	haladja	meg	a	70	000	Ft/
fő	összeget.
a DÍJKOMpeNzÁcIó 
szÁMLaJóVÁÍrÁssaL 
VaLósUL MeG, HaVI ösz-
szeGe csaLÁDONKéNt:

•	május	és	december		hónapokban	
3000	Ft	

•	június–november	hónapokban	1000	Ft
•	január-április	hónapokban	6000	Ft
VÍZ-,	CSATORNA-	ÉS	SZEMÉT-
SZÁLLÍTÁSI	DÍJKOMPENZÁCIÓRA	
JOGOSULT	

•	aki	a	Fővárosi	Vízművek	Zrt.,	
FCSM	Zrt.,	FKF	Zrt.	szolgáltatásai	
után	közvetlenül	vagy	közvetetten	
díjfizetésre	kötelezett	és

•	a)	megfizeti	az	adott	számla	
díjkompenzációval	csökkentett	
összegét	és

•	b)	családjában	van	olyan	személy,	
akinek	az	illetékes	kerületi	önkor-
mányzat,	vagy	más	illetékes	szerv	
a	kompenzáció	iránti	igénylése	
benyújtásának	időpontjáig

•	időskorúak	járadékát,	vagy
•	rendszeres	szociális	segélyt,	vagy
•	rendszeres	gyermekvédelmi	
kedvezményt,	vagy

•	rendkívüli	gyermekvédelmi	támo-
gatást,	vagy

•	a	foglalkoztatás	elősegítéséről	és	
a	munkanélküliek	ellátásáról	szóló	
1991.	évi	IV.	törvény,	illetve	a	
szociális	igazgatásról	és	a	szociális	
ellátásokról	szóló	1993.	évi	III.	
törvény	alapján	munkanélküli	sze-
mélyeknek	járó	egyéb	rendszeres	
pénzbeli	ellátást	állapított	meg,	
vagy	aki

•	közgyógyellátási	igazolvánnyal	

rendelkezik,	vagy
•	igazoltan	közhasznú,	közcélú	
munkát	végez,	vagy

•	c)	–	családjában	az	egy	főre	jutó	
havi	nettó	jövedelem	nem	haladja	
meg	a	65	000	Ft/fő	összeget,

•	gyermekét	(aki	után	családi	
pótlékot	kap)	egyedül	nevelő	vagy	
egyedül	élő	és	havi	nettó	jövedel-
me	nem	haladja	meg	a	70	000	Ft/
fő	összeget.

•	A	díjkompenzáció	számlajóváírás	
formájában	valósul	meg.

•	A	díjkompenzáció	havi	összege:
	 vízszolgáltatás	esetében:	725	Ft
	 csatornaszolgáltatás	esetében:	
725	Ft

•	szemétszállítási	szolgáltatás	
esetében:	550	Ft

•	A	díjkompenzáció	az	igénylés	
benyújtását	követő	hónaptól,	

	 de	legkorábban	2011.	márciustól	-	
2012.	február	hónapokra	jár.

•	Aki	korábban	hátralékban	maradt,	
az	is	beadhat	díjkompenzációra	
kérelmet.

•	A	Hálózat	Alapítvány	igénylőlapját	
2011.	január	25-től	vehetik	át	a	
lakóhelyük	szerint	illetékes	pol-
gármesteri	hivatal	ügyfélszolgálati	
irodáin,	amelyet	ugyanitt	kitöltve	

	 legkésőbb	2011.	december	31-ig	
lehet	leadni.
téLI FŐVÁrOsI KIeGészÍ-
tŐ LaKÁsrezsI-tÁMO-
GatÁsra JOGOsULt

	 külön	kérelem	benyújtása	nélkül
•	aki	közüzemi	díjkompenzációra	
jogosult	és	azt	igénybe	vette	2010.	
december	31-ig.

•	A	támogatás	ez	évi	egyszeri	összege:
•	távhőszolgáltatás	esetén	16	000	Ft	
–	egyéb	fűtés	esetén	12	000	Ft.

a HÁLózat aLapÍtVÁNY 
HÁtraLéKKIeGYeNLÍtŐ 
tÁMOGatÁsÁt	

•	a	kerületi	önkormányzat	család-
segítő	szolgálatánál	lévő	kérelem	
kitöltésével	lehet	kérni,	ahol	
részletes	tájékoztató	kapható.

2011.	január,	Dr.	Győri	Péter	
HÁLÓZAT	–	Budapesti	Díjfizetőkért	

és	Díjhátralékosokért	Alapítvány	
elnöke

GONDOt FOrDÍtaNaK 
az értéKeLésre

 az élménypedagógia az 
óvodában is alkalmazható 
a magatartási és beillesz-
kedési zavarokkal küzdő 
gyerekeknél, a probléma-
megoldó játékok, kom-
munikációs gyakorlatok 
csapat- és bizalomépítők 
lehetnek. Nagy gondot 
fordítanak az értékelésre, 
a pozitív visszajelzések 
közvetítésére. 



VÁROSKÉP n 2011. febRuÁR 24. n www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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� Az örömszerzés jegyében telt el a mögöttünk hagyott hét a Pestszentimrei 
Baptista Gyülekezet tagjai számára. Február 13. és 20. között rendeztek fesz-
tivált, „Adj Ingyen örömöt!” elnevezéssel az önkéntesség jegyében. Erről kér-

deztük Háló Gyulát, a gyülekezet lelkészét.

Az ingyen adott öröm
 Az önkéntesség szép példái a szentimrei baptista gyülekezetben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Eljő Mátyás, 
a jégtörő 
A hónap 24. napján a Mátyások 
ünneplik a névnapjukat, ami-
hez több néphit és megfigye-
lés is tartozik, így ,,előnevet” 
is ragasztottak hozzá. Jégtörő 
Mátyás napjának is nevezik.

Ahol Zsuzsanna – ők február 19-én 
ünnepelték nevük napját – nem vit-
te el a fagyot, ott Mátyás töri meg 
a tél uralmát. Ám, ha jeget nem ta-
lál, akkor csinál – tartja a néphit. 
A halászoknak is jeles nap ez, mert 
ekkor kezdenek ívni a csukák. Az 
ezen a napon fogott halat a nép 
,,Mátyás csukájának” nevezi.

A február a rómaiaknál a 
legősibb időkben az utolsó hónap 
volt, annak záró napja pedig Ter-
minus, tehát a befejezés ünnepe. 
Ez magyarázza, hogy részben a 
halállal, részben a termékenységgel 
kapcsolatos kultuszok fűződnek 
ehhez, s az engesztelés havaként 
is számon tartották az ókorban. 
Ovidius a római naptárban leír-
ja, hogy február néven neveztek 
minden olyan anyagot, amellyel 
a tisztító szertartásokat végezték. 
A hónap latin neve, februarius a 
,,tisztulás” szóból ered. Az antik 
Rómában a decemberi, januári víg-
ságokat követő testi-lelki purgálás 
(megtisztulás) idejének számított. 
A Mátyás név héber eredetű, je-
lentése: Istennek ajánlott vagy az 
Istennek ajándéka. A Lévi nem-
zetségéből, Betlehemből származó 
Mátyás tudós volt. Az áruló Júdás 
helyébe választották sorshúzás és 
isteni jeladás után. Némely írások 
szerint Macedóniába ment prédi-
kálni, és itt az ördög vakító mérget 
itatott vele, de nem ártott neki. Ez-
zel szemben Mátyás többeket meg-
gyógyított, amiért tömlöcbe vetet-
ték és megkínozták. A börtönből 
Jézus szabadította ki, hogy tovább 
hirdesse az Igét.  

Egyházi 
hírek
Püspökök  
tanácskozása
Megtartották idei első találko-
zójukat a katolikus, református 
és evangélikus egyház püs-
pökei, akik a Magyarországi 
Evangélikus Egyház Országos 
Irodájában találkoztak. A 
hagyományos találkozó célja 
az egyházakat és a társadal-
mat érintő időszerű kérdések 
megbeszélése, valamint a már 
zajló és tervezett együttműkö-
dések részleteinek egyeztetése 
volt. 

Katolikus Rádió
Újabb frekvenciákról döntött a 
Médiatanács a legutóbbi ülé-
sén. A Katolikus Rádió Szom-
bathelyen nyert frekvenciát, 
amelyre összesen öt pályázat 
érkezett. Három kereskedelmi, 
kettő pedig közműsor szol-
gáltatótól. Az indulók közül a 
Magyar Katolikus Rádió nyerte 
el a sugárzás lehetőségét.

Gyűjtés
Február 27-én, vasárnap or-
szágos templomi gyűjtés lesz 
a szentmiséken a katolikus 
iskolák javára.

A zárórendezvényre sokan érkeztek a Sportkastélyba

– A vasárnap befejeződött 
fesztivál programjai minden nap-
ra biztosítottak lelki elmélyülést, 
s szórakozást is az érdeklődők-
nek.

LELkEs  
szErvEzők

– Kettős céllal szerveztük 
meg a fesztivált. Az egyik, mint 
említette, hogy minél több gyü-
lekezeti tagunknak biztosítsunk 
elmélyülést, kulturált, sokszínű 
kikapcsolódást, másrészt pedig, 
amint azt a jelmondatunkban 
is hirdettük, a hangsúlyt az ön-
kéntességre helyeztük. Ez utóbbit 
azért emelem ki, mert ez az esz-
tendő az önkéntesség európai éve 
is egyben. A magunk mögött ha-
gyott napokat önkéntesek szer-
vezték, mint ahogy a résztvevők, 
az előadók és a közreműködők is 
saját döntésük alapján jöttek el 
hozzánk, s bízom benne, lettek 
gazdagabbak a gyülekezetünk-
ben. Semmi különlegeset nem 
akartunk nyújtani, csupán bizo-
nyítani az egyszerű és hétköznapi 
mondásnak az igazságát, misze-
rint a legjobb dolgok az életben 
ingyen vannak. Valljuk, hogy 
ezek is lehetnek minőségiek és 
örömöt adók. Jézus úgy tanítot-
ta, hogy ingyen kaptátok, ingyen 
adjátok. Valamennyi programunk 
célja az örömszerzés volt.

A csALád  
és A HIt ErEjE

– Megvalósították, amit el-
terveztek?

– A fesztiválmegnyitó az 
Örömzene nevet viselte, már az 

elején jelezve, hogy az öröm ke-
rül a napjaink, a programjaink 
középpontjába. Az elmúlt hét 
keddjén és csütörtökén az ima-
házunkban, szombaton pedig a 
kastélydombi iskolában Az Élet 
címmel olyan ,,kirándulás” volt, 
amelynek keretében az érdeklő-
dőket végigvezettünk egy olyan 
történeten, amelyről mindenki el-
mondhatta, hogy a sajátja. Azért, 
mert akár ő maga is megélhette, 
vagy éppenséggel megélhetne.

A szerda esti program, Az 
„Egymásnak teremtve” elneve-
zésű rendezvény pároknak szólt, 
tehát a megélt valóságot adhatta 
vissza az érdeklődőknek, még-
pedig avatott előadók szavai és 
gondolatai alapján.

– Nagy büszkeség a számunk-
ra, hogy a Házasság Hete 2011 
arca, dr. Szabó Endre szakorvos 
és felesége, Szabóné Nemes Krisz-
tina elfogadta a meghívásunkat, 
s a család erejéről, a hit fontossá-
gáról beszélt az hallgatóságnak.

EGészséGnAP  
és dEsszErt

– Milyen rendezvényekkel 
várták még a gyülekezet tagjait?

– A legtöbb programot a hét-
végére, szombatra szerveztük. 
Jól tettük, mert nagy volt az ér-
deklődés. Az egészségnap kere-
tében ingyenes szűrővizsgálaton 
és ingyenes orvosi tanácsadáson 
vehettek részt, akik ellátogattak 
a kastélydombi iskolába. Ezen a 
napon volt futballtorna fiúknak, 
desszertkészítő verseny lányok-
nak, működött a Mosoly-klub, 
miközben a felnőttek, a szülők 
beszélgetéseken vehettek részt. 

Dr. Iván László ideggyógyász a 
testi-lelki öregséggel kapcsolato-
san adott tanácsokat az idősek-
nek. 

– A vasárnapi, a Sportkas-
télyban tartott zárórendezvényt 
valóban ,,nagy nevek” fémjelez-
ték.

– Örömünkre szolgált, s ez-
úton is szeretnék köszönetet 
mondani a magyar First Ladynek, 
Schmitt Pálné Makray Katalin-
nak, aki videó-üzenetben küldte 
el a jókívánságait és a gondolatait 
a fesztivál valamennyi résztve-
vőjének. Körünkben volt dr. Mé-
száros Kálmán, a Magyarországi 
Baptista Egyház elnöke is. 

– A címét tekintve, akár 
stílszerű is lehetett a befejező 
napon bemutatott színházi elő-
adás, amely az Örömkommandó 
címet viselte.

– A boldog örömosztást, a 
felhőtlen örömadást kívántuk a 
rendezvény középpontjába állíta-
ni. Hiszem, hogy sikerült, s nyo-
mot tudtunk hagyni az emberek 
lelkében.

Az öröm útjAin
Ezzel a címmel ren-
dezték meg a fesztivál 
befejező napjának dél-
előttjén azt a programot, 
amelyben a kitárulkozók, 
a lelküket megmutatók 
őszintén beszéltek, s 
tettek vallomásokat az 
életváltozásaikról, s 
arról, miként tapasztal-
hatták meg ebben isten 
óvó segítségét.



Hallgatva a lelkipásztort, az 
az ember érzése, hogy lehet-
ne akár egy sarokkal odébb, a 
római katolikus templom plé-
bániáján is. Már ami az épület 
hányatott sorsát illeti. Mindkét 
templom nagyrészt a háború, a 
bombázás áldozata lett.

EmBEröLtő  
IdEjE érkEzEtt

– Mi sem úsztuk meg, a mi 
templomunkat is lerombolták, 
felrobbantották. Akárcsak a ka-
tolikus templom, úgy a miénk 
is jó tájékozódási pont lehetett 
volna az orosz csapatoknak, 

így inkább a pusztítást válasz-
tották a németek. Gyülekeze-
tünk megalapítója, dr. Széky 
Endre, akinek a fejszobra a 
bejárat mellett látható, csak jó 
húsz évvel később mondhatta 
el, hogy készen áll az új, s hogy 
ismét szolgálhatja a gyülekezet 
tagjait az épület – mondja a lel-
kipásztor, aki 1984-ig Hatvan-
ban szolgált, utána került ide, 
Pestszentimrére.

A háromgyermekes csa-
ládapa elmondja, hogy az idei 
számtalan rendezvényük kö-
zül már küszöbön van az első, 
hiszen február 27-én csendes 
nap lesz a parókián, amely-
re meghívták a Károli Gáspár 
Református Egyetem teológiai 
tanszékvezetőjét, a rektort, dr. 
Szűcs Ferencet is.

– Bízunk abban, hogy elfo-
gadja az invitálást, akárcsak 
Karasszon Dénes csellóművész, 
aki ugyancsak sokat tehet a 
rendezvény emelkedett hangu-
latáért.

tAvAszI  
összEFoGás
A gyülekezet terveiről sokat 
eláruló mondatokkal beszél a 
lelkipásztor, aki úgy véli, nem a 
külsőségekben kell megnyilvá-

nulni, sokkal inkább azokban a 
belső értékekben, amelyek biz-
tosítják a gyülekezet tagjainak 
az egymásra figyelést, az egy-
más felé fordulást.

– Az a legfontosabb, hogy 
családi hangulat, baráti, egy-
másra figyelő légkör vegyen 
körül bennünket. Ha ez adott, 
ha ezt elértük, akkor nagyot 
léptünk előre – folytatja Or-
bán Kálmán, aki elárulja azt is, 
hogy Pestszentimrén mintegy 
4-5 ezer református él, s közü-
lük 400 tagja van a gyüleke-
zetének. A közelebb kerülést 
szolgálhatja az a jótékonysági 
koncert is, amelyet márciusban 
tartanak, s amelynek a bevétele 
az utolsó forintig a Nagykőrösi 
úton található református iskola 
működését szolgálja majd.

nyárI túrák
A tervek szerint nyáron, közel 
száz gyülekezeti tagjukkal az 
önkormányzat balatoni üdülő-
jébe mennek. Korábban jártak 
már Erdélyben, voltak Székely-
földön, s elutaztak Kárpátal-
jára is. Miközben bemutatja a 
gyönyörű fafestéssel díszített 
templom belsejét, úgy mondja 
az ars poeticáját, hogy észre 
sem veszi.

– Értéket kell létrehozni…

�orbán kálmán, a Pestszentimrei reformá-
tus gyülekezet lelkipásztorának minden sza-
va, minden mozdulata árulkodó. A 66 éves, 

háromgyermekes tiszteletes valóban a sajátjának 
érzi a templomot, a parókiát, a templomkertet, s 
búcsúzáskor még arra is ügyel, hogy a bejárat elé 
ledobott reklám- és szórólapok ne csúfítsák az ut-
cát… A gyülekezet tagjaira több fontos esemény is 
vár ebben az évben.

Jótékonysági koncert 
az iskoláért

Orbán Kálmán az idei tervekről is beszélt

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Programok

Az Üde Színfolt Kulturális Egyesület rendez-
vénysorozatot indít „Tartozunk – Összetarto-
zunk” címmel a Polgárok Házában. Az ese-
ménysorozat fővédnöke a Nemzeti Kulturális 
Alap elnöke, Jankovics Marcell lesz.

Trianon következményeként több millió 
nemzettársunk él jelenlegi határainkon kívül, 
a szomszédos államok egykori magyarországi 
területein. A velük való kapcsolattartás nagyon 
fontos.

– Úgy véljük, hogy minden lehetséges mó-
dot meg kell ragadni az elszakított területeken 
élő nemzettársaink felkarolására – hangoztatta 
Somlai Zsuzsa az egyesület elnöke. – Különösen 
a 2004. december 5-i népszavazás óta mondhat-
juk azt, hogy tartozunk ezeknek a magyarok-
nak, erre utal a rendezvénysorozat címe is.

A „Tartozunk – Összetartozunk” soro-
zat március 10-én 17 órakor kezdődik. Ekkor 
„Gömöri-est” címmel felvidéki vendégek érkez-
nek a Polgárok Házába. A program sokszínűnek 
ígérkezik, hiszen a kézműves-kiállítás és a Szo-

borfák című film vetítése mellett a gömöri ízek-
kel is meg lehet ismerkedni.

– Már az első, felvidéki estet, majd az év to-
vábbi estjeit is vállaltan családok részére szer-
vezzük. Azt szeretnénk, ha több generáció egy-
szerre szórakozhatna – jelezte Somlai Zsuzsa. 

A nyár elején Kárpátalja, majd az ősz folya-
mán Délvidék és Székelyföld is bemutatkozik. 
A rendezvénysorozat fővédnökének Jankovics 
Marcellt kérte fel az egyesület, akivel a márci-
us 10-i „Gömöri-esten” találkozhatnak is az ér-
deklődők. Jelen lesz a programon Helyey László 
színművész is, köszöntőbeszédet pedig Ughy 
Attila polgármester mond majd.

A március 10-i rendezvényt Jankovics Marcell 
nyitja meg a felvidéki Gömöri Kézművesek Tár-
sulása lesz a vendég. Levetítik a róluk készült 
Szoborfák című filmet. Gömöri ízek kóstolója 
várja a vendégeket, borozgatni lehet a Fonó Ze-
nekar zenéje mellett, míg Vörös Árpád, a Tébláb 
együttes vezetője táncot tanít. 

Ê Kovács Attila

Csontváry-  
ajándékok

A Junior Achievement Magyarország és a Citi-
bank által támogatott Iskolatámogatási Prog-
ramban, a 2010–11-es tanévben a Csontváry 
Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Isko-
la 665 ezer forint értékű pénzügyi-gazdasági 
oktatócsomagot nyert el. A csomag tartalma: 
projektor, notebook, 50 oktató CD a matemati-
ka, angol, informatika tantárgyakhoz.
A díjátadó ünnepséget december végén a 
Csontváryban tartották. Az iskola énekkara ka-
rácsonyi műsorral kedveskedett vendégeinek, 
az iskola tanulóinak, tanárainak. Az ünnepség 
után mindenki megtekinthette az ajándékokat, 
amelyeket a diákok és a pedagógusok is nagy 
örömmel fogadtak, hiszen nagyban megkönnyí-
ti, és segíti a mindennapi oktató-nevelő mun-
kánkat.

Vár a Kisebbségek 
Háza

A Német Kisebbségi Önkormányzat ingyene-
sen rendelkezésre bocsátja saját rendezvény-
termét. Helyszín a Kisebbségek Háza.
Céljuk, hogy fiatalok és idősek, ismerősök, és 
társaságot keresők egyaránt olyan helyszínt ta-
láljanak, ami közel van, biztonságos, kulturált, 
és ami a legfontosabb, ingyenes.
A terem legfeljebb 40-50 fős rendezvények lebo-
nyolítására alkalmas.
Jelenleg zajlik a szabadidős eszközök, PC-k be-
szerzése. 
Lehetőség van közös filmvetítésre, élő zenés 
programokra, olvasóest, osztálytalálkozók szer-
vezésére. A házban számítógép, internet, csocsó, 
pingpongasztal van. Az idegen nyelvet tanulók-
nak kedvezményes oktatás, német nyelvű ifjú-
sági újságok helybeni olvasása, DVD-k kölcsön-
zése, időseknek internetoktatás, tánctanulás, 
teázás lehetséges.
A terembeosztás elkészítése érdekében kérik, 
hogy a rendszeres teremhasználati igényeket 
március 15-ig jelezzék Fekete György elnöknek 
vagy Molnár Hajnalka elnökhelyettesnek.

Német Kisebbségi Önkormányzat, 
1184 Budapest, Üllői út 400. 

Polgármesteri Hivatal.

E-mail:

gyorgy.fekete@t-email.hu
hajnalka.anna.molnar@gmail.com

Az NKÖ elnöke fogadóórát tart, amelynek hely-
színe és időpontja: Minden hónap 3. hétfője, 
17.30–18 óra között, Kisebbségek Háza, német 
közösségi terem. Havanna lakótelep közepe –. 
Fogadás kizárólag előzetes bejelentkezéssel!

Telefon.:

06-70-319-5934

PestszeNtlőriNc-
PestszeNtimre  
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 28-tól március 12-ig: 
Alkotó pedagógusok tárlata – hely-
szín a Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény

Vilmos eNdre  
sPortceNtrum

Nagybecskerek utca 32.
Nyitva tartás: uszoda 6.15–20.30 
óráig, sportpálya 6–22 óráig.
Kosárlabda bajnoki mérkőzések:
Március 5. 15 óra: Malév – Radnóti 
ÖF (öregfiúk)
17 óra: Malév – Miskolci Kékrókák
Március 6. 15 óra: Malév – Ke-
resztúr ( junior)
16.30: Malév – Kiss Lenke KS 
(felnőtt II.)
18 óra: Malév – Újbuda MAFC 
(serdülő) 
Asztalitenisz bajnoki mérkőzések:
Február 26. 11 óra: Malév II – 
Dabas
Március 12. 11 óra: Malév I - 
Pénzügyőr

rózsa műVelődési Ház

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 11. 20 óra: Retro Party – 
Belépő: 1400 Ft/fő
Március 12. 15 óra: Életmód Klub 
– A belépés díjtalan
Március 13. 11 óra: Az Alma 
Együttes koncertje – Belépő: 1500 
Ft/fő

PestszeNtimrei
sPortKastély

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Február 22-én és március 2-án 17 
órakor: Behring Balázs könyvbemu-

tatója a különteremben 
Március 12.: Id. Növényi Norbert 
Női Nemzetközi Birkózóverseny 
8-18 óráig

lőriNci sPortcsarNoK

Thököly út 5.
Telefon/fax: 291-0535
www.sportszerukft.hu
Február 26.: Labdarúgó-torna a 
Lónyai Utcai Református Gimná-
zium és Kollégium rendezésében
Március 5.: Bűnmegelőzési kutyás 
bemutató-közcélú rendezvény a 
XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság 
szervezésében kb.11.00–14.00 
óráig

lőriNci NagyKÖNyVtár

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Internethasználói foglalkozás 20 
órában, délelőttönként 9-14 óráig
Időpontok: I. csoport: 2011. már-
cius 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. A részvétel díja beiratkozott 
olvasóknak 100 Ft/óra, regisztrál-
taknak 200 Ft/óra.
Február 22. 14 óra: A Tájak – Ko-
rok – Múzeumok Egyesület irodalmi 
klubja
Február 23.16 óra: Olvasó-társ: 
mesét olvas Virág Anita
Március 4. 10 óra: Izgő-mozgó 
klub - Tavasz
62 éven felüli olvasóink a könyvtár-
ban ingyenesen internetezhetnek!

csoNtVáry utcai 
fióKKÖNyVtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 21. 13-14 óra között: 
Olvasó-társ : meseolvasás
Március 3. 10–12 óra között: 
Csevegő csütörtök.

PestszeNtimrei KÖNyVtár 

Nagykőrösi út 56.

Telefon: 291-2392
Március 4. 17 óra: Mesekuckó – 
Bábozik a Bakó-család.

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 25.: A.H.S. (poprock)
Február 26.: Korál Forever koncert
Március 4.: Keep Floyding koncert. 
Jegyek elővételben kaphatók! Pink 
Floyd est

KoNdor Béla
KÖzÖsségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
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
Február 26. 10 óra: Farsangi Bál 
a Szent László-plébánia szervezé-
sében
Február 27. 10 óra: Csapatbajnok-
ság a Pestszentlőrinci sakk-kör 
szervezésében
Február 27. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Február 28. 14.30: A két Lotti – a 
Nevesincs Színház előadásában
Március 2–30. 18 óra: XI. IMF – 
Fotóművészeti pályázat kiállítása és 
díjkiosztó ünnepsége
Március 4. 10 óra: Mazsola és 
Tádé – Bábelőadás gyerekeknek a 
Fabula Bábszínház előadásában
Március 4. 18 óra: Alapítványi Bál 
a Szent Lőrinc Katolikus Óvoda 
szervezésében

Március 5. 16 óra: Zenés, táncos 
műsoros délután a Marsai dalkör 
közreműködésével 
Március 6. 11 óra: Dittmár Show – 
cirkuszi előadás gyerekeknek
Március 6. 15 óra: Nyugdíjas 
Táncklub
Március 8. 15 óra: Nőnapi bál a 
Havanna Egyesület szervezésében
Március 10. 14 óra: Nőnapi bál a 
NYÉVE szervezésében
Március 11. 9 óra: SOFI március 
15-i ünnepsége
Március 11. 11 óra: Vörösmarty 
Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános 
Iskola és Gimnázium március 15-i 
ünnepsége
Március 12. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Március 12. 20 óra: Pitypang 
Óvoda farsangja
Március 13. 10 óra: Ékszerkiállítás 
és vásár

VárosHáza díszterme
Városház utca 16.
Február 25. 18 óra: A 10 éves 
„Nyitnikék” Gondozónői Kamarakó-
rus jubileumi koncertje
Március 4.: „Szereti Ön Bachot?” – 
Triola fúvósegyüttes koncertje
Március 6.: Konyicska Renáta 
zongora-koncertje
Március 10. 18 óra: Jótékony-
sági rendezvény – „Athén 2011 
– jótékonysági délután a SOFI 
sportolóiért”
Március 13. 17 óra: HangDala 
gyöngyszemei – A Reform Régió 
Egészségnevelő, Oktatási, Kul-
turális és Sporttánc Közhasznú 
Egyesület szervezésében

HaVaNNa KiállítóHely
Havanna utca 9.
Kiállítás: Élet a régi-új lakótele-
peken – az Állami lakóteleptől 
a Havannáig
A kiállítás egyelőre (biztonságtech-
nikai okokból) csak iskolai csopor-
tok számára, előzetes egyeztetés 
alapján látogatható!
A Helytörténeti Kör programjai 
februártól indulnak újra, havonta 
egyszer, a hónap utolsó szerdáján. 
Február 23. 14-17 óráig: A kiállítás 

megtekintése vezetéssel, helytörté-
neti előadás

múzeumsaroK 
Kiállítóterem

Szent Lőrinc sétány 2.
“Pusztától a parkvárosig” c. tabló 
kiállítás a külső fronton
Pestszentimrei Közösségi Ház
Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 4-ig még megtekinthető 
Pósfainé L. Kovács Júlia kiállítása 
"Az ember és környezete" címmel.
Március 2. Kertbarát Klub - Kora 
tavaszi teendők a kiskertekben
Március 3. 13.30-tól: Nyugdíjas 
Nótadélután
Március 4-5. Kreatív Kézműves 
Klub: Tavaszváró ötletek, Nőnapi 
ajándékok.
Március 5. 13 óra: KÖKI SZÍNI 
SULI féléves bemutatója. A belépés 
ingyenes.
Március 8. Ezoterikus klub (Transz-
légzés, légzésterápia) Belépő: 
300 Ft
Március 9. 18 óra: A Kesztyűs 
Műhely Nőnapi kiállítását Kaszner 
Margit grafikus-festőművész, író 
nyitja meg. Közreműködik: Patricio 
Baeza és Ursu Gábor. A kiállítás 
látogatható április 1-ig.
Március 11. Történelmi Játszóház. 
Óvodásoknak 10 órától, kisis-
kolásoknak 13 órától. Előzetes 
bejelentkezést kérünk.

PolgároK Háza

Üllői út 517.
Nyitva tartás: szerdán 9–17-ig, 
szombaton pedig 9–12 óra között.
Március 10. 18 óra: „Tartozunk 
– Összetartozunk” – Gömöri-est; 
kézműves-kiállítás, gömöri ízek 
kóstolója és a „Szoborfák” című 
film vetítése. Fővédnök: Jankovics 
Marcell.
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: 295-0666
www.natik.hu
Minden hétfőn 13–17 óra közötti 
nyitva tartással minden kedves 
vásárlót szeretettel vár a NATIK-
Antik-vár, a NATIK irodában! 
Folyamatosan gyarapodó készlettel, 
könyvenként 200 Ft-os áron. 
Február 26-án 19 órától: 10. jubile-
umi MATRÓZ bál a Karinthy Frigyes 
Gimnáziumban. Jegyek elővétel-
ben rendelhetők a natik@natik.
hu e-mail címen, a 295-0777-es 
rögzítős vezetékes, vagy a 06-20-
524-3043 mobil telefonszámon.

www.bp18.hu

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Üde színfolt lesz ez a sorozat
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15SportLondonra készül a legjobb magyar taekwondós

Sport
hírek
Úszósikerek
Február 5-én rendezték az 
úszóknál a diákolimpia buda-
pesti döntőjét, ahol az Aqua 18 
SE 24 versenyzője képviselte 
kerületünket. A tavalyi 6 
egyéni bajnoki címet kettővel 
megfejelve, a lehetséges 
18-ból 8 aranyat hoztak el. 
A Leidal testvérek, Tibor és 
Nóra 3 aranyérmet nyert, míg 
Nagy Fruzsina kétszer állt 
a dobogó tetején. Mellettük 
Bíró Ádám, Tihanyi Zsófia és 
Ivánka Márton diadalmas-
kodott. Az egyéni számokon 
kívül, váltóban Horváth Zita és 
Szabó Dániel nyert aranyat. 
Az egyesület versenyzői közül 
négyen ezüstérmet, hárman 
pedig bronzérmet nyertek.

Elhunyt  
Zentai Gyula
Január 14-én elhunyt Zentai 
Gyula, a kerületi sakkélet 
kiemelkedő alakja – tájé-
koztatta szerkesztőségünket 
Bertók Béla, a Pestszentlőrinci 
Sakk Kör elnöke. A budapesti 
csapatbajnokságon háromszor 
vezette ezüstéremre a kerületi 
sakkcsapatot. Zentai Gyula 84 
évet élt.�

Úgy látszik, az idei tél olyan 
sportágakat is elhoz kerületünk-
be, amelyeknek űzésére eddig 

nem nyílt mód. A Bókay Kertben lévő 
jégpálya után ugyanis nemrégiben 
egy új sportág, a golf szerelmesei 
is birtokba vehettek egy pályát a 
Gyömrői úton. 

A Sárkány Center legtöbbünk tudatában úgy él, 
mint egy nagy távol-keleti piac, ahol a zoknitól, a 
lapos elemen át, a ruháig szinte bármit megvehe-
tünk. Mostantól kezdve a Sárkány Center immár – 
Dél-Pest első golfcentrumaként – sportszempont-
ból is érdekessé vált.

A Golf iránti szerelem 
A pálya a Sárkány Center vietnami tulajdonosá-
nak, Wu Quoy Duongnak, vagy ahogy inkább is-
merik, „Zolinak” a fejéből pattant ki.

– Két éve golfozom, ám eddig messzire kellett 
utaznom, ha ütögetni akartam. Miután munkám 
miatt időm nagy részét itt töltöm, és rendelkezés-
re álló hely is akadt, arra gondoltam, létesítek egy 
pályát itt, a Sárkány Centeren belül.

szimulátoros pályA 
Az idejárók azért ne kezdjék el keresni a zöldellő 
dombokat, ugyanis a pálya zárt helyen, az egyik 
raktárépület felső szintjén épült meg. 

– Az egyik raktárépület emelete kihasználatla-
nul állt, így kézenfekvő volt, hogy ott épüljön meg 
a pálya. Miután ott nem áll rendelkezésre egy golf-
pályányi tér, ezért szimulátoros pályát építettünk. 
Az élmény így is megvan, és még el is fértünk.

Tagsági kárTya 
és személyes ajánlás 
a felTéTel

Wu Quoy Duong őszintén reméli, 
hogy sokan látogatnak el a pályá-
ra. más kérdés, hogy nem lesznek 
egyszerűek a pályahasználat fel-
tételei. a tervek szerint kizárólag 
klubtagságival lehet majd hasz-
nálni a pályát, ahhoz viszont, hogy 
valaki tagságit kapjon, egy – már 
tagságival rendelkező – személy 
ajánlására lesz szükség.



Csak klubtagságival ütögethetünk…

Golfpálya létesült  
a Sárkány Centerben

„Futás, ami összeköt”
Idén 6. alkalommal rendezik 
meg az Imre-Lőrinc futóver-
senyt. Az önkormányzat által 
szervezett viadalt ezúttal is 
március idusán tartják.

A kerületi futóverseny kettős 
célt szolgál. Egyrészt közösségi 
sportolási lehetőséget biztosít, 
másrészt mód nyílik arra is, 
hogy a résztvevők és a szerve-
zők méltó módon megemlékez-
zenek az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharcról. A verseny 
március 15-én 10 órakor rajtol 
a pestszentimrei Kastélydombi 

Általános Iskolától (Nemes utca 
56-60.), és célba is ugyanide ér-
keznek majd a résztvevők. 11 
korcsoportban és 5 távon rende-
zik meg a viadalt. A szervezők a 
helyszínen átöltözési lehetőséget 
és ruhatárat, hideg idő esetén 
pedig melegedőhelyiséget vala-
mint meleg teát biztosítanak. A 
célba érkezőket szintén étel és 
ital várja.

Nevezni a helyszínen, a ver-
seny napján reggel 8 órától lehet. 
Bővebb információt a fellegi@
bp18.hu címen kaphatnak az ér-
deklődők.

Kovács AttilA   

�
Kitűnően kezdte a 
2011-es évet tóth 
Balázs, aki a Wtf 

taekwondo évadnyitó 
világranglista-versenyén 
megnyerte súlycsoportjá-
nak küzdelmeit. A magyar 
versenyző nem pihenhet túl 
sokat, február végén már 
iránban lép majd szőnyeg-
re.

– Jól sikerült a versenyre való fel-
készülésem – mesélt sikeréről Tóth 
Balázs. – A svédországi viadalon 
mintegy ezren indultunk, ebből az 
abszolút kategóriában 22-en.

Tóth Balázsnak négy mérkőzést 
kellett sikerrel megvívnia a végső 
győzelemhez. 

fejrÚGás sem 
állíthAttA meG

– A negyeddöntő és az elődöntő 
különösen nehéz volt, mert mindkét 
meccsen rögtön az elején kaptam 
egy-egy fejrúgást. Szerencsére ennek 
ellenére sikerült felülkerekednem, 
és döntőbe kerülnöm. Ott pedig le-
győztem olasz ellenfelemet. 

Fontos, hogy Tóth Balázs rögtön 
az év első versenyét megnyerte.

– Olimpiai kvótát ugyan nem ér, 
ha valaki élen végez a világranglis-
tán, mégis megéri igyekezni. A kvó-
taszerzés szempontjából sorsdöntő 
versenyekre ugyanis lényegesen 
kedvezőbb ágra kapnak besorolást 
a világranglista élmezőnyében sze-
replők.

iránBAn A viláG 
Tóth Balázs nem is bíz semmit a 
véletlenre. Köszönhetően rendszeres 
szerbiai edzőtáborozásának, és 
ott kiépített sportágon belüli 
kapcsolatainak, meghívást kapott 
a február második végén zajló 
teheráni viadalra is.

– A teheráni verseny még a 
trelleborginál is nívósabb lesz. 
Ugyanis olyan országok sportolói 
is elindulnak, akik Svédországban 
nem léptek szőnyegre. Az én súly-
csoportomban legalább 35-40 induló 
várható, és nemcsak a mennyiség, 
de a minőség is magasabb lesz, mint 
Trelleborgban volt. 

Tóth Balázs már a nyáron kvótát szerezhet Mindenkit legyőzött 
Svédországban
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a jó ereDményekérT

az önkormányzat 100 ezer forintos támogatást 
biztosít Tóth Balázsnak a kvótaszerzés érdekében. 
lévai istván zoltán alpolgármester elmondta, hogy 
a következő időszakban felmérik, milyen segítséget 
nyújthatnak a londoni szereplésre pályázó kerületi 
sportolóknak.



Bakuban Londonért
A legfőbb cél a londoni kvóta megszerzése. Szerencsés esetben ez akár 
egy évvel a játékok előtt, már idén nyáron megtörténhet. – Június 30-a 
és július 3-a között Bakuban rendezik a taekwondo olimpiai világselejtezőt. 
Aki itt dobogós helyen végez, rögtön kvalifikálja magát a 2012-es londoni 
olimpiára. Aki itt lemarad, jövő januárban az európai selejtezőn még kijuthat 
a játékokra. Szeretném, ha már idén nyáron eldőlne ez a kérdés.  

Új sÚlyCsoporT az 
olimpia jegyéBen

tóth Balázs az elmúlt 
időszakban súlycso-
portot váltott, mégpe-
dig felfelé. Elhagyva a 
80, majd a 87 kg-os 
mezőnyt, ettől az évtől 
immár a „nehézsúlyú-
ak” között, azaz az 
abszolút kategóriában 
indul majd.

- Az olimpiai indulás 
miatt döntöttünk így 
edzőmmel, mert így 
nincs szükség az 
állandó fogyasztásra. 
A súlyomat 93-94 kg-
ra kell beállítani. terve-
im szerint az olimpián 
is abszolút kategóriá-
ban állok majd rajthoz.

Az oldalt összeállította: Kovács Attila

lévai istván Zoltán és Wu Quoy Duong közösen avatta fel a golfpályát
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A fővárosban a klub- és kocsmazene, vidéken a színpadi műsorok vonzzák a közönségetPortré16

KeréKgyártó györgy  

� 
Soha nem jutott 
volna eszükbe 
ír zenét játsza-

ni, ha nem jön egy 
felkérés, ma pedig 
egy népszerű színpa-
di show-val járják az 
országot. A Kék Bab 
zenekar a kerületben 
alakult, és gyakran tér 
vissza, hogy egy-egy 
hangulatos koncerten 
találkozzék a törzskö-
zönséggel.

Elsősorban vidéken lépnek fel, 
nagyobb színpadokon, pedig az 
ír zenének komoly közönsége 
van a fővárosi klubokban is. A 
kissé különös művésznevet vá-
lasztó Bencze András Magyaror-
szág, az ír muzsikát játszó Kék 
Bab folk&roll zenekar vezetője 
szerint ma már egyszerűen nem 
férnének be egy klubba.

VidéKen 
máS Az igény
– Mi is autentikus ír zenével 
kezdtük 2008-ban, de hamar 
váltottunk. Észrevettük, hogy 
ilyen zenekarból rengeteg van 
városszerte, és ezek le is fedik a 
terepet. Ugyanakkor a nagyobb 
vidéki rendezvényeken sokkal 
nagyobb az igény a látványos 
színpadi show-kra. Az a klub- és 

kocsmazene, amely a fővárosban 
természetesnek számít, a kisebb 
településeken általában nem 
népszerű. Ott inkább a színpadi 
műsorok vonzzák a közönséget 
– magyarázta a zenekarvezető.

A Kék Bab tehát elkezdett na-
gyobb méretekben gondolkodni. 
A tradicionális ír hangzás a mo-
dern közönségigénynek megfe-
lelően elektronikus hangszerek 
hangjával egészült ki, a zene-
kar elé pedig tánckar került. 
Színpadi produkciójukban tehát 
egyszerre van jelen a zene és a 
látványos tánc. Ez hamar meg-

hozta a kívánt siker, az együt-
test szívesen látja a közönség az 
ország minden szegletében.

A RózSáBól  
indultAK
A Kék Bab zenekar ezer szál-
lal kötődik a kerülethez: tagjai 
helybeliek, itt alakultak, és az 
első koncertjüket is itt adták.

– Valójában soha nem jutott 
volna eszünkbe ír zenével foglal-
kozni. Három évvel ezelőtt egy 
nevesebb együttes készült kon-
certezni a Rózsában, akkor ér-

kezett a felkérés, hogy játsszunk 
velük egy színpadon. Azonnal 
megszerettük a műfajt, és úgy 
tűnik a kerületiek is, hiszen 
több helyre hívtak bennünket. 
A leghangulatosabb koncertek a 
Téglagyári Megállóban voltak – 
mesélte Bencze András Magyar-
ország.

HAmAR meg  
leHet SzeRetni
Az együttesben több olyan ze-
nész is játszik, aki számára az 
ír-kelta zene otthonos közeg-

nek számít. A basszusgitáros 
Pálvölgyi Ádám a műfaj egyik 
hazai úttörője, a M.É.Z együt-
tes alapítója volt, a vendégként 
közreműködő hegedűs Bencze 
„Tücsök” Boglárka pedig más 
formációkban is ezzel a muzsi-
kával kísérletezik. Egyébként 
épp a hegedűsük személye a bi-
zonyíték arra, hogy a Kék Bab a 
kerület zenei életének is hamar 
szerves részévé vált.

– Eddig három hegedűsünk 
volt, és mindegyik a Dohányi 
Ernő Zeneiskolából érkezett. 
Igaz, eleinte szokatlan ze-

nei világ ez egy klasszikus 
iskolázottságú hegedűsnek, 
de ezt a legkönnyebb játszani, 
és hamar meg lehet szeretni 
– magyarázta Bencze András 
Magyarország.

A zenekar folyamatosan 
kész a megújulásra. Mindig 
is több tánccsoporttal dol-
goztak együtt, amelyek első-
sorban az autentikus vonalat 
képviselték. Most, ezek mel-
lett a Blackbird Irish Dance 
Schoolal együttműködve a 
modernebb stílus felé is nyi-
tottak.

A Kék Bab a látványos 
színpadi sikerek mellett sem 
szakadt el eredeti céljaitól: 
háromtagú formációja már-
ciusban az Új Tündérkertben 
játszik autentikus ír zenét. 
Áprilisban pedig a Club76-
ban lép színpadra a teljes ze-
nekar tánckarral.

„Eddig három 
hegedűsünk volt, 
és mindegyik a Do-
hányi Ernő Zene-
iskolából érkezett. 
Igaz, eleinte szo-
katlan zenei világ 
ez egy klasszikus 
iskolázottságú 
hegedűsnek, de 
ezt a legköny-
nyebb játszani, és 
hamar meg lehet 
szeretni.”

A Dohnányi adja a hegedűsöket 
A kerületből lett sikeres a Kék Bab zenekar
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HElytörténEt FERIHEgy
 A XVIII. kerület telepelnevezései

� 
A kerület szélén, a Budapest–
Cegléd–Szolnok vasútvonal 
„túloldalán” néhány utca (itt állt 

egykor a Szalma csárda), és Buda-
pest nemzetközi légiforgalmi repülő-
tere van Ferihegy területén.

Egykor, a 18. század végén ez a vidék is a gödöl-
lői grassalkovich uradalom része volt. Mayerffy 
Xavér Ferenc 1799-től bérelte a grassalkovichoktól 
Szentlőrinc-pusztát. Itt komlótelepet és virágzó 
mintagazdaságot, az akkor Vecséshez tartozó, a 
majd róla elnevezett „Ferihegyen”, pedig minta 
szőlőfajta-gyűjteményt létesített. Új fajtákat ne-
mesített akkor, amikor a magyar szőlőkultúra ha-
nyatlásnak indult.

Ki Volt mAyeRFFy?
Mayerffy Xavér Ferenc (Pest, 1776.–Pest, 1845. 
szeptember 7.) sörfőzőmester, szőlész, borkereske-
dő. A család Bajorországból vándorolt be. Édesapja 
1796-ban magyar nemesi címet kapott. Széchenyi 
István gróf barátja, „polgárideálja” volt: iparos, 
vállalkozó, országos nevű gazda, művelt, sokolda-
lú, a közügyeket bőkezűen támogató angol típusú 
„gentry”.

(Mayerffyról részletesebben a gloriett- és a 
Szent Lőrinc telep, a majorsági központról szólva 
érdemes beszélni. Annyit viszont fontos megemlí-
teni, hogy Pestszentlőrincen utca őrzi teljes nevét)

Az 1800-as évek második felében a térképeken 
is rögzül a Ferihegy-puszta elnevezés, bár a terület 
1845-től a Jurenák család birtokába került. A rész-
ben pozsonyi, részben zempléni eredetű családból 
Jurenák Frigyes Vilmos kerül kapcsolatba Feszl 
Frigyessel, és építteti meg még valószínűleg 1848 
előtt az akkor Vecséshez tartozó Ferihegy-pusztán 
villáját, vagy ahogy ő nevezi, kastélyát. (Úgy tud-
juk, az épület a második világháborúig fennma-
radt.)

Később a terület a Szontagh, 1873-tól 
Podmaniczky, majd a Vigyázó család birtoka, 1937-
től a Magyar Tudományos Akadémia tulajdoná-
ba kerül. Ebben az időben működött a Ferihegyi 
Kert- és Mezőgazdasági Rt. 

Ferihegy már 1934–35 körül szóba került, mint 
repülőtérnek alkalmas terület. Az 1939-ben kezdő-
dő kisajátítás során a Honvédelmi Minisztérium 
már nem engedte művelni. A tervezett létesítményt 
polgári-sport-katonai repülésre egyaránt használni 

kívánták. A háború alatt kiképzés, repülőgépgyár-
tás is folyt a területen, több bombatámadás érte. 
A ma már műemléki védettség alatt álló, felülről 
repülőgépet formázó fogadóépületet (I. terminál) 
1942-ben kezdték építeni. A polgári repülés 1950-
ben indult meg. (Zainkó géza nyomán)

A Szalma csárda környékén, a vasútvonal és a 
gyömrői út közötti utcákat még az 1930-as évek-
ben alakították ki, az a rész Pestszentlőrinc belte-
rületének számított.

A vasút, ami elválaszt
A rövid életű Magyar Középponti Vasúti Társaság 
az ország harmadik vasútvonalát az 1846. 
július15-én üzembe helyezett első, pest–váci 
vonal elkészülte után alig több mint egy évvel 
nyitotta meg. Az Nyugati Pályaudvarról indult 
két gőzvontatású szerelvényt a szolnoki Tisza-
pályaudvaron ünneplő tömeg fogadta. Az ünnepi 
beszédet Kossuth Lajos mondta el, a rendezvé-
nyen részt vett Széchenyi István is. Petőfi már 
1847-ben végigutazott a Szolnokig megnyitott 
vonalon. Ez az utazás ihlette a Vasúton című vers 
megírására. 

„Száz vasútat, ezeret! 
Csináljatok, csináljatok! 
Hadd fussák be a világot, 
Mint a testet az erek.”

(részlet)

Ritka különleges családi eseményt tartottak februárban a Havanna-lakóte-
lepen élő lukács-családban. lukács János és tapodi mária 67 évvel ez-
előtt, február 19-én kötött házasságot. A rendkívüli családi ünnepen a kör-
zet képviselője, Kiss Róbert is gratulált a házaspárnak

A kedvenc gondolatok – A legutóbbi számunkban a Kovács Lászlóné földrajztanárnőről készült írá-
sunkban tévesen versidézetnek írtuk Cholnoky Jenő sorait: „Nincs szebb és hasznosabb tudomány a 
földrajznál. Valósággal koronája minden tudásunknak…”. Elnézést kérünk a tévedésért!

A tradicionális ír hangzás a modern közönségigénynek megfelelő hangszerekkel egészült ki

www.bp18.hu
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2 Közélet „Vándor, ha elhaladsz mellettem, ne emelj rám kezet!” (Erdő fohásza) 

A fakitermelés 
az erdőfelújítás 
első lépése
Az erdők élete lehet végtelen, de az egyes fák élete véges

�
Budapest ne-
gyedik legna-
gyobb erdős 

területe kerületünk-
ben található, a pesti 
oldalon pedig a 400 
hektárral mi vagyunk 
az elsők. A Pilisi 
Parkerdő Zrt. idén is 
végez fakitermelést, 
amely az erdőfelújí-
tás, vagyis az erdő 
megfiatalításának 
első lépése.

A Pilisi Parkerdő Zrt. Buda-
pesti Erdészete mintegy hat-
ezer hektáros erdőterületen 
gazdálkodik a fővárosban 
és annak közvetlen környé-
kén. Az erdészeti munkákat 
a 2009-ben életbe lépett, „az 
erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásáról” szóló 
törvény alapján végzik. A fenti 
törvény értelmében szükséges 
az erdőket fenntartani, felújí-
tani. 

AZ erdők élete
– Tudomásul kell vennünk, 
hogy bár az erdők élete lehet 
szinte végtelen, de benne az 
egyes fák élete véges – mondta 
Boda Zoltán, a Pilisi Parkerdő 
Zrt. Budapesti Erdészetének 
erdészetvezetője. – Az elöre-
gedő, és ezáltal veszélyessé is 
váló fákat gazdasági értékük 
elveszése előtt szükséges kiter-
melni. A fakitermelés az erdő-
felújítás, vagyis az erdő megfi-
atalításának első lépése. 

termésZetes és 
mesterséges
Az erdőfelújítás történhet ter-
mészetes és mesterséges úton. 
Az utóbbi esetben az általában 
idegen szaporítóanyagot (mag, 
csemete, dugvány) mestersé-
gesen juttatják a területre. A 
természetes felújítás esetén a 
területen álló, idős állomány 
szaporítóanyagából (magjaiból 
vagy akác esetén gyökérsarjak-
ból) fejlődő csemete számára 
biztosítják az életfeltételeket. 
A Pilisi Parkerdő Zrt. terüle-
tén az erdőfelújításoknak több 
mint 60 százaléka természetes 
úton történik.

más A végvágás 
és A tArvágás
Tarvágást a csak mestersé-
gesen vagy sarjról felújítható 
fafajok (pl. akác) állományai 
esetén alkalmazzák a szak-
emberek. A fokozatos felújító 
vágást természetközeli álla-
potban lévő állományokban 
alkalmazzák. Fokozatosan 
egyre nagyobb növőtérhez 
juttatják a csírázó magból fej-
lődő új fanemzedéket. Miután 

a csemeték elérték a megfelelő 
méretet, a végvágással eltávo-
lítják a még lábon álló öreg 
faegyedeket. 

A végvágás utáni kép a tar-
vágásokat idézi, nagy különb-
ség azonban, hogy az utóbbi 
után a területen már ott van 
az eredeti állomány genetikai 
információját hordozó, az er-
dőborítás folyamatosságát biz-
tosító újulat.

Az erdő megfelelő, egész-
séges fejlődése érdekében a 
növekedés során gyérítésekre 
van szükség – hangsúlyozta az 
erdészetvezető. 

– Ekkor az egészséges, élet-
erős egyedek fejlődését segítik 
azzal, hogy mellőlük a beteg, 
alászorult fákat eltávolítják. 
Nemcsak a környéken kirán-
duló emberek, hanem az erdő 
egészségét is szem előtt tart-
ják, hiszen megakadályozzák a 
fertőzések és kártevők egész-
séges fákra való átterjedését 
– tette hozzá Boda Zoltán.  
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alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

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

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

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

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

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között 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

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

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

Kádár tiBor
Fidesz, 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, március 
14-én 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 PArKerdő nem steril 
Kovács orsolya, az önkormányzat oktatási, 
közművelődési, sport- és ifjúsági bizottságának 
lmP-s delegáltja:  

„A Duna homokos öntéstalaján kialakult, egykor 
jellemző, fűzcsoportokkal tarkított nádas-mocsa-
ras növényzeti társulás, „turjános” ugyan már csak 
elszórt foltokban lelhető fel. erdeink jelentős része 
ültetett akácos, fenyves, ostorfával, más elegyfákkal 
– közöttük azonban őshonos fák, cserjék is megje-
lennek, mint a fagyal, kökény, csipkebogyó. Park-
erdeink nagyszerű kikapcsolódási lehetőségeket 
kínálnak az itt élőknek – ehhez azonban szükséges 
az utak és környékük rendszeres karbantartása, 
tisztítása. A parkerdő ugyanakkor nem steril erdő: 
ne ijedjünk meg, ha beljebb hatolva korhadó, kidőlt 
fákat, lehullott gallyakat, bozótosokat találunk - 
ezek a természetes erdők részei. A korhadó fák 
például speciális és fontos élőhelyei az erdőlakó 
madaraknak, ízeltlábúaknak.”

lAKossági összeFogás Kellene
dunavölgyiné lipokatich margit, az együtt Pestszentimréért egyesület elnö-
ke: „Kerületünk nagy értéke a hatalmas erdős terület. sajnos, ez nem minden 
lakosban tudatos. hiába az erdei tornapálya, ha vandálok tönkreteszik. sokan 
autóval hordják a szemetet az erdőbe. egy-egy erdőtakarítási akcióban pedig 
kevesen vesznek részt. lakossági összefogás kellene, hogy vigyázzunk erde-
inkre, s mindenki – kisgyermekes családok, futók, kerékpározók – szívesen 
töltse bennük szabadidejét”.



a fakitermelést már megkezdte a Pilisi Parkerdő zrt.
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3KözéletTervezett fejlesztések maradhatnak el a meglepő tartozás miatt

�
Számos kerü-
leti fejlesztésről 
szőtt álom is 

elillanhat pusztán 
azért, mert a ko-
rábbi városvezetés 
nem fizette az adót 
a lakásrehabilitációs 
alap számára. A tar-
tozás ma 789 millió 
forint, és a főváros 
ragaszkodik a fize-
téshez.

Már születésekor sokan vi-
tatták a fővárosi közgyűlés 
1995-ben alkotott rendeletét. 
Eszerint a kerületeknek sa-
ját ingatlanértékesítéseik után 
a befolyt nettó összeg 50 szá-
zalékát át kell utalniuk az úgy-
nevezett lakásrehabilitációs 
alapba, amelyből aztán a fővá-
ros igény szerint osztja vissza 
a pénzt. Azonban ma is sok 
vitát szül, hogyan lehetséges, 

hogy amíg az olyan reprezenta-
tív belső kerületek, mint a VIII. 
és a IX. nagy beruházásokban 
gondolkodhatnak, és ütemesen 
fejlődhetnek, addig a külsőbb 
„panelos” kerületek számára 
csak csurran és cseppen a közös 
pénzből.

Fizettek, de  
nem eleget
A rendelet azonban ma is ér-
vényben van, tehát a XVIII. 
kerületnek éppúgy kellett fizet-
nie az alap számára az ingat-
laneladások után, mint a többi 
huszonkettőnek. 2011-re mégis 
789 millió forintos tartozást 
halmozott fel Pestszentlőrinc-
Pestszentimre. 
– A befizetésekkel kapcsolatos 
adatokat tanulmányozva egy-
általán nem érthető, mi történt 
az elmúlt 15 évben – mondta 
Csomó Tamás alpolgármester. 
– A kerület a 16-ból 5 évben fi-
zetett adót, de soha nem annyit,  

amennyit kellett volna. Ezt az 
ingatlanértékesítések adataival 
összevetve ki lehet számolni. A 
legaktívabbnak a 2000 és 2003 
közötti időszakban mutatkozott 
a kerület vezetése.

különöS  
AdóSSág
Csomó Tamás szerint a magyará-
zat egyszerű. A főváros ugyanis 
egyetlen szankciót tudott alkal-
mazni a rosszul vagy nem fizető 
kerületekkel szemben: megtil-
totta, hogy ezek pályázzanak 
az alapban felgyűlt összegre. 
Az alpolgármester tájékozta-
tása szerint valószínű, hogy 
ezekben az években is igényelt 
Pestszentimre-Pestszentlőrinc 
pénzt lakásrehabilitációra.

FejleSztéSeket 
érinthet
A kerület szorult helyzetbe ke-
rült. A vészesen eladósodott fő-

város ugyanis ragaszkodik min-
den bevételéhez, így ehhez is.

– Az adósságot törlesztenünk 
kell. Hogy milyen ütemben, azt 
még nem tudjuk. Folyamato-
san tárgyalunk a fővárossal, és 
most fektetjük le az együttmű-
ködés alapjait – tájékoztatott az 
alpolgármester, aki a kérdésre, 
hogy milyen kerületi fejlesztése-
ket érinthet a tartozás kifizeté-
se, így felelt: – Lajstromozunk, 
összeállítjuk a legfontosabb igé-
nyek listáját. Mérlegre kell ten-
nünk, hogy mi megvalósítható 
az adott feltételek mellett.

„A befizetésekkel 
kapcsolatos adatokat 
tanulmányozva egyál-
talán nem érthető, mi 
történt az elmúlt 15 
évben.”



Hová lett közel 
800 millió forint?
A lakásrehabilitációs alapba nem fizetett eleget a korábbi városvezetés
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A nyugalomért
A közbiztonság örökzöld sláger, amellyel maradékta-
lanul soha, senki nem elégedett. Ez természetes is, hi-
szen legfeljebb Utópiában jöhet el az az ideális állapot, 
amikor egyetlen ember sem kívánja meg felebarátja 
értékeit, mindenki betartja az összes szabályt, előírást. 
Az ideális állapotoktól még nagyon messze vagyunk, 
s alig akad a kerületben olyan lakó, aki ne tudna sze-
mélyes vagy közvetlen környezetében bekövetkezett 
bűnös esetről mesélni.

Mielőtt azonban ezen elszörnyednénk, szögez-
zük le: a fővárosban messze nem városrészünkben a 
legaggasztóbb a közbiztonság. Éppen ezért különösen 
nagy hangsúlyt kapnak a budapesti rendőrfőkapitány 
bűnügyi helyettesének, Fülöp Valter ezredesnek a sza-
vai, aki kiemelte, hogy kerületünk üdítő kivételként a 
nehéz gazdasági helyzetben is idén 30 millió forinttal 
többet biztosít a rendőrségnek. Teszi ezt annak ellenére 
a kerület vezetése, hogy tavaly ősszel súlyos örökséget 
vett át, s Budapest második legeladósodottabb kerüle-
teként szigorú takarékosságra kényszerül.

Csakhogy takarékoskodni nem csupán úgy lehet, 
hogy kevesebbet költünk valamire, hanem úgyis, ha 
a meglévő forrásokat célszerűen használjuk fel. Már-
pedig a közbiztonság esetén aligha van ésszerűbb út 
a rendőrség megerősítésénél. Nem egyszerű, hiszen az 
elmúlt években sajnálatosan nagyon megingott a tes-
tület tekintélye, sokat vesztett a korábban kiharcolt 
bizalomból, de más út nincs!

A rendfenntartás több ezer éve állami feladat, s ezt 
nem csupán presztízsokokból nem engedheti át más-
nak a központi kormányzat. Ha megtenné, azt ismer-
né el, hogy alapfeladatait képtelen ellátni. Olyan jogo-
kat kellene átengedjen más szervezeteknek, amellyel 
az anarchiát készítené elő. Nem véletlen, hogy ezt nem 
tette meg. Megfelelő jogosítványok nélkül azonban a 
rendőrség mellett létrehozott egyéb szervezetek alig-
ha lehetnek hatékonyak. Hívhatjuk őket városőrnek, 
településőrnek vagy más néven, a lényeg, hogy esz-
köztelenek, miközben a fenntartásuk, működtetésük 
sok pénzt emészt fel. Kivételt csupán a polgárőrök ké-
peznek, ám ők sem azért, mert különleges jogkörökkel 
rendelkeznek, hanem mert önkéntesek, akik a közrend 
érdekében ellenszolgáltatás nélkül tevékenykednek. 

Az új rendszerben azonban hatékonyabb lehet – 
rendőrtársával – a városőr, közelebb kerülnek a la-
kókhoz a körzeti megbízottak. Ha beválik az átszer-
vezés, és érezhető lesz a javulás, akkor aligha fogja 
bárki is sokallni azt az összeget, amit a rendőrség 
megerősítésére költ az önkormányzat. Persze, ettől 
még nem jön el Utópia, csupán az első lépés a nyu-
godtabb álmokhoz.

Sütő-Nagy Zsolt

Jegyzet

Segítséget kapnak 
a vállalkozások!

Az új városvezetés már ta-
valy ősszel elhatározta, hogy 
a kerületi vagyonkezelést és 
városüzemeltetést végző gaz-
dasági társaságoknál is éssze-
rűsítésre van szükség, hogy 
az eladósodást megfékezzék. 
Az összevonások eredménye-
képpen egy egységes város-
gazdálkodási holding jön lét-
re a Vagyon 18 Zrt. keretén 
belül.

A hatékonyabb gazdálkodás ér-
dekében a Bókay Kert Nonprofit 
Kft. feladatát a Vagyon18 Zrt. 
veszi át. Egy korábbi testületi 
ülésen született határozat alap-
ján a Műszak18 Kft.-t már a 
Vagyon18 Zrt.-be olvasztotta az 
önkormányzat.

– A korábbi rendszer nem-
csak drágán működött, hiszen 
minden cég saját ügyvezetést, 
felügyelőbizottságot, külön-
külön adminisztrációt tartott 
fenn, de szétforgácsolta a ke-
rület amúgy is szűkös erőfor-
rásait – tájékoztatott dr. Lévai 
István Zoltán alpolgármester. 

– Az önkormányzat idén 300-
400 millió forintot kíván meg-
spórolni a cégek működtetésén, 
amely eddig évente mintegy 
1,5 milliárdba került a kerületi 
adófizetőknek. Mindez annak 
érdekében történik, hogy a ke-

rület kilábaljon az elmúlt évi 
krízishelyzetből.

– Az ésszerűsítés még nem 
fejeződött be, előkészítettük 
a Városüzemeltető Kft. és a 
Vagyon 18 Zrt. egyesítését is – 
tette hozzá az alpolgármester. – 

Elindultunk azon az úton, ami 
a közösség vagyonának felélése 
helyett a vagyongyarapításhoz, 
a kerületben szükséges fejlesz-
tések megvalósításához vezet, 
anélkül, hogy az újabb eladóso-
dással járna. Ê S. N. Zs

Folytatódik az ésszerűsítés
Az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a ke-
rületi vállalkozásoknak segítséget nyújtson a sikeres mű-
ködéshez. A fővárosi vállalkozásfejlesztési program haté-
kony elérése érdekében hamarosan ügyfélszolgáltatások 
indulnak a vállalkozások számára. 
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány együttmű-
ködésével alakítják ki a szolgáltatásokat, a kedvezményes 
finanszírozás, a pályázati támogatások és az üzletviteli ta-
nácsadás területén.

A kerületi mikro-, kis- és közepes vállalkozásoknak foko-
zott segítséget kíván nyújtani az új kerületi vezetés, ezzel is 
hozzájárulva a munkahelyek megőrzéséhez és új munkahe-
lyek létrejöttéhez.

– Integrált együttműködés jön létre a fővárosi program 
és a kerületi önkormányzat között a vállalkozások segítésére 
- tájékoztatott dr. Nagy Miklós, a Budapesti Vállalkozásfej-
lesztési Közalapítvány ügyvezető igazgatója. – Elsődleges fel-
adatunk a hozzáférés biztosítása a kedvezményes finanszíro-
zási programokhoz, tájékoztatás a pályázati lehetőségekről. 
Igény esetén a tanácsadói program keretében a pályázatok 
előkészítéséhez is segítséget kaphatnak az érdeklődők. A 
kerület vállalkozói számára olcsó és egyszerűen elérhető, jó 
termékeket kínálunk annak érdekében, hogy az igénybe vett 
támogatások segítségével megtermelt profit a vállalkozások-
nál maradjon, így azok időt, energiát és pénzt takaríthatnak 
meg.

A szolgáltatások a jövőben a kerületi sajátosságoknak 
megfelelően tovább bővülhetnek. A pontos részletekről fo-
lyamatosan tájékoztatást adunk. Ê S. N. Zs

A Bókay Kert működtetését is átveszi a Vagyon18 Zrt.

A kerületben sok házra ráférne a felújítás, ám így ezekre is kevesebb pénz juthat
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4 Mozaik A balesetveszély elhárítása a legfontosabb feladat

� Vajk-sziget iskolában történt 
szerencsés kimenetelű balese-
tet követően az önkormányzati 

fenntartású oktatási intézmények és 
sportcsarnokok térelválasztó füg-
gönyszerkezetét független igazság-
ügyi szakértő vizsgálta meg.  

A Vajk-sziget Általános Iskola tornatermében a 
térelválasztó függöny felemelés közben elenge-
dett, s ez balesetet okozott. Ughy Attila polgár-
mester a kerületi iskolákban rendkívüli műszaki 
vizsgálatot rendelt el. 

A független igazságügyi szakértő és a Va-

gyon18 Zrt. felülvizsgálta az oktatási intézmények 
által használt tornatermekben, és a két kerületi 
sportcsarnokban található függönyszerkezeteket 
és térelválasztókat. Így a Csontváry Kosztka Ti-
vadar Általános és Alternatív Iskola, I. számú 
Etalonsport Általános és Sportiskola, Gulner 
Gyula Általános Iskola, Kandó Téri Általános 
Iskola, Kondor Béla Általános Iskola, Karinthy 
Frigyes Gimnázium, Kassa Utcai Általános Isko-
la, Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános 
Iskola (Piros) tornaterme, a Lőrinci Sportcsarnok 
és a Sportkastély került górcső alá.

Az Etalonsport I. számú Általános és Sportis-
kolában a hibákat a Vagyon18 Zrt. munkatársai 
részben már orvosolták. A veszélyesnek talált 
kosárlabdapalánkokat leszerelték. Tilos a térel-
választó működtetése, amíg a meghajtóegység 
felülvizsgálatát el nem végzik. 

A Gulner Gyula Általános Iskolában, a Pest-
szentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Isko-
lában (Piros) az igazságügyi szakértő mindent 
rendben talált. Kisebb munkák elvégzését ren-
delte el, de működésre alkalmasnak találta a 
Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alter-
natív Iskola, Kandó Téri Általános Iskola, Kassa 
Utcai Általános Iskola, Kondor Béla Általános 
Iskola tornatermét. 

– A Karinthy Frigyes Gimnáziumban a hid-
rau likus emelő felülvizsgálatát 90 napon belül 
kell elvégeztetni, de jelenleg használható a torna-
terem – mondta dr. Tóth Tibor József, a Vagyon18 
divízióvezetője. – A Lőrinci Sportcsarnokban 
az igazságügyi szakértő mindent rendben ta-
lált. Miután a Pestszentimrei Sportkastélyban a 
villamosemelő tömegtartózkodási helyen üzemel, 
a tengelytörés vagy egyéb műszaki hiba esetén 
a térelválasztó függöny leeshet. A berendezések 
rendszeres vizsgálatát erre jogosult szakértő 
szervezetnek kell elvégezni.

– Eddig ilyen átvizsgálás nem történt, mert 
részletes szabályozás nem volt – tette hozzá a di-
vízióvezető.

� 
Nem kerületi önkormányza-
ti, hanem kormányzati dön-
tés volt a köztisztviselők éves 

cafetériakeretének maximalizálása – 
közölte a polgármesteri kabinet. 

A köztisztviselők zsebét mélyen érintette az idei 
cafetériakeret drasztikus csökkentése, ami nem 
Ughy Attila polgármester saját hatáskörű döntése 
volt, hanem kormányrendelet maximálta ezt a bé-

ren kívüli juttatást. Az idén az ország adósságállo-
mányának csökkentésére érdekében a kormány 200 
ezer forintban határozta meg a köztisztviselők éves 
cafetériakeretét, ami havonta kevesebb, mint 17 ezer 
forint. A XVIII. kerületi önkormányzat képviselő-
testülete hoz döntést az idei cafetériakeret pontos 
összegéről, ami éves szinten nem lehet több  200 ezer 
forintnál. A testületi döntést követően lehet majd 
megtudni, hogy a köztisztviselők a havi béren túl 
mekkora összegből választhatnak többek között bér-
letet, étkezési utalványt, üdülési csekket.

� 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata, valamint a 
diákönkormányzat tartott ülést 

február 7-én a Rózsa Művelődési Ház-
ban. A tanulók kérésekkel fordultak a 
kerület vezetőihez, akik tájékoztatták 
őket a lehetséges megoldásokról. 

A diákküldöttek kérték, hogy azokban az iskolák-
ban, ahol az szükségszerű, kezelje kiemelt figye-
lemmel az önkormányzat az intézmények felújításá-
val, fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket, valamint 
foglalkozzon az oktatási intézmények környékének 
közbiztonságával. Az önkormányzat továbbra is 
teremtsen lehetőséget a tanulók környezetvédelmi, 
környezetszépítési akciókban való részvételére, és 
mielőbb tegyen lépéseket a kerületi közétkeztetés 
javítására, valamint segítse elő a kerületi fiatalság 
szórakozási lehetőségeinek bővítését.

Kucsák László alpolgármester, országgyűlési 
képviselő elmondta: „Az önkormányzat csak ak-
kor tud minden kérdésre válaszolni, ha elkészül a 
2011. évi költségvetés. 

„Tervezet szintjén azokkal az igényekkel is fog-
lalkozunk, amelyek megvalósítására jelenleg nincs 
lehetőség” – tette hozzá Kucsák László.

Miután a kerület vezetői válaszoltak a felvetett 
problémákra, elkészült a diákparlament 2011. évi 
határozata.

Az eseményen részt vett Ughy Attila polgár-
mester, országgyűlési képviselő, Lévai István Zol-
tán alpolgármester, Kucsák László alpolgármester, 
országgyűlési képviselő, Csomó Tamás alpolgár-
mester.

Feszített gazdálkodásra  
van szükség
az önkormányzat adósságállománya 
az elmúlt években 10 milliárd forint 
fölé nőtt, ezért az új önkormányzat-
nak a feladatok ellátásához nagyon 
szigorú gazdálkodásra van szükség. 
a kerület éves költségvetése 20-22 
milliárd forint, melyből 4,5 milliárd 
forint a rövid lejáratú hitelek összege. 
„az önkormányzat 2008-ban 3 milli-
árd forint értékű körvényt bocsátott 
ki, aminek törlesztése is előttünk 
áll. Csupán feszített gazdálkodással, 
lehet előteremteni a kerület mű-
ködéséhez szükséges forrásokat” 
– tette hozzá dr. lévai István zoltán 
alpolgármester.



Górcső alá vették 
a tornatermeket

Béren kívüli  
juttatások

Több szórakozást, 
jobb ételt a menzán!
A diákok éretten foglalták össze kéréseiket

� 
Az elmúlt évben rekordmeny-
nyiségű csapadék hullott, s ez 
helyenként komoly problémát 

jelent. A belvíz okoz problémát a 
Halomi út–Háromszéki utca sarkán, 
ahol helyszíni szemlét tartottak, és a 
lehetséges megoldásokat elemezték. 

Jelen volt a Városüzemeltető Kht. képviselője, az 
aláírásgyűjtés kezdeményezői, valamint Dámsa Jó-
zsef, Ganz-telep és Ganz-kertváros képviselője, az 
önkormányzat népjóléti bizottságának elnöke.

– A sok csapadék mellett a terepviszonyok 
megváltozása, a karbantartások elmaradása is köz-
rejátszott a belvíz kialakulásában – tájékoztatott 
Dámsa József. – A vízelvezetést szolgáló műtár-
gyak nem ekkora terhelésre lettek tervezve. Első 
körben az árkok befogadóképességének bővítése, 
a padkák megerősítése és a terepviszonyok rende-
zése a feladat. A Halomi út–Királyhágó út sarká-

tól a Gyergyó utcáig valamint a Háromszéki utca 
Kandó téri szakaszán végzik el a munkálatokat. – 
Kértem, hogy a városüzemeltető a Halomegyházi 
utcától a Kevevári utcáig tartó szakaszt is vonja be 
a munkákba. Ez valószínűleg még belefér a költ-
ségvetésbe. Kedvező időjárás esetén március 31-ig 
elvégzik a munkákat – mondta Dámsa József.

Harc a belvízzel

lemosó 
permetezés 
a kerületben 
A Főkert Nonprofit Zrt. lemosó 
permetezést végez a fővárosban, 
hogy a fák törzsén, ágain, a ké-
regrepedésekben megtelepedett 
baktériumos és gombás betegsé-
gek szaporító képleteit elpusztítsa, 
csökkentse a kártevő rovarok 
(pajzstetvek, levéltetvek, molyok, 
atkák) áttelelő alakjait, s ezzel 
megelőzze tavaszi fertőzésüket.

A társaság a védekezéshez olyan 
növényvédő szert alkalmaz, mely 
3 százalékos hígításban kozmetikai 
vazelinolajat tartalmaz, ami az 
emberekre, állatokra, környezetre 
nem ártalmas. A permetezőszer az 
autóban semmilyen kárt nem okoz, 
könnyűszerrel lemosható. 

A lemosó permetezés a 
kerületünkben a Gyömrői út– 
Ferihegyi gyorsforgalmi–Üllői 
út által határolt területet érinti. 
A munkálatok befejezése március 
3. hete körül várható.  

A Főkert Nonprofit Zrt.  
ingyenesen hívható zöld száma: 

06-80-277-275

sípos péter 
életéért 

Egy 15 éves fiú kér segítséget 
ahhoz, hogy kemoterápiás kezelései 
után teljes életet élhessen. A Sípos 
Péter Életéért Alapítvány azért 
jött létre, hogy egy 15 éves fiúnak 
segítsen.
Peti daganatos betegség követ-
keztében elveszítette jobb karját. 
Előtte magas szinten sportolt, a 
kosárlabda volt a mindene. Edzőtá-
borokba járt, korosztályával minden 
versenyen elindult 
Két éve azonban súlyos, daganatos 
megbetegedéssel küzd. Napjaink-
ban is kemoterápiás kezelést kap.
2010 májusában amputálni kellett 
a jobb karját. Ma Magyarországon 
egy nemcsak esztétikai célú proté-
zis ára több millió forint is lehet. A 
családja saját erőből nem tudja ezt 
az összeget előteremteni, ezért kér 
segítséget. Minden forint számít! 
Számlaszám: 

11707000-20000923,
www.petialapitvany.hu

nyugdíjas 
pedagógusokat 
várnak 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala azoknak a nyugdíjas 
pedagógusoknak a jelentkezését 
várja március 4-ig, akik 
50–60–65–70 éve szerezték 
oklevelüket, ezért arany, 
gyémánt, vas, rubin diplomára 
jogosultak. További információ: 

Pozsgainé Fröhling Éva, 
Polgármesteri Hivatal, 
II. 218/A., 
Tel.: 296-1397

Az  új életről szól az önkormányzat által szer-
vezett januári jótékonysági koncert, amelynek 
eredményét, az új hasi ultrahangkészüléket feb-
ruár 22-én mutatták be a Zsebők Zoltán Szak-
rendelőben.

Ahogy Ughy Attla polgármester kiemelte, az új élet 
kettős szimbólum, hiszen a jótékonysági koncert be-
vételéből vásárolt készülék többek között az állapo-
tos kismamák születendő gyermekének vizsgálatát 
segíti, másrészt egy Kárpát-medencei összefogás 
eredménye.

– Ebben elévülhetetlen érdeme van egy 
lokálpatiróta kerületinek, Nánási Sándornak. Az 
EuroOne Számítástechnikai Zrt. elnöke több mint 
tíz éve pestszentimrei, és az ő meghívására lépett 
fel ingyenesen a felvidéki Ghymes zenekar, akiknek 
a műsorát színesítette az Erdélyből érkezett kalota-
szegi néptáncegyüttes – mondta Ughy Attila polgár-
mester. – A koncert jegybevétele 2 millió forint volt, 
további 300 ezer forintos felajánlás már megérke-
zett, míg 200 ezret még várunk. Így a kerületi költ-
ségvetés terhelése nélkül vásárolhattuk meg az új 
készüléket, amelyre nagy szükség volt, hiszen a régi 
tavaly novemberben tönkrement, és azóta bizonyos 

vizsgálatokat csak más egészségügyi intézményben 
tudtak elvégezni. A február 22-én bemutatott készü-
lék segítségével az orvosok a korábban meghibáso-
dott eszköz helyett már az új eszközt használhatják, 
így ennek segítségével a megszokott rend szerint 
tudják vizsgálni az érintetteket.

Dr. Maitz László, a Zsebők Zoltán Szakrendelő 
ügyvezető igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy az új gépnek köszönhetően az intézményben 
immár 3 nagyobb és 2 kisebb ultrahangkészülék 
szolgálja a gyógyítást és a megelőzést.

Ê S. N. Zs.

Az összefogás  
ultrahangja

Dr. Maitz László igazgató, Ughy Attila 
polgármester, Lévai István Zoltán alpolgármester
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5KözéletA változtatás azért történik, hogy a kerületi lakosok még nagyobb biztonságban érezhessék magukat

Róth FeRenc   

� Februártól meg-
újított körzeti 
megbízotti (KMB) 

rendszerben dolgoznak 
a lőrinci, a szentimrei 
rendőrök. Kékesi András 
ezredes, kerületi kapi-
tány kezdeményezésére 
8 körzetet alakítanak 
ki, amelyet a jövőben 
továbbfejleszthetnek.
 

– A változtatás azért történik, 
hogy a kerületi lakosok még na-
gyobb biztonságban érezhessék 
magukat, s hathatós segítséget 
kapjanak, s gyorsabban tud-
ják értesíteni a kollégáinkat, ha 
olyan esemény történik a kör-
nyezetükben, netán pontosan a 
kárukra, amely ránk tartozik – 
mondta Kékesi András ezredes, 
a kerület kapitányságvezetője.

E hónapban kezdi meg a 
munkát az a 16 körzeti megbí-
zott, akik az újonnan kialakí-
tott nyolc körzet nyugalmáért 
és rendjéért felelnek. Felváltva 
lesznek szolgálatban, s az az el-
sődleges cél, hogy az informáci-
ók minél gyorsabban eljussanak 
a megfelelő helyre, s meg tudják 
tenni az intézkedéseket.

– A posztra kijelöltek a kör-
zeti megbízotti alosztály munka-
társai, tehát közvetlen kollégák. 

Tapasztalt, már eddig is bizonyí-
tott rendőrök, akik már tavaly 
nyártól az adott körzetükben 
teljesítenek szolgálatot. Mobilte-
lefonokkal szereltük fel őket, s 
megígérhetem, nem fordul elő, 
hogy nem veszik fel a készülé-
ket, hogy süket fülekre talál a 
hívás – nyilatkozta az ezredes

Gondoskodtak arról is, hogy 
minél szélesebb körben ismert 
legyen az új körzeti megbízotti 
rendszer. Ennek a jegyében fi-
gyelemfelkeltő plakátokkal segí-
tik a lakosságot.

„Mobiltelefonokkal 
szereltük fel őket, s 
megígérhetem, nem 
fordul elő, hogy nem 
veszik fel a készüléket, 
hogy süket fülekre talál 
a hívás.”



Új rendszerben, régi 
célokkal – a lakosságért
Olyan nincs, hogy süket fülekre találjon a hívás

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A közbiztonság is olyan, mint a foci: 
mindenki ért hozzá, mégsem áll sehogy 
– hangzik a kissé cinikus mai bölcsesség. 
Szó mi szó, a közbiztonság kérdése a 
kerületben is igen gyakran kerül terítékre. 
Összeállításunkból kiderül, az ellenzéki 
pártok képviselői valamennyien másként 
ítélik meg a helyzetet.

Hartaházi Miklós, Jobbik: „A kerületünknek 
több olyan része van, ahol még fényes 
nappal sem megy szívesen végig az ember. 
A lakótelepek környékét kisebb csoportok 
tartják rettegésben, a zöldterületeken pedig 
már a fák sincsenek biztonságban télvíz 
idején. A megoldásokat a Jobbik folyamatosan 
felkínálja, és ahol arra lehetőségünk van, ki 

is fejtjük, de politikai akarat nélkül egyelőre 
mi sem tudunk rendet tenni. Két hét alatt 
nem lehet ezt a problémát megoldani, 
viszont ha arra kerül a sor, a Jobbik rendet 
fog tenni, nem csak a kerületben, az egész 
országban.”

Petrovai László, LMP: „A közbiztonság 
terén tett intézkedéseket vegyes érzelmekkel 
szemléljük. A városőrök munkarendjének 
megváltoztatása régen kész javaslat – örü-
lünk, hogy az új vezetés lépett az ügyben. 
Elsősorban a szubjektív biztonságérzet 
szempontjából fontos a rendőrök és város-
őrök közös járőrözése. Ennek pozitív hatá-
sai elsősorban lakótelepeinken érződnek, 
ugyanakkor a statisztikák egyre több rablást 
mutatnak, és kertvárosainkban sem csökken 

a betörések, besurranások száma. Sokat kell 
még dolgozzon rendőrségünk, hogy vissza-
szerezze a lakosság megrendült bizalmát. A 
rend fenntartása állami feladat – sokat len-
dítene a kerületi kapitányság helyzetén, ha 
kerületünket kiemelt státusba sorolnák át.”

Vilmányi Gábor, MSZP: „Számadatok 
támasztják alá, hogy a Havanna-lakótelep 
közbiztonsága közel nem olyan rossz, mint 
ahogy az a hírekben terjed. Magam is itt 
élek, úgy tapasztalom, elsősorban az idősek 
aggódnak, de ők sem a személyes tapaszta-
latok, hanem a médiában hallottak miatt. 

A városőrség felállítása jó ötlet volt, a 
lakosság kezdeti bizalmatlansága is hamar 
feloldódott, bár igaz, a túl nagy terület 
azonnal felszippantotta az itt szolgáló 40 
főt. Összefoglalva: megítélésem szerint nem 
lett rosszabb a közbiztonság, de az, hogy az 
önkormányzat csak a legszükségesebbekre 
(tud) költ(eni), csökkenti a lakosság bizton-
ságérzetét.”

Ê K. Gy.

Nem rossz, de javulhatna
A közbiztonság helyzete az ellenzék szerint

55 éves, bérszámfejtő: 
– Mit gondol a rendőrkapitány 
úr, van-e olyan szinten a kerület 
közbiztonsága, hogy nyugodtan, 
félelem nélkül jöhessek haza, 
amikor estébe nyúló programom 
van?

33 éves,  
banki tanácsadó: 
– Milyen tervei vannak arra 
vonatkozóan, hogy az óvodák és 
az iskolák környékén megfelelő 
legyen a közbiztonság, és gyer-
mekeinket teljes biztonságban 
tudhassuk?

79 éves, nyugdíjas: 
– A Városkép rendszeres olvasó-
jaként tudom, hogy a térfigyelő-
rendszerek javítottak a kerület 
közbiztonságán. Azt kérdezném 
meg a kapitány úrtól, hogy 
várható-e újabb kerületrészek 
térfigyelő kamerával történő 
felszerelése?

34 éves,  
okleveles építőmérnök: 
– Lát-e lehetőséget arra, hogy a 
városőrökkel párban járó posz-
tos rendőrök – megnövelt létszá-
muk okán – ne csak a kiemelt 
helyeken legyenek jelen, hanem a 
kerület, bűnözés szempontjából 
fertőzött részein is?

Ön mit kérdezne meg kerületünk 
rendőrkapitányától?

IllIás ZsuZsa TóTh KrIsZTIna repKa Ibolya süTő andrás 

Fórumsorozat  
indul márciusban
Az önkormányzat március második felében lakossági 
fórumsorozatot indít a kerületben, amelynek a célja, hogy 
ismertessék a közbiztonság javítása érdekében tett intézkedé
se ket, és a kerület polgárai elmondhassák a problémáikat.

– A fórumsorozat Pestszentimrén kezdődik, s folyamatosan 
minden városrészben tartunk majd – tájékoztatott dr. Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester. – Mindezt azért tartjuk különösen 
fontosnak, mert a rendőrség csak a városőrséggel, a közterület-
felügyelőkkel, a polgárőrökkel és a lakossággal szorosan együtt-
működve lehet eredményes. 

A tervek szerint az önkormányzat vezetői, az érintett körze-
tek képviselői mellett a kerületi rendőrkapitány vagy helyettese is 
részt vesz a fórumokon. 

KMb-KörZeTeK
1. Újtemető u.  – Liszt Ferenc u. 
– Üllői út – Margó Tivadar u. – 
Kondor Béla sétány – Kolozsvár 
u. – Darányi u. – Újtemető u.
2. Kolozsvár u. – Kondor Béla sé-
tány – Margó Tivadar u. – Sallai 
Imre u. – Méta u. – Kolozsvár u.

3. Üllői út – Kártoló u. – Malom-
kő u. – XIX. ker. határa – Alsó 
erdősor u. – Jegenyefa sor – Mik-
száth Kálmán u. – Üllői út.
4. Üllői út – Mikszáth Kálmán u. 
– Jegenyefa sor – Alsó erdősor u. 
– Gyula utca – Hangár utca – Fel-

sőcsatári u. – Álmos utca - XVII. 
ker. határa – Csap u. – Sajó utca 
– Ferihegyi repülőtérre vezető út 
– Szemeretelepi iparvágány – Vág 
u. – Üllői út.
5. Nagykőrösi út – Méta u. – 
Sallai Imre u. – Margó Tivadar 

u. – Üllői út – Körös u. – Kettős 
Körös u. – Nagykőrösi út.
6. Körös u. – Vág u. – 
Szemeretelepi iparvágány – Feri-
hegyi repülőtérre vezető út – Sajó 
u. – Csap u. – XVII. ker. határa 
– Budapest határa – Kerékkötő u. 

– Aratás u. – Határ út - Alacskai 
út – Királyhágó u. – Flór Ferenc 
u. – Körös u.
7. Hunyadi János u. – Kettős-Kö-
rös u. – Flór Ferenc u. – Király-
hágó u. – Nemes u. – Nagykőrösi 
út – Gesztenye u. – XXIII. ker. 

határa – Ózon u. – XXIII. ker. 
határa – Ültetvény u. – Búzakéve 
u. – Somberek sor – Szélső u. – 
Hunyadi János u.
8. Nemes u. – Alacskai út – Bu-
dapest határa – Nagykőrösi út – 
Nemes u.

Vilmányi Gábor
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Közélet

�
A soron követke-
ző ülését február 
17-én tartotta 

meg a képviselő-tes-
tület a városházán. 
Napirend előtti fel-
szólalás során Ughy 
Attila polgármester 
tartott tájékoztatást 
a Vajk-sziget Általános 
Iskolában, február 
3-án történt sajnálatos 
tornatermi balesetről 
és azt követő intézke-
désekről.

Gönczöl András (Jobbik) felszó-
lalásában arról beszélt, hogy a 
kormány április 15-éig meghosz-
szabbította a lakásárverési mora-
tóriumot, éppen addig, ameddig 
a kilakoltatási moratórium is ér-
vényben van. A szakértők több 
mint 400 ezerre becsülik azon 
ingatlanok számát, amelyek a 
kilakoltatási moratórium lejártá-
val új tulajdonosokhoz kerülnek. 
Ez nagyjából 1,1 millió embert 
érint. Ezért javasolta az összefo-
gást; az önkormányzati képvise-
lők a saját körzetükben mérjék 
fel, hányan kerültek a bebukott 
hitelük miatt nehéz helyzetbe. 
Az önkormányzatot felkészülten 
érje, ha a kormány megoldást 
kínál.

SegíteNI kell
A polgÁrokNAk
Ternyák András (MSZP) szerint 
számos ingatlan került árverésre 

az elmúlt időszakban. Megoldás 
lehet ezeket a lakáshiteleseket 
az utcára kerüléstől megvédő 
Nemzeti Eszközkezelő Társaság 
felállítása, ami még nem történt 
meg. Az önkormányzatoknak 
elővásárlási joguk van, de nem 
élnek vele – tette hozzá a képvi-
selő. 

Ughy Attila válaszában el-
mondta, hogy a problémát nehéz 
kezelni, mert ezek az ingatla-

nok sokkal kevesebbet érnek a 
piacon, mint amennyi hitel van 
rajtuk.  Akkor tud az önkor-
mányzat – a költségvetés függ-
vényében – segíteni polgárainak, 
ha az ár-érték arány megfelelő.   
Azonban az önkormányzat nem 
köthet rossz üzletet! A megoldás 
állami szintű feladat, hiszen 102 
ezer jelzáloghitel van ma Ma-
gyarországon, ebből mintegy 
ezer lehet a kerületünkben.  

A Sportolók 
tÁmogAtÁSÁért
Petrovai László (LMP) napi-
rend előtt említést tett arról, 
hogy jótékonysági díszvacsora 
és borárverés volt február 3-án 
a Zila  kávéházban, a speciális 
olimpiára utazó Speciális Okta-
tó és Fejlesztő Intézmény (SOFI)  
sportolóinak támogatására.  
Petrovai hiányolta a városveze-

tés, képviselő-testület részvételét 
az eseményről.  Kucsák László 
alpolgármester elmondta, hogy 
márciusban még lesz egy jóté-
konysági rendezvény a speciális 
olimpikonok támogatására.  

elfogAdtÁk 
Az AlApot
Ezt  követően a 2011. évi költség-
vetésről szóló rendelettervezet 

került napirendre. Ughy Atti-
la polgármester megvitatásra 
ajánlotta a rendeletervezetet, 
melyben éppen annyi kiadás 
szerepel, mint amennyi bevétel. 
Azt javasolta, hogy a képviselők 
vitassák meg a prioritásokat, 
és két hét múlva kerüljön sor a 
második fordulóra. 

Hunyadi István városigaz-
gató tartott prezentációt a költ-
ségvetés rendelettervezetéről. 
A városigazgató bemutatta a 
rendelettervezet részét képező 
táblázatokat, a bevételi, kiadási 
főtáblát, részletezte az egyes be-
vételi jogcímeket, a működési, 
fejlesztéscélú bevételek és kiadá-
sok alakulásának mérlegét. Tá-
jékoztatót tartott többek között 
a polgármesteri hivatal, szoci-
álpolitikai, városfejlesztés és 
vagyongazdálkodással kapcso-
latos kiadásaikról, intézményi 
bevételekről és kiadásokról. Szó 
esett az európai uniós támoga-
tással megvalósuló programok, 
projektekről is. A kiadási olda-
lon jelentősebb csökkenést ter-
veztek be a személyi juttatások, 
dologi kiadások terén, de emel-
lett az önkormányzat biztosítani 
kívánja a kötelező feladatellátás 
működésének zavartalanságát. 
A tárgyi költségvetési pénzfor-
galmi bevételek mellett külső 
forrás bevonására is szükség 
van a 4,5 milliárd forint hitel-
törlesztés fedezetére. A képvise-
lő-testület az első fordulóra ké-
szített dokumentációt elfogadta 
alapként a végleges rendeletter-
vezet elkészítéséhez. 

Ê F. E.

Az önkormányzat nem köthet rossz üzletet!
 A költségvetés rendelettervezetéről tárgyalt a képviselő-testület 

A testületi ülésen a jelzáloghitelesek problémáiról is tárgyaltak a képviselők

KEréKgyártó györgy  

�Jelentős meny-
nyiségű kátyú 
keletkezik a fővá-

ros közútjain egyet-
len tél alatt. A XVIII. 
kerületben például 
2011 elején mintegy 
9000 négyzetméter 
úthibával kell számol-
ni. ennek kijavítása, 
karbantartása komoly 
összegeket emészte-
ne fel, ezért döntött 
úgy az önkormányzat, 
hogy a korábbi mód-
szert költséghatéko-
nyabb megoldásra 
cseréli.

Az aszfalthibák fővárosszerte 
megkeserítik az autósok életét. 
Az utak terhelése miatt kátyúk 
az év minden szakában kelet-
keznek, de az aszfalt fő ellen-
sége egyértelműen a hideg. Jel-
lemző adat, hogy amíg például 
Pestszentlőinc-Pestszentimre ön-
kormányzatának a saját kezelésé-
be tartozó útjain tavasztól őszig 
mintegy 2000 négyzetméter fris-
sen keletkezett úthibát kell kija-
vítania, addig télen – az időjárás 
viszontagságaitól függően – ez 
7000-12 000 négyzetméter kö-
zött alakul: a felmérések szerint 
2011-ben 9000 négyzetmétert 
kell a tél végén helyreállítani.

ÁttekINthető 
kIVItelezéS
Az utak karbantartására a 
korábbi városvezetés külsős 
cégeket szerződtetett, az új 
önkormányzat azonban ezt túl-
ságosan költséges megoldásnak 
találja.

– Az önkormányzat minden 
területen arra törekszik, hogy 
a leghatékonyabb megoldást 
találja meg. A külsős szerző-
dések mindenütt sokkal több 
pénzt vittek el a kerület kasz-
szájából, mint az indokolt lett 
volna. A munkát most már a 
városüzemeltetés végzi. A kivi-
telező önkormányzati céget a 
hatékonyság növelése érdeké-
ben át kellett alakítanunk. Így 
a kivitelezés áttekinthető, el-
lenőrizhető, sokkal gyorsabb és 
olcsóbb, mint eddig – mondta 
el dr. Lévai István Zoltán alpol-
gármester.

ez így olcSóbb
A Városüzemeltető Nonprofit 
Kft. már az előző évben is 
16 százalékkal olcsóbban 
dolgozott, mint a külsős 
cégek, ám a saját kapacitás 
nem volt elegendő arra, hogy 
a határidőket is tartani tudják. 
A mostani átszervezés – amely 
létszámbővítést és beruházást 

jelent – idén 15 százalékos 
megtakarítást eredményezhet.

mÁJUS közepéIg
A városüzemeltetés szakemberei 
a munkálatokat több fázisban 
végzik. November és február 
között az időjárás nem teszi 
lehetővé a keletkezett károk 
tartós javítását, ilyenkor csak 
úgynevezett „futó kátyúzás” 
végezhető. A télen keletkezett 
kátyúk eltávolítása március 
15. és május 15. között történik 
meghatározott szisztéma 
alapján. 

A brigádok a kerület két leg-
szélső pontján, Pestszentimrén, 
valamint Erzsébet- és Béla-
telepen kezdenek, innen halad-
nak folyamatosan a központ 
felé. A különböző munkafázi-
sokat két brigád összehangoltan 
végzi, így azok naponta 100-200 
négyzetméter úthibát képesek 
helyre hozni. Az évközi javítá-
sokra mindössze egy-két havon-
ta van szükség. 

– Reméljük, hogy az átszer-
vezés nemcsak megtakarítást 
eredményez majd, hanem min-
den kerületi számára szembetű-
nő lesz: a problémának van gaz-
dája – tette hozzá Lévai István 
Zoltán.

A kerület ezzel egyértelmű-
en sokkal lakhatóbb lesz, bár az 
autósok valamennyi problémája 
nem oldódik meg. A főváros 
kezelésébe tartozó közutakon 
ugyanis nem az önkormányzat 
cége végzi el a javításokat.

„Az önkormány-
zat minden területen 
arra törekszik, hogy 
a leghatékonyabb 
megoldást találja meg. 
A külsős szerződések 
mindenütt sokkal több 
pénzt vittek el a kerü-
let kasszájából, mint 
az indokolt lett volna. 
A munkát most már 
a városüzemeltetés 
végzi.”



Olcsóbban javítják az utakat 
9000 négyzetméter aszfaltot kell javítani a tél végén

Égi udvar, azaz 
a SkyCourt 

�Ughy Attila polgármester és dr. lévai István zol-
tán alpolgármester február 18-án megtekintette 
az átadás előtt álló égi udvart, azaz Skycourtot.

Az átalakuló repülőtér leglátványosabb része lesz a tervek szerint már-
cius végén megnyíló SkyCourt, vagyis Égi udvar nevű terminálépület, 
amely a 2A és 2B terminálokat köti össze. Az új utasforgalmi csar-
nok átadásával kényelmesebbé és gyorsabbá válik majd az utazás.

A háromemeletes Égi udvarba hatalmas üvegtáblákon áram-
lik be a fény.  A SkyCourtből lenyűgöző kilátás nyílik a fel- és le-
szálló repülőgépekre. Az új terminálban a Budapest Airport 14 új 
utasbiztonsági ellenőrző pontot, 20 útlevélvizsgálati kaput épít ki. 

A földszinti indulási oldalon boltok, a félemeleten pedig éttermek, 
kávézók és bárok széles választéka várja majd a vendégeket. 

A 2-es terminál kereskedelmi területe 40 ezer négyzetméterrel, a 
jelenlegi duplájára bővül. 

A javítások idejére átmenetileg lezárhatják az utakat

Ughy Attila polgármesternek részletesen megmutat-
ták az átépített terminálépületet
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�A Pestszentim-
rei Városrészi 
Önkormányzat 

módosítaná az épített 
környezetről szóló helyi 
rendeletet, építkez-
ni a jövőben csak 
a tervtanács ajánlásá-
val lehetne a Nemes 
utcában és környékén. 
A kezdeményezés 
célja a kertvárosi jelleg 
megőrzése.

A Nemes utcában, a gyermek
orvosi rendelővel szemben egy 
olyan épület áll, amely mére te
inél, megjelenésénél fogva kilóg 
környezetéből. Az oda nem illő 
társasház a korábbi városvezetés 
által többször módosított szabá
lyozási terveknek köszönhetően 
épülhetett meg, ezen kíván vál
toztatni a Pestszentimrei Város
részi Önkormányzat (PVÖ). 

„Az épített környezetről szó
ló helyi rendelet módosítását 
javasoljuk, ez azt jelenti, hogy 
jövőben a megépülő épületeket 
a lakókörnyezetbe illeszkedés 
szempontjából is megvizsgálják. 
Egy tervtanács elé kerülnének 
az építési tervek, melynek során 
megnézik, hogy a leendő épület 
harmonizále a környezetével: 
megfelelőe a településképi, 
utcaképi karakter, illetőleg a 
formai, szerkezeti, anyaghasz
nálati megoldások. Ezzel azt 
akarjuk elérni, hogy megőriz
zük Pestszentimre kertvárosi 
hangulatát, de nem lehetetlenül
nének el a fejlesztések” – mond
ta el lapunknak Csabafi Róbert, 

a PVÖ elnöke. A kertvárosi 
jelleg megőrzéséhez szorosan 
kapcsolódik az az elképzelés is, 
hogy a beépítés intenzitása ne 
lehessen nagyobb a jelenleginél. 
Ezzel a módosítással ez a cél is 
megvalósulna.

PArkolási 
Problémák 
A Dr. Széki Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság javaslatára a 
parkolási lehetőségek javításáról 
is tárgyalt februárban a PVÖ. 
Két terület problémáival fog
lalkoztak részletesen, melyek a 
Vasút utcában a Pestszentimrei 
Közösségi Ház előtt, valamint 
a Nemes utcában a patikával 
szemben találhatóak. „Ezekben 
a parkolókban esőzés után meg
áll a víz. Bár a Pestszentimre 
Városközpont Fejlesztési prog
ram tartalmazza ennek végleges 
megoldását, de addig is szeret
nénk kezelni a kellemetlen hely
zetet, hiszen parkoláskor, alig 
lehet kiszállni az autóból” – nyi
latkozta Csabafi Róbert. 

A sPortkAstély 
reNdezése
A Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat szintén javasol
ja a Pestszentimrei Sporkastély 
környékének, zöldterületeinek 
valamint parkolójának a rend
be tételét. A Dr. Széki Endre 
Pestszentimre Történeti Társa
ság szerint a környék elhanya
golt, tavaly még a parlagfű is 
megjelent, mindez méltatlan a 
Sportkastélyhoz és Szent Imre 
szobrához. Felvetődött a sorom
pó építése is a parkoló védelmé
nek érdekében, ezt azonban az 
Intéző Bizottság szükségtelen
nek érzi. 
Az indoklás szerint csak né
hány autós parkol itt, ami
kor nincsen rendezvény, ezzel 
szemben, amikor valamilyen 
programnak ad otthont a 
Sportkastély, akkor a sorompó 
csak gátja lehet a hatalmas au
tóstömegnek. Ezen túl a nyitott 
parkoló némileg enyhíti a ne
hézkes Pestszentimrei parkolási 
lehetőségeket is.

Ha nincs rendezvény, a Sportkastélynál könnyű parkolni

Megőrizni 
a kertvárosi 
hangulatot
Építkezési szabályozás a Nemes utcában

�Az együtt Pestszentimréért 
egyesület célja a városrészben 
élő közösség összefogása, 

ennek jegyében évről évre különböző 
programokkal lepik meg az itt élőket, 
ami idén sem lesz másként.

– Az egyesületet 2002ben alapítottuk, amit a Fővá
rosi Bíróság 2003. március 6án jegyzett be – meséli 
Dunavölgyiné Lipokatich Margit, az egyesület ve
zetője. – Az a célunk, hogy kulturális programok 
szervezésével egy igazi közösséget alakítsunk ki 
Pestszentimrén. Rendezvényeink ingyenesek, me
lyekhez az anyagiakat elsősorban pályázati úton 
biztosítjuk, illetve az adó felajánlott 1 százaléká
ból. Ez úton is kérjük a kerületi lakosokat, hogy 
támogassák egyesületünket, programjainkat. 
(Adószám: 18247796243)

HúsVét kÖVetkezik
A programok minden évben hasonlóak. A februá
ri jótékonysági bállal kezdődik az újesztendő, amit 
nemrég idén is megtartottak. 

– Örömünkre szolgált, hogy idén is, immár 8. 
alkalommal megtelt vendégekkel a Kastélydombi 
Iskola aulája, sokan jöttek el bálunkra, mellyel a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola Etüd zenei alapítvá
nyát támogattuk – folytatja az egyesület vezetője. 
Tavasszal ebben az évben húsvét előtt állatsimo
gatóval, kézműveskedéssel egybekötött húsvéti 
vásárt szervezünk Pestszentimre központjában. 
Nyáron, augusztus 19én Szent Istvánnapi utca
bált, advent első vasárnapján pedig a karácsonyi 
ünnepkörhöz kapcsolódó kézműves foglalkozást 
tartunk. Tavaly december végén előszilveszteri ut
cabált rendeztünk, melyet ebben az évben is sze
retnénk megszervezni.

Nem csAk mulAtság
Az egyesület céljai között nemcsak kulturális 
programok szervezése szerepel, hanem környezet
védelem, az egészséges életmód elősegítése. Ennek 
keretében, fordultak már felhívásokkal a lakosok
hoz helyi városképi, építészeti értékek megőrzé
se céljából, fórumokat szerveztek Pestszentimre 
közbiztonságáról, kezdeményezői voltak a Cséry
telepre tervezett komposztáló megépítése ellen 
tiltakozó civil összefogásnak, allergiaszűrésre hív
ták a lakosokat, tavaly pedig a Kapocs utcai erdő

takarításban segítettek. Ez utóbbi tevékenységet 
ebben az évben folytatni szeretnék.

– Tavaly felhívást intéztünk a kerületrész la
kosaihoz. Keressük azokat az idősebb polgáro
kat, akik itt éltek az 1950es években és szíve
sen elmondanák átélt élményeiket. A riportokat 
könyv formájában szeretnénk kiadni – mondja 
Dunavölgyiné Lipokatich Margit.

ErEdményEk tükrébEn
Az egyesület évente két alkalommal 
helyi ingyenes közéleti újságot is 
kiad Pestszentimrei krónika cím-
mel. A helyi civil szervezetek 2004-
ben megszavazták, hogy az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület egy fővel 
képviseltesse magát a megalakuló vá-
rosrészi önkormányzatban, melynek 
azóta is tagja.



üdvözöljük PEstszEntimrén”
Pestszentimrei városrészi önkormányzat szorgalmazza, hogy kerüljenek ki 
a kerület határaira a kerületet jelző táblák. A „köszöntjük a Xviii. kerületben, 
Pestszentimrén” felirattal ellátott tájékoztatók, egyrészt pontosan jeleznék a 
városrész határait, másrészt kellemes érzést válthatnak ki az ideérkezőkből.



Együtt, egymásért!
Igazi közösségépítés a városrészben

Dunavölgyiné Lipokatich Margit

Hogy ne legyen félreértés!
A legutóbbi számunkban félreérthetőek voltak Sánta Ferenc, a Dohnányi Ernő Zeneiskola igazgató
jának gondolatai. A jelenlegi elképzelések szerint szó sincs a kerületi művelődési házak bezárásáról 
vagy összevonásáról, csupán azt szeretné az igazgató, ha egy nagyobb, hangversenyek rendezésére 
is alkalmas, többfunkciós kultúrközpont is felépülne.

Az oldalt összeállította: Kovács Viktor
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Fülep erzsébet   

� Kondor Béla 
születésének 
80. évfordulója 

tiszteletére megemlé-
kezést és koszorúzási 
ünnepséget rende-
zett Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkor-
mányzata és a Kondor 
Béla Közösségi Ház 
február 17-én, a kép-
zőművész mellszobrá-
nál a kerületi Kossuth 
téren. 

Az ünnepségen a Vörösmarty 
Leánykar énekelt Zsákainé Papp 
Anita vezényletével. 

„Kondor Béla művészete túl-
mutat az általánoson. Olyan vi-
lágot teremt, amelynek minden 
pontja vonalat, minden vonala 
formát, minden formája ábrát je-
lölt. Olyan mögöttes ábrát, amit 

csak azok látnak, akiknek sze-
mük van ahhoz, hogy meglássák 
a mozgatót, a belsőt, a lényeget. 
A magyar nyelv lényeglátásnak 
tartja ezt – mondta ünnepi kö-
szöntőjében Ughy Attila polgár-
mester.”

„Kondor modernségbe oltott 
reneszánsz oltárán szárnyas an-
gyalai atomkori lendülettel be-
kalandozták a teret, ugyancsak 
egymás mellett volt ember és 
Isten, szép és törvény, menny és 
pokol, szent és profán” – méltat-
ta Kondort Szakolczay Lajos író, 
művészetkritikus.

Az ünnepségen Faragó Laura 
énekelt, majd koszorúzással ért 
véget a megemlékezés. 

Az önkormányzat nevében 
Ughy Attila és Csomó Tamás al-
polgármester helyezte el az em-
lékezés virágait, majd Kondor 
Mária, a művész testvérhúga, 
továbbá a Kondor Béla Közös-
ségi Ház nevében Kiss Mari-
anna koszorúzott, de diákok, 
pályatársak és sokan eljöttek, 

hogy tiszteletüket tegyék Kon-
dor Béla mellszobránál. Este a 
Városháza Dísztermében Valaki 
önarcképe címmel Kondor Béla 
műveiből pódiumjátékot láthat-
tak az érdeklődők. Az ünnepi 
megemlékezésen Pálfy Margit 
színművész tolmácsolta a költő 
dramatizált gondolatait.

Kondori hagyatéK
Csupán 42 évet élt, 
de amit hátraha-
gyott, az kerek egész. 
Pestszentlőrincen, a 
havanna lakótelepen 
egy általános iskola, 
közművelődési ház 
és egy sétány viseli 
Kondor Béla nevét. 
1988-ban a Magyar 
Művészetért díjat, 
1990-ben posztumusz 
Kossuth-díjat kapott. 
a kerület díszpolgárrá 
választották.



Inkább törni,
mint hajolni
Kerületünk elismert képzőművészére,  
Kondor Bélára emlékeztünk

Szülőföldje Pestszentlőrinc 

� 
Kerületünk neves képzőművésze 
1931. február 17-én Kondor Béla 
hadtáptiszthelyettes és Szedő Erzsébet el-

sőszülöttje volt, aki első 13 évét a Wlassics utca 
36. számú tisztes családi házban töltötte.

Idézzük testvérét, Máriát, miként villódzott már közös játé-
kaikban is a nyugtalan, a maga külön világában élő, ám jó 
szándékú ember. Egy alkalommal az 5 éves kislány kiszökött 
az utcára. Öt évvel idősebb testvére azzal az ígérettel csalogat-
ta vissza, hogy majd a kertben jókat beszélgetnek.

„Szívesen hallgattam történeteit. (…) Sok érdekesség mel-
lett megtudtam, hogy miért tud repülni a madár és a repülő-
gép. Vagy Verne Gyula fantasztikus történeteiből mit érdemes 
megjegyezni a jövőt illetően. (…) Dumálásunk csak az első, a 
témától eltérő megszólalásomig tartott. Ekkor dühbe jött, jól 
leszidott, legyintett és otthagyott. (…) Pár perc múlva Béla 
már jött utánam, hogy ha akarom, babázhatunk is. (…) Majd 
megunva az egészet, babástul babakocsistul elküldött sétálni.”

Mária emlékei szerint makacs, megalázkodni képtelen sze-
mélyiség volt. „Bátyám a büntetés bármely formáját nehezen 
viselte. Ha megszidták, arckifejezése szinte elváltozott, test-
tartása kiegyenesedett. Sértettsége sírni nem engedte.” 

Csak húga könnyes könyörgésére mondta ki: „Bocsánatot 
kérek.”

Az iSKolA fAlAi Között
Az is érdekes kérdés, hogy az iskolatársak észleltek-e mindeb-
ből valamit. Mayer Pál mérnök – ma is pestszentlőrinci lakos 
– nemcsak iskolatárs, jó barát is volt. Vendégként jól érezte 
magát Kondoréknál. Bélust, az osztálytársat úgy őrizte meg 
emlékezete, mint aki mindig tett valamit. Ha papír akadt ke-
zébe, azonnal rajzolt. Olyan volt, mint mi, többiek, csak raj-
zolni tudott jobban. Középiskolai tanulmányit 1941-ben a helyi 
nyolcosztályos Magyar Királyi Állami Gimnáziumban kezdte. 
Tanárainak jelentős része nagy tudású személyiség volt. Leg-
jobban a hitoktató-cserkészvezető Tamás Győzőhöz kötődött. 

Az iskolai évkönyvek tanúsága szerint Kondor Béla az első 
két évben jó tanuló volt. A sors fintora, rajzból és szépírásból 
nem kapott jeles osztályzatot, holott rajztanára nem fukarko-
dott a jeles osztályzatokkal. 

A világHáBorú
Húga emlékei szerint a háborús évek nyitották rá Béla szemét 
a repülés szépségére és veszélyeire. A nagy izgalmat a Ferihe-
gyi repülőtér bombázásai jelentették számára.

 „A szirénák hangjára a padlásra iramodott, és a tetőn, 
hátát a kéménynek vetve bénultan figyelte a légi csatát (…) 
Sem fenyegetéssel, sem szép szóval, könyörgéssel nem lehetett 
rábírni, hogy lejöjjön, és a  kertben ásott bunkerban keressen 
menedéket” (A repülés igézete)

Az érett művész alkotásain gyakorta megjelentek a repülő-
gépek és mechanikai szerkezetek. 

A család 1944-ben hagyta el Pestszentlőrincet, ahova az 
érett férfi csak időnként tér vissza látogatóba.

Az érEtt művéSz
Felnőtt férfiként több helyütt lakott, végül a Bécsi út 1. számú 
ház műteremlakása lett igazi otthona. Az alig 15 éves alkotó 
szakaszban az „inkább törni, mint hajolni” típusú művészt 
sok sérelem érte. Nemzetközi elismertsége nagyobb volt, mint 
a hazai. Jó néhányszor küzdött anyagi gondokkal is, de mint 
idős anyai nagybátyja – a könyvkötő Szedő Ede – mesélte, 
soha pénzt nem kért, csak munkát. 

1972 decemberében beteg szíve megállt.
Ê téglás tivadarné 

Kondor Mária,
Kondor Béla 
testvérhúga: 

– Még csupán 11 éves volt, 
amikor 1942-ben elhatározta, 
hogy vadászrepülőgépet készít. 
A repülőmaketteket előbb pa-
pírból, kartonból hajtogatott, 
majd puhafából, késsel faragva 
készültek. Ahogy teltek a na-
pok, mind több kész repülőgép 
sorakozott a kerti kamra desz-
kapolcán. Rakosgattuk, csopor-
tosítgattuk, előre-hátra lépve, 
több nézetből, szemet hunyorít-
va szemléltük azokat. Abban az 
évben megbetegedett, kórház-
ba került. Amikor szüleinkkel 
meglátogattuk, nem a betegsé-
géről kezdett beszélni, hanem a 
szomszéd ágyon fekvő, balese-
tet szenvedett fiatal pilótáról, 
meg arról, amit tőle, a repülés 
megszállottjától hallott…

rózsavölgyiné 
tomonyák gitta,
művésztanár:

– Kondor Béla festő, grafikus, 
költő, muzsikus, hangszerké-
szítő, ezermester fotóművész 
volt egyben, színes és univer-
zális ember. Aki nem vak, aki 
nemcsak néz, de lát, felismeri 
a kifejezési eszköz alapos isme-
retéről, tiszteletben tartásáról, 
a mesterségbeli tudásról, az 
anyag feletti uralom tökéletes-
ségi fokáról árulkodó szent je-
leket. Kondor az elhivatottság 
küldetésével, az éltető belső 
tűzzel, a szellemi plusszal, ami 
a műalkotások létrehozásához 
szükséges, exponálja le apoka-
lipszisünket. Ő, a Teremtő házi 
fényképésze. Ki kaphat ennél 
rangosabb megbízást? – idézte 
Szüle Zsoltnak Kondor Béláról 
írt sorait a művésztanár.

gross arnold,
Munkácsy- és Kossuth-díjas 
grafikusművész

Pályatársa volt Kondor Bélának, 
s mind a ketten együtt jártak a 
Magyar Képzőművészeti Főis-
kola grafika szakára: 

– Jó barátságban voltunk 
egymással. Több levelét is őr-
zöm. Nagy generáció voltunk, 
olyan, mint a fociban akkori-
ban az Aranycsapat!

A tisztelgő utódok: Frömmel Gyula, Árvay zolta és Kottek péter 

Az ünnepi esten pálfy Margit színművész 
emlékezett Kondor bélára

Akik ismerték Kondor Bélát Országos 
rajzpályázat 
és kiállítás
Az országos rajzpályázat ered-
ményhirdetése és a legsikere-
sebb alkotások kiállítása nyílt 
meg február 18-án a Kondor 
Béla Általános Iskolában. 

Kondor Béla születésének 80. 
évfordulója alkalmából országos 
rajzpályázatot hirdetett a kerü-
leti önkormányzat és a Kondor 
Béla Általános Iskola. A felhí-
vásra közel 600 pályamű érke-
zett be. A rajzpályázat alkotásait 
neves zsűri bírálta el: Magyar 
József, a Mérei Ferenc Fővárosi 
Pedagógiai Intézet szaktanács-
adója, Szalay József, a Magyar 
Rajztanárok Egyesületének elnö-
ke. A zsűri elnöke volt Bereczki 
Lóránd, a Nemzeti Galéria cím-
zetes nyugalmazott főigazgatója.  

Az ifjú alkotók kiállítását 
Kucsák László alpolgármester, 
országgyűlési képviselő nyitotta 
meg.

Kondor, a zseni
„a Kondor családban 
búvópatakként áramlott 
generációról generá
ció ra a képzőművészeti 
tehetség, míg aztán  
– a gének szerencsés 
kombinációjának kö
szönhetően – Kondor 
Bélában ellenállhatatlan 
gejzírként tört a magas
ba”. (Dr. Czeizel Endre)
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� 
Az Illusztrációk című kiállítás 
grafikáinak elkészítéséhez 
Frömmel Gyula Színe és fonákja 

címmel írt saját kisregénye adta az 
ihletet. 

A Magyar Kultúra Lovagja, festőművészként is-
mert Frömmel Gyula, meglepő módon nem fest-
ményeivel várta közönségét, hanem grafikáival. 
Igenapró részletességgel kidolgozott alkotások-
kal szembesülhettünk a kiállítóterem falán, de 
ami első pillantásra szembetűnő volt, hogy ezek 
a grafikák nagyméretű tarotkártya lapok.

A művész újabb meglepetéssel is szolgált, 
ugyanis megtudhattuk, hogy Színe és fonákja 

címmel írt – kiadás előtt álló – kisregénye adta 
a kiállításon bemutatott grafikák elkészítéséhez 
az ihletet. Elmesélte, hogy két évvel ezelőtt sike-
resen szerepelt egy irodalmi pályázaton, ez volt 
a kiindulási pontja grafikák megálmodásának.

– Amikor írok, saját képi fantáziám szerint 
képileg is vizualizálom. Az írás és a grafika szer-
vesen kapcsolódik egymással, de mindkettő, 
„saját jogán” létezik” – hangsúlyozta a művész. – 
A jelképek, szimbólumok az emberi lélek mélyé-
ről bukkannak elő. Amiről írok az a valóságban 
megtörtént, és dramaturgiailag úgy szerkesztet-
tem meg, ahogy a festő képelemekből létrehozza 
a festményt. 

A művész tárlatát Rózsavölgyiné Tomonyák 
Gitta művésztanár nyitotta meg febru-
ár 8-án a Lőrinci Nagykönyvtár Galéria 18 
kiállítóhelyiségében.

Rejtélyes számok

A tarotkártya kulcsfigurája a „Ván-
dor”, amely maga a művész, a törté-
net főszereplője. A kártyalap a 0 és 
a 22 számot egyaránt viseli, adódott 
az elbeszélés keretes formája, az 
előhang kicsit másképp megismét-
lődik a történet végén. A kettő közti 
21 fejezet egy lelki utazás, így az 
egész magában foglalja az újrakez-
dést; a kezdet és a vég, az indulás 
és a megérkezés örök körforgását – 
mondta Frömmel Gyula.



� 
Daradics Árpád és Pető Hunor 
nemzetközileg elismert kerületi 
művészeknek „Alkalmi” címmel 

nyílt kiállítása február 10-én a Kondor 
Béla Közösségi Házban. 

Daradics Árpád képzőművész főleg a ’60-as, ’70-
es évek vagy annál régebben készült amatőr fotó-
sok talált vagy vásárolt, sokszor nagyon rossz ál-
lapotban lévő fényképeit használta fel műveihez. 
Ezeket a fekete-fehér fényképészeti eljárással 
készült képeket tette „színessé”. De nem a szoká-
sos módon, hanem vörös színnel, számítógépes 
grafikai megoldással. Így a fotók új tartalmat, 
mondanivalót kaptak. 

Pető Hunor képzőművész képeinek alapjául 
az OSB (műgyantával ragasztott fenyőfa forgács-
lap) szolgál. „A nagyon hasonló, de mégis egyedi 
alapra készített képei egyszerre hozzák játékba 
az ismerős-ismeretlen, egyedi és sokszorosí-
tott, azonos és különböző kérdését. Alapvetően 
fogalmikarakterű művei mindazonáltal kiegyen-
súlyozott, harmonikus kompozíciók” – írta a 
képzőművészről Tatai Erzsébet művészettörté-
nész. A Kondor Béla Közösségi Házban február 
10-én az „Alkalmi” című tárlaton Lévai István 
Zoltán alpolgármester és Kiss Marianna, a ház 
igazgatója köszöntötte a vendégeket. A kiállí-
tást Szombathy Bálint képzőművész, művészeti 
író, szépségkutató nyitotta meg, közreműködött 
Ladjánszki Márta és Koroknai Zsolt. 

� 
Felnőtteknek is becsületére 
válhat az ENSZ-modell konfe-
rencia, amelyet immár 7. éve 

elsősorban a diákok szerveznek a 
Karinthy Frigyes Gimnáziumban. 

Idén március 10–12-e között rendezik meg a kon-
ferenciát. A világ nagy kérdéseiről vitatkoznak 
a tanulók egy oktatási világszervezet, a Model 
United Nations (MUN) keretében, amelyhez a 
New York-i ENSZ-közgyűlés működése szolgált 
mintául. Innen a név: KarMUN”. 

„Nevelési szempontból is mindenkinek rend-
kívül sokat jelent a részvétel. A diákok olyan 
készségeiket is fejleszthetik, amelyek révén a 
program messze túlmutat az átlagos iskolai fel-
adatmegoldásokon” – foglalta össze Bognár Ani-
kó, az iskola igazgatóhelyettese. 

„Csak csodálható, hogy egy ilyen nagy horde-
rejű feladat megoldására vállalkoztak a karinthys 
diákok” – mondta Sándor Éva tanárnő, akinek 
az irányításával már sok tapasztalatra tehettek 
szert a diákok. „A háromnapos konferencia min-
den évben egy bő féléves előkészítést igényel. Ál-
talában nagy külföldi iskolák, illetve egyetemek 
a szervezők.” 

A konferencia fő témája idén a természeti ka-
tasztrófák lesznek. 23 országból, magyar és kül-
földi iskolákból több mint 500 diák vesz részt a 
konferencián.  

� 
Az ember és környezete címmel 
Pósfainé L. Kovács Júlia festőmű-
vész-rajztanár munkáiból nyílt kiállí-

tás február 9-én a Pestszentimrei Közös-
ségi Ház Klub Galériájában. A képekhez 
ráhangolódásképpen gitáron Draskóczy 
Zoltán előadóművész közreműködött.

 
Pósfainé L. Kovács Júlia képeiről melegség árad, a 
témaválasztása is sejteti, hogy a természetes kör-
nyezet és a hétköznapi emberek érdeklik. 

„Mintha az idő állt volna meg ezeken a képe-
ken. Tényeket rögzítenek egy lassan eltűnő világ-
ról” – mondta megnyitóbeszédében Bakosné Baár 
Tünde, a kerületi rajzmunkaközösség vezetője. 
„Ha a festmények rendelkeznek azokkal a művészi 
értékekkel, mint az absztrakt képek, akkor a felis-
merhető formák gazdagítják a tartalmat és közért-
hetőbbé válnak az alkotások” – mondta Pósfainé 
L. Kovács Júlia. A hagyományos olajtechnika mel-
lett sokat fest vízfestékkel, de kedveli a pasztellt is. 
Készített rézkarcot, fametszetet és linometszetet 
is. Több egyéni és csoportos kiállításon szerepelt. 
Jelenleg kerületünkben él és dolgozik. 

� 
Arcok és tájak címmel nyílt Hoós 
Jenő fotográfus munkáiból kiállí-
tás a Városháza Galériában. 

Hoós Jenő nem szereti a művész elnevezést. Ő már 
a kihalófélben lévő fotográfus kifejezést tartja in-
kább magára illőnek. Operatőr szeretett volna len-
ni, de ehhez meg kellett tanulnia fényképezni is. 
A vágyott szakma csak álom maradt, de a fény-
képezéshez egyre nagyobb vonzalmat érzett. Kez-
detben tárgy- és reklámfotókat készített, valamint 
gyermek-, esküvői sorozatok kerültek ki a keze 
alól. Közben gyűjtötte a tapasztalatokat, megörökí-
tette objektívjével az ellesett pillanatokat…

Azóta bármerre jár-kel szűkebb pátriájában 
vagy országhatáron innen és túl, fényképezőgé-
pét nem hagyja otthon. Így egyre csak gyűltek 

a szebbnél szebb fotók, melyek már elfoglalták a 
fiókját, lakásának falát is... Lencsevégre vette ke-
rületünket is, és a felvételek olyan jól sikerültek, 
hogy az ő képei díszítik a városháza folyosóját. 
Hoós Jenő azóta több alkalommal kiállította ké-
peit; többek között portrét készített a kerület mű-
vészeiről, fotói megjelentek a Mi kerületünk című 
könyvben is... 

A fotós szemével figyelve egyfajta helytörténeti 
kincset is alkotott az utókor számára – méltatta 
Garamvölgyi Béla festőművész. – A képek készí-
tésekor az a kézenfekvő alkotói szándék valósult 
meg, mely alapelvként is felfogható: adok, hogy 
adj, hogy tégy. 

A kiállításmegnyitón köszöntőt mondott Szar-
vas Attila oktatási, közművelődési, sport- és ifjú-
sági bizottság elnöke, a tárlatot Garamvölgyi Béla 
festőművész nyitotta meg. 

� 
Nemcsak virtuális, hanem 
akusztikus élményben is ré-
sze volt annak, aki február 

12-én ellátogatott az Amatőr Festők 
Pestszentlőrincen címmel nyílt kiál-
lításra a Rózsa Művelődési Házba. 
A tárlatot Pethő Zsolt színművész 
nyitotta meg, közreműködött a Valaki 
Alfonz zenekar. 

Zsidákovics Mihály 2009 januárjában alakítot-
ta az amatőr festők online klubot, hogy publi-

kálják a festészettel foglalkozók képeit. Legyen 
egy olyan hely a világban, ahol szeretettel fo-
gadják egymás munkáját, az építő bírálatokat.  
Ma már 983 tagja van a klubnak és a feltöltött ké-
pek száma több mint 7900. Tagjaik között 7 éves-
től a 99 évesig minden korosztály megtalálható, 
Dániától az Egyesült Államokig a világ számos tá-
járól. – Szövődtek barátságok is, több baráti társa-
ság egyszerre csatlakozott – mondta Holczhauser 
Zsuzsanna, az amatorfesto.network.hu közösségi 
oldal moderátora. Tavaly júliusban lépett először 
az Amatőr Festők klub a nagyközönség színe elé.   
A jelenlegi kiállításon a klub legaktívabb tagjai je-
lentek meg képeikkel. 

A vándor, a kezdet 
és a vég…
Frömmel Gyula grafikai kiállítása tarotosan  

Ismerős-ismeretlen, 
vörös és fekete 

Akárcsak  
az ENSZ-ben Hétköznapi emberek, 

hétköznapi tájak…

Helytörténeti kincs 
objektívvel 

A profin festő 
amatőrök 

Az oldalt összeállította: Fülep Erzsébet
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