
3 újabb feljelentés

Az ősszel alakult Elszámoltatási 
Munkacsoport legutóbbi, március 
7-i ülésén arról döntöttek a tagok, 
hogy dr. Lévai István Zoltán alpol-
gármester újabb három ügysoro-
zat kapcsán tegyen feljelentést. 
Az alpolgármester tájékoztatása 
szerint valamennyi esetben jelen-
tős kár érte a kerületet, összesen 
több mint 50 millió forint.

testvéri összefogás

A kerületi önkormányzat kez-
deményezésére testvérvárosa-
inkkal összefogva épülhet meg 
Tusnádfürdőn a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány gyermekotthoná-
nak a közösségi háza. A megvaló-
sítás érdekében az önkormányzat 
május 21-én nagyszabású, ex-
kluzív bált rendez a Pestszentimrei 
Sportkastélyban.

egyházi iskolák 

A Szent Lőrinc Katolikus Általá-
nos Iskola oltalmazó falairól az 
egyik diák szülője fogalmazott a 
legtisztábban. „Olyan ez az iskola 
a mai világban, mint egy oázis”. 
Az oktatási intézményben a gyer-
mekek – testi, szellemi és lelki – 
teljes körű nevelésére törekednek, 
különös tekintettel a hagyomá-
nyos értékekre. 

„alma” érkezik

Az országszerte méltán népszerű 
Alma Együttes lép fel márci-
us 13-án a Rózsa Művelődési 
Házban. Az együttes zenéje 
kicsiknek és nagyoknak is 
egyaránt szól, hiszen a gyönyö-
rű megzenésített verseket, a 
jópofa dalszövegeket gyerekek 
és gyereklelkű felnőttek éppúgy 
szerethetik, dúdolgathatják. 

harcos magyarok

Meglepő módon még manapság 
is kevesen tudják, hogy mi is az 
a baranta. Pedig az ősi magyar 
harcművészeti sport nagyobb fi-
gyelmet érdemelne. A kecskeméti 
Messzi István sportcsarnokban 
tartott „Harcos Magyarok” gálán 
a kerületben élő Németh Zoltán 
diadalmaskodott harci birkózás-
ban.

Március 
15-re 
készülünk
Ünnepváró
idén különösen jelentős 
vendégei lesznek a ke-
rületnek nemzeti ünne-
pünkön, hiszen tarlós 
istván főpolgármester 
mellett hermann róbert, 
a hadtörténeti intézet 
főtanácsos igazgatója 
is beszédet mond. az 
ünnepségek március 
11-én kezdődnek és a 
15-én  10 órakor rajtoló 
emlékfutással érik el a 
csúcspontot. 

Hermann Róbert történész 
szerint teljesen normális, 
hogy az 1848-as forra-
dalomra és az azt követő 
szabadságharcra emlékez-
ve aktualizálni próbáljuk 
március 15-e jelentőségét. 
A nemzeti ünnepeken min-
den országban ezt teszik, 
mert részben így marad élő 
az ünnep. 
A történész azt is nagyon 
fontosnak tartja, hogy 
a helyi kapcsolódást is 
ápolják a települések. Ezen 
a téren nincs mit szé-
gyellnünk, hiszen számos 
utcanév, emléktábla utal a 
kerületben az 1848–49-es 
események szereplőinek 
tevékenységére. 
Az idei ünnepségek már 
11-én 10 órakor elkez-
dődnek Pestszentlőrincen 
a Kossuth téren, itt emlé-
kezik a forradalom kitöré-
sére Hermann Róbert is. 
Március 13-án 10.30 órakor 
koszorúzás következik 
Pestszentimrén a Bányai 
Júlia emléktáblánál, majd 
11 órakor ünnepi megemlé-
kezés Vasvári Pál kopjafá-
jánál a református templom 
kertjében, ahol Ughy Attila 
kerületi polgármester és a 
testvérvárosi vezetők mel-
lett Tarlós István főpolgár-
mester is beszédet mond.
Az ünnepről bővebben az 
5. oldalon.
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KeréKgyártó györgy  

� Már az előké-
szítés során ki-
derült, nincs vita 

abban, hogy a 2011-
es költségvetésnek 
a kerület megörökölt 
pénzügyi helyzete mi-
att a takarékosságra 
kell épülnie. Mivel ez 
az egyetlen lehetőség 
a konszolidációra, 
az intézmények, az 
önkormányzati cégek, 
és természetesen 
a testület tagjai is 
egyetértettek abban, 
hogy a bevételeknek 
és a kiadásoknak 
egyensúlyba kell 
kerülniük. A költség-
vetést a képviselő-
testület a március 3-i 
ülésen elfogadta.

– A költségvetés megalkotása-
kor három célkitűzés lebegett 
a szemünk előtt: hogy min-
den területen megszüntessük a 
párhuzamosságokat, és hogy a 
költségvetés a leghatékonyabb, 
valamint átlátható legyen. Fon-
tosnak tartjuk, hogy az is köny-
nyen értse, aki korábban soha 
nem látott még költségvetést – 
fogalmazott Ughy Attila polgár-
mester a szavazást megelőzően 
hozzátéve: – Úgy vélem, ezeket 
a célokat biztosan elértük.

ÉSSZERűbb
TERvEZÉS
Kétségtelen, hogy az elkészült 
és végül megszavazott költség-
vetés tartalmaz megvonásokat, 
ám a testület a működőképes-
ség megőrzésének lehetőségét 
láthatóan mégis inkább az egyes 
tételek ésszerű átcsoportosításá-
ban találta meg. Ez tükröződött 
már az előkészítő munkában is. 
A két héttel ezelőtti ülésen a tes-
tület keretszámokat határozott 
meg, az elmúlt időszakban volt 
lehetőség a „finomhangolásra”. 

A városvezetés arra kérte a 
képviselőket: javaslataikban a 
feladatok mellett jelöljék meg 
azt is, szerintük milyen belső 
forrásból nyerhető pénz annak 
elvégzésére. A kérést mindenki 
komolyan vette, ennek köszön-
hető, hogy – amint arról Hu-
nyadi István városigazgató tájé-
koztatott – a javaslatok jó része 
végül beépült a polgármester 
által előterjesztett módosított 
szövegbe, és csak néhány egyéb 

javaslatot kellett a március 3-i 
ülésen megvitatni.

MEZőőRI 
SZOLgÁLAT
A legtöbb javaslattal az LMP 
állt elő. Petrovai László az LMP 
részéről szorgalmazta például, 
hogy mivel a Bókay Kertben 
felállított műjégpálya sikert ara-
tott, jelöljenek ki állandó helyet 
egy ilyen létesítménynek. Lévai 
István Zoltán alpolgármester 
úgy tájékoztatott, a városveze-
tés egyetért a felvetéssel, már 
folynak is tárgyalások kivitele-
zőkkel, keresik a legoptimáli-

sabb megoldást. Egyetértés volt 
Petrovai László egy másik javas-
latával kapcsolatban is: az ön-
kormányzat ezentúl nyomtatott 
helyett elektronikus folyóiratok 
vásárlására törekszik, az így 
felszabaduló 2,5 millió forintot 
pedig ésszerűbben tudja felhasz-
nálni. Elfogadta a városvezetés 
egy új kutyafuttató építésének 
ötletét is, bár az LMP ezt a Ha-
vannán tartotta volna fontosnak, 
az előterjesztő polgármester pe-
dig végül a Gloriett lakótelepen 
javasolta felépíteni. 

Bekerült a szavazásra bocsá-
tott szövegbe Csabafi Róbert 
fideszes képviselő javaslata arra, 

hogy a kerületben szervezzenek 
mezőőri szolgálatot.

Hunyadi István tájékoztatása 
szerint a legtöbb javaslat járdák 
építésével, közterületek csinosí-
tásával vagy forgalomtechnikai 
átalakításával kapcsolatban ér-
kezett. Elmondta, ezek egy része 
a városüzemeltetés költségveté-
séből kezelhető, más részük a 
fővároshoz tartozik. A testület 
vizsgálja az ezeken kívül eső 
feladatok megoldásának lehető-
ségét. Készül egy tételsor az el-
végzendő munkákról, amelyek-
hez ezután tudják megtalálni a 
megfelelő forrásokat.

Egyhangúlag szavazott a tes-

tület Kucsák László alpolgár-
mester javaslata mellett arról, 
hogy készüljön egy áttekintés 
a közoktatási és közművelődési 
intézményeken belüli ésszerűsí-
tési lehetőségekről. 

Az idei kerületi költségvetést 
az Lehet Más a Politika és a Job-
bik képviselője sem utasította 
el, a szavazásnál tartózkodtak, 
csupán az MSZP nem értett 
egyet vele. A Fidesz és a KDNP 
képviselőinek voksaival azonban 
a többség biztosan elfogadta az 
idei büdzsét.

A testületi ülés további részlete-
ivel a 3. oldalon foglalkozunk.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A takarékosság mellett is hatékonyabb  
a gazdálkodás a korábbiaknál 

átláthAtó lett 
A Költségvetés

A költségvetés elfogadása után a Darus iskola bizakodhat, a tervek szerint kívül-belül megszépül az intézmény
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Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1320, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1320

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

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

dr. lévAi istván zoltán  
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, 06-20-496-8044 
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

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az Elszámoltatási Munkacso-
port felhatalmazta dr. Lévai 
István Zoltán alpolgármestert, 
hogy 3 megdöbbentő, az elő-
ző városvezetés alatt történt 
ügyben is büntető-feljelenté-
seket tegyen. Az alpolgármes-
ter tájékoztatása szerint a kár 
értéke ezekben az esetekben 
is meghaladja a több tízmillió 
forintot. 

– Mi nem szeretnénk senkit 
sem vádolni vagy gyanúsítani, 
a rendőrség dolga kivizsgálni a 
konkrét ügyeket – szögezte le 
dr. Lévai István Zoltán. – A cé-
lunk, hogy kiderüljön, miként 
került a csőd szélére a kerület. 

A mostani ügyek 3 té-
mába csoportosíthatók. Az 
egyik estben a Városüzemel-
tetőnél történt prémium- és 
jutalomkifizetéseknél merült 
fel jogszerűtlenség, a máso-
dik csoportba tartoznak azok 
a médiafigyelések, -tréningek, 
-tanulmányok, amelyek alig-
ha mozdították előre az ön-
kormányzati cégeket, míg a 

harmadik körbe egy érdekes 
céggel intézmény-karbantar-
tásra kötött megállapodások 
tartoznak. 

– A prémiumkifizetéseknél 
az önkormányzat a veszteséges 
működés ellenére fizetett jutal-
makat – tájékoztatott dr. Lévai 
István Zoltán. – A Political 
Capital és holdudvarához tar-
tozó cégek folyamatosan kap-
ták a megrendeléseket olyan 
tanulmányok készítésére, 
amelyeknek a hasznossága 
megkérdőjelezhető. Volt olyan 
sajtófigyelési feladat, amely 
az önkormányzat újságjában 
megjelent anyagokra vonatko-
zott. 

A másik cégnél pedig az 
összeférhetetlenség egyértelmű 
volt, az első keretmegállapodás 
résztvevői közé be sem került 
a vállalkozás, végül mégis 
több szabályt megsértve ka-
pott megbízást. Ezek az ügyek 
összesen több tízmilliós kárt 
okozhattak az önkormányzat-
nak. Ê s. n. zs.

� A kerületi önkormányzat Elszámoltatási 
Munkacsoportja újabb büntető-feljelenté-
seket kezdeményez a korábbi esztendők 

működéseit vizsgálva. A tavaly decemberi 4 
feljelentés ügyében a rendőrség már elrendelte 
a vizsgálatot, most további 3 témában indulhat 
nyomozás.

Prémiumkifizetések
A Városüzemeltető egyik vezetőjének – 2009. évi prémium-
feladatok teljesítése jogcímén – 1,8 millió forint kifizetését 
engedélyezte a korábbi városvezetés 2010. május 17-én, 
annak ellenére, hogy úgy tűnik, mindez jogellenes volt.
A Városüzemeltető I. félévi mérleg szerinti eredménye je-
lentős veszteségre utalt. A cég saját tőkéje a jegyzett tőke 
alá süllyedt. A likviditási helyzet vizsgálata sem történt meg 
ezen időszakban. A társaság nyár közepén 90 millió forint 
hitel felvételére kényszerült, melynek visszafizetése nem 
történt meg. 
2010 szeptemberében a cég vezetőjének 7,2 millió forintot 
fizettek ki, miközben az első félév negatív eredménye 
tovább növekedett. A lakossági ellátás színvonalának 
felmérése nem történt meg, a gazdálkodás egyéb mutatói 
pedig nem indokolták a jutalom kifizetését. 
Az önkormányzati cég másik vezetőjének szeptember 
17-én – jutalom címén – 1,2 millió forint kifizetését enge-
délyezték, miközben a csatolt anyagban nem található 
a Felügyelőbizottság javaslatot tevő határozata.
Az ügylet kapcsán a hanyag és a hűtlen kezelés gyanúja 
merül fel.

Haszontalan tanácsadás
A Vagyon 18 Zrt. és a Városüzemeltető Kht. a Green 
Capital Zrt.-vel, a Political Capital Zrt.-vel, és a Front Page 
Kft.-vel kötött tanácsadói, médiafigyelői és felkészítői szer-
ződéseket.
Mind a Vagyon 18 Zrt., mind a Városüzemeltető Nonprofit 
Kft. médiamegjelenései döntő többségben a Városkép 
újságban történtek, mely a kerület közéleti lapja. 
A szerződésekben szereplő médiatréningek kapcsán 
kiderült, hogy a Vagyon 18 Zrt. részére 3 fő részére négy 
alkalommal szervezetek egy-egy napos tréningeket, a Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. iratanyagában ilyen tréningek 
szerevezésének, lebonyolításának nincs nyoma.
A Political Capital Zrt.-vel, és a Green Capital Zrt.-vel kötött 
szerződések alapján készített tanulmányokra egyrészt 
a társaság gazdálkodásához nem volt szükség, másrészt 
annak megállapítása is szükséges, hogy a tanulmányok 
színvonala indokolta-e egyrészt átvételüket, másrészt a to-
vábbi tanulmányok megrendelését.
Az utóbbi kérdés megválaszolása szakértői feladat, melyre 
büntetőeljárás adhat választ. 
A Vagyon 18 Zrt. esetében 7,2 millió, míg a Városüzemel-
tető Kht.-nál 20,5 millió forint vagyoni hátrányt okozhatott 
a szerződések megkötése.
Az ügylet kapcsán a hanyag és a hűtlen kezelés gyanúja 
merül fel.

Hogyan nyert a vesztes?
A kerületi intézmények karbantartási feladatainak ellátása 
érdekében  2009-ben keretmegállapodásos közbeszerzési 
eljárás zajlott. Az első részben nyílt eljárás történt, mellyel 
a Vagyon 18 Zrt. az OKFON Zrt.-t bízta meg.
Az eljárás során 10 cég nyújtott be érvényes ajánlatot. 
A felhívásban a keretmegállapodás résztvevőinek létszá-
mát hétben határozta meg, melyek közé az egyik pályázó 
nem került be. Ennek ellenére 2009-ben a Vagyon 18 Zrt. 
számos intézmény felújítási munkáira kötött vállalkozási 
szerződést a társasággal. A munkák jellege minden eset-
ben festés (felület-előkészítéssel) mázolás, kerítésfestés és 
hasonló volt. 
Érdekes, de az előzmények ismeretében nem meglepő, 
hogy a vállalkozás kültagja a közbeszerzési eljárás idején 
a Vagyon 18 Zrt. vezérigazgató-helyettese volt. Így a cég 
a közbeszerzésről szóló 2003. évi előírásai alapján nem is 
pályázhatott volna. Ráadásul a vezérigazgató-helyettesnek 
a szerződések megkötéséhez aláírási jogosultsága sem volt.
Az ügylet kapcsán a hanyag és a hűtlen kezelés mellett 
vesztegetés gyanúja merül fel.
A Fővárosi Főügyészség korábban nyomozást rendelt el 
a Projekt 18 Kft. és a társaság között hasonló körülmé-
nyek alapján létrejött szerződések kapcsán. Így várhatóan 
ezt az ügyet feljelentéskiegészítés keretében csatolják 
a már folyamatban lévő büntetőügyhöz.

vizsgálják a prémiumok jogszerűségét

jutalmazott
veszteség 

Jogtalan prémiumok, meglepő médiafigyelés, érdekes karbantartás 
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3KözéletA mostani városvezetés nem hagyja figyelmen kívül a kerületiek érdekeit

KeréKgyártó györgy  

A Gloriett lakótelepen már több 
szupermarket működik, még-
is két újabb építése kezdődik. 
Gönczöl András a Jobbik képvi-
seletében azért nehezményezte 
az újabb építkezést, mert egy 
korábban rendezett lakossági fó-
rumon a helybeliek – szerinte – 
70 százaléka elutasította azt. 

Nem miNdeNki 
báNkódik 
– Arra kérem a városvezetést, 
hogy a jövőben kérje ki a lakos-
ság véleményét az ilyen dönté-
sekkel kapcsolatban, és vegye is 
komolyan ezeket a véleménye-

ket. A Gloriet-telepen már 100 
emberre jut egy multi cég – fo-
galmazott ironikusan napirend 
előtti felszólalásában Gönczöl 
András.
Lévai István Zoltán alpolgár-
mester válaszában elmondta, a 
városvezetés is ismeri a problé-
mát, de a beruházást már nem 
lehet leállítani, erre a korábbi 
vezetés szerződött. 
Ilyen a jövőben nem fordulhat 
elő. Az alpolgármester elmond-
ta, hogy az új városvezetés sok-
kal jobban figyel majd a lakók 
véleményére
– A jelenlegi városvezetés ilyen 
esetben ki fogja kérni a lakos-
ság véleményét. Egyébként pe-
dig nehezen elképzelhető, hogy 
hasonlókra sor kerülhet, hiszen 

tudom, milyen ajánlatokkal ke-
resik meg az önkormányzatot, 
és azt kell mondanom, hogy 
ilyen volumenű beruházásra 
már nincs érdeklődés – mondta, 
majd a már folyó beruházással 
kapcsolatban hozzátette: – Azt 
is tudomásul kell venni, hogy a 
lakosság egy rész örömmel fo-
gadja az új bevásárlóegységeket.

megoldást a 
csapadékvízre!
A testületi ülésen felmerült, 
hogy minden évben rengeteg 
kárt okoz a kerületben a fel-
gyülemlő, el nem vezetett csa-
padékvíz, és a feltörő talajvíz. 
Sürgősséggel nyújtotta be ja-

vaslatát Lévai István Zoltán al-
polgármester egy, a kérdést ér-
demben vizsgáló szakbizottság 
felállításában. Munkacsoport 
felállítására tett javaslatot sür-
gősséggel Lévai István Zoltán. 
A cél az volna, hogy a kerület-
ben minden évben rengeteg kárt 
okozó csapadékvíz elevezetését 
végre megoldják.

sok jó ötlet
– A lakók körében sokan van-
nak, akik szakembernek számí-
tanak, és már eddig is számos 
jó ötlettel álltak elő. A cél az 
volna, hogy most felkutassuk, 
és egy szakmai bizottságba 
szervezzük az érdemi javaslato-
kat hozó helybelieket. Ők dol-

gozhatnák ki a megoldást erre a 
súlyos problémára – mondta el 
az alpolgármester.
Lévai István Zoltán felvetése 
szerint az ötleteket és a szakem-
bereket a helyi sajtón keresztül 
is keresnék. Április 30-án újabb 
előterjesztés kerülne a testület 
elé a bizottság tagjaival kapcso-
latban, majd megkezdődhetne 
az érdemi munka. A javaslattevő 
szerint ez akkor volna hatékony, 
ha a bizottság a városüzemelte-
tés ügyvezető igazgatójának ko-
ordinációjával működne.
Gönczöl András képviselő jelez-
te, hogy a Jobbik szakembere 
szívesen vesz részt a bizottság 
munkájában. A képviselőtestü-
let támogatta a javaslatot.

Jobban figyelnek 
a lakók véleményére
A túlzottan szaporodó bevásárlóközpontokról vitatkoztak a képviselők
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Virág helyett…
Március 8-án, nőnapon köszöntjük fel a nőket mi, 
férfiak. Ma már feledésbe merült, hogy az első Nem-
zetközi Nőnap dátumát 101 éve, Dániában határozta 
meg egy Clara Zetkin nevű, baloldali eszméket val-
ló német nő. Az ünnep célja tökéletesen belesimult a 
marxista eszmeiségbe: a demokratikus nők békéért 
vívott harca és demokratikus szabadságjogainak biz-
tosítása volt a lényeg. 

A nők iránti férfiúi tiszteletről, vagy bármiféle 
más, természetes érzésről, hódolatról, ajándékozás-
ról szó sem volt. Ma már más a helyzet: virággal vagy 
bonbonnal állunk a nők elé. 

Igen ám, de ki elé? 
Az elé, akire harmadikos koromban figyeltem fel, 

s vettem észre az iskolapadban, hogy egy kilencéves 
nő milyen szép tud lenni? Mert nekem akkor ő volt a 
nő, az egyetlen és felejthetetlen. Vagy azt köszöntsem, 
akit nyolc évvel később szombatonként a vasútállo-
máson vártam? Vagy akivel gyakran mentünk mozi-
ba, s a földszinti páholyt mindig csak mi foglaltuk el? 
(Azt hitte, olyan gavallér vagyok, hogy a páholy mind 
a négy helyére megveszem a jegyet; sosem tudta meg, 
hogy protekcióm volt, mert bizonyos napokon én vol-
tam ott másodállásban a mozigépész.) 

Egyáltalán, ki az a nő, aki a mindenekfeletti, aki 
a legszebb, a legcsinosabb, legillatosabb, legédesebb 
és a legodaadóbb? A legjobb talán az lenne, ha több 
nőből lehetne összegyúrni a legigazibbat, aki az ösz-
szes fenti feltételnek megfelel – és aki persze jól is 
főz. Például jó marhahúslevest ad ebédre. Nálunk az 
lesz nőnapkor. Már előre örülök, mert a feleségem ért 
hozzá… Vajon hányszor főzött már nekem marha-
húslevest? Százszor? Kétszázszor? Mindegy: nőnapra 
nagyon szép csokrot hozok neki, csak neki. És a leves 
kanalazása közben megkérdezem, amit már százszor 
vagy kétszázszor megkérdeztem: „Tudod, hogy nekem 
te vagy a legesleg?” Ő akkor rám néz, elmosolyodik, és 
csak ennyit mond: „Tudom.”

török András István

Jegyzet

Negyven fölöttiek, kisgyerekes 
szülők is örömmel látogattak ki 
a téli hónapokra a Bókay Kert-
ben berendezett műjégpálya 
záró partijára, pedig a buli késő 
estig tartott, és a hangszórók-
ból nem nosztalgiazene szólt. 
Az esemény jól szimbolizálta: a 
jégpálya minden kerületi lakos 
örömét szolgálta karácsonytól 
február végéig.

Egy jégre tolt piros Robur, a környezet-
re vetített fantasztikus festmények és a 
legmodernebb, ám mégis fülbemászó 
partizene, elsőrangú hangminőség-
ben – ez fogadta azokat a kerületieket, 
akik február 26-án kilátogattak a Bókay 
Kertbe a decemberben megnyitott mű-
jégpálya záró rendezvényére. A kellékek 
alapján úgy tűnhet, tinédzserek vagy a 
húszas éveik elején járó fiatalok szom-
bat esti bulija zajlott a jégen, pedig nem 
erről volt szó.

– Negyven fölöttiek, kisgyerekes 
családok is szép számmal jöttek. Aho-
gyan a jégpálya üzemeltetésének teljes 

idejére jellemző volt, hogy több korosz-
tály látogat ki – mondta Kovács Orsolya 
szervező.

ötlettől a készig 
A Bókay Kertben korábban kísérle-
teztek már hagyományos, fellocsolós 
jégpálya duzzasztásával, ám ez ki volt 
szolgáltatva az időjárás változásának; 
illetve eltöprengtek egy műanyag borí-
tású pálya felállításán is, de végül ebből 
sem lett semmi. Tavaly ősszel LMP-s 
körökben merült fel újra egy ideiglenes 
pálya kialakításának ötlete.

Az ötlettől nagyon gyorsan sikerült 
eljutni a megvalósításig. A felvetés elő-
ször az Oktatási, Közművelődési, Sport- 
és Ifjúsági Bizottság (OKSIB) ülésén ke-
rült elő, ahol a tagok teljes egyetértéssel 
fogadták. November közepén a lehet-
séges kivitelező terepbejárást tartott a 
Bókay Kertben, több lehetséges helyszín 
közül kiválasztotta a régi teniszpályát, 
amely védett és jól ellátható területen 
fekszik, december 9-én pedig az OKSIB 
egy újabb ülésén döntött a pálya meg-

valósítása mellett. December 27-én nyílt 
meg a létesítmény.

kérték a ráadást
A megörökölt anyagi helyzet miatt, az 
önkormányzat az óvatos megoldást 
választotta: a szerződést január végéig 
kötötte meg, de már eleve azzal a szán-
dékkal, hogy siker és megfelelő időjárás 
esetén február végéig hosszabbít. Szük-
ség volt a ráadásra, így a műjég egészen 
február 27-ig várta a látogatókat. 

– Egyértelműen sikerrel zárult ez 
a két és fél hónap – vélekedett Kovács 

Orsolya. – Az önkormányzat gálánsan 
szabta meg a belépők árát: 300 forintért 
korcsolyázhatott itt bárki, ami – szem-
ben például a Marczibányi téri 1300 fo-
rintos belépőkkel – jutányosnak számít. 
Valószínűleg kedvező mérleggel zárult 
az üzemeltetés. A jégpálya egyik leg-
fontosabb szolgáltatásának tekinthető, 
hogy a kerületi iskolások napközben, 
kihelyezett testnevelésóra keretében, in-
gyenesen vehették igénybe a pályát. Szá-
mos kisgyerekről tudok, akinek a lábán 
korábban soha nem volt korcsolya, ide 
járva viszont a második hónap végére 
már magabiztosan szelték a jeget. 

Kovács Orsolya úgy tájékoztatott, 
több ötlet merült fel a folytatással kap-
csolatban. Szóba került például egy 
állandó terület kijelölése, amely télen 
jég-, tavasztól őszig pedig görkorcsolya-
pályaként üzemelne. 

Felvetették egy állandó, műanyag 
borítású pálya felállításának tervét is, 
és elhangzott olyan javaslat, hogy a pá-
lya a következő télen inkább a régi piac 
területén álljon. Ezekkel kapcsolatban 
azonban döntés még nem született, hi-
szen az anyagi feltételek mellett az inf-
rastrukturális hátteret is vizsgálni kell 
a döntés előtt. Ê K. gy.

Ég veled, jég!
Látványos partival búcsúztatták  
a lakosok az első kerületi pályát

A jégpálya február végén bezárt, de a tervek szerint a következő szezonban is kinyit

gloriett lakótelepen élők többsége már sokallja a bevásárlóközpontok számát

n Az önkormányzati intéz-
ményekben eddig a vezetők 
saját hatáskörben nevezhet-
tek ki új embert a megürült 
státusokra. A jövőben ezt 
csak az önkormányzattal 
egyeztetve tehetik meg. 
A változtatásra ugyancsak 
a költségvetés stabilitásá-
nak megőrzése miatt van 
szükség.
– Jogszabály írja elő, hogy 
a munkáltató hány fő foglal-
koztatása után köteles egy 
megváltozott munkaképes-
ségű kollégát foglalkoztatni. 
Amennyiben ennek a munkál-
tató nem felel meg, büntetést 
kell fizetnie. A kinevezések 
eddig áttekinthetetlenek 
voltak, az önkormányzati in-
tézmények esetében azonban 
logikusan a fenntartót, vagyis 
az önkormányzatot terhelte 
a felelősség a jogszabály be 
nem tartása esetén. Ennek 
akarunk véget vetni. Jelentős 
összegű büntetést kerülhe-
tünk el így – tette hozzá Ughy 
Attila polgármester.

� a gloriett lakó-
telepen gomba-
mód szaporodó 

szupermarketeket 
már sokallják az ott 
lakók. ez derült ki 
a testületi ülésen a 
jobbikos gönczöl 
andrás és a napi-
rend előtti vitába 
beszállók hozzászó-
lásaiból. lévai istván 
zoltán válaszából 
kiderült, a döntést 
még az előző veze-
tés hozta.
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4 Mozaik A rock&roll-bálvány Lőrincen is kaphatna emlékhelyet

A hibás tervezés miatt a lift nem használható a bevásárlóközpontnál� 
Áldozatot kell hozniuk a pénz-
ügyi nehézségek leküzdése 
érdekében az önkormányzati 

intézmények dolgozóinak is: a kerület 
erre az évre kénytelen befagyasztani 
a jutalmakat, abban reménykedve, 
hogy jövőre már nem kell ilyen szo-
rosra húzni a gyeplőt.

A kerületben élők előtt már hónapok óta ismert 
tény, hogy az új önkormányzat a megöröklött 
adósságállomány felszámolása érdekében saját 
magán, vagyis a polgármesteri hivatalon kezdte 
a racionalizálást, majd hatékonyabbá és olcsób-
bá tette a tulajdonában lévő cégek működését is. 
A folyamat részeként most felül kellett bírálni a 
jutalmak rendszerét.

– A költségvetési tervezet elkészítése közben 

az önkormányzatnak át kellett gondolnia, mire 
jut pénz, és mire nem. A működőképességet 
meg kell őrizni, és sok a kötelezettség. Ezért 
olyan tételeket kellett most kihúznunk a kiadá-
sok közül, amelyek nem okvetlenül szükségesek 
a további működéshez – tájékoztatott Hunyadi 
István városigazgató. A döntés értelmében – ezt 
március 3-án megszavazta a képviselő-testü-
let – 2011-ben az önkormányzati intézmények-
ben nem osztanak jutalmakat, prémiumot. A 
befagyasztás természetesen nem érinti a hosz-
szabb munkaviszony után járó úgynevezett ju-
bileumi jutalmat, amelyről törvény rendelkezik.

Hunyadi István városigazgató elmondta, a 
döntés nemcsak a vezetőket, hanem valameny-
nyi intézményi dolgozót, tehát összesen 2500 
embert érint a kerületben. Hozzátette, remélik, 
hogy csak egy évre szóló kényszerdöntésről van 
szó. Ê K. Gy.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVIII. 
kerületi tagcsoportja ingyenes Nosztalgia 
teadélutánra várja március 23-án, szerdán 15 
órától a kerület nyugdíjas és aktív iparosait, 
vállalkozóit, valamint az érdeklődőket a tag-
csoport irodájában (Üllői út 592.). 

A programban a testi-lelki méregtelenítés 
szerepel. A résztvevők ezúttal tájékoztatást 
kaphatnak arról, hogy mit tehetnek egészsé-
gük védelme érdekében. Aki szeretne részt 
venni a rendezvényen, jelezze telefonon vagy 
e-mailben. 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 
XVIII. kerületi tagcsoportja cégek, vállalkozók 
és érdeklődők részére meghívott szakemberek 
részvételével, kéthetente (csütörtökön) ingye-
nes tanácsadást tart az irodájában az alábbi té-
mákban: adó, biztosítás, hitel, megtakarítás, 
bűn megelőzés, honlapkészítés, jog, építőipari 
költségvetéskészítés, vállalkozás, környezetvé-
delem és telephely-engedélyezés, egészségügy, 

külkereskedelem, pénzügy valamint utazás. 
A legközelebbi tanácsadás március 24-én (csütör-
tökön), 16–18 óráig, valamint április 7-én (csütör-
tökön), 16–18 óráig lesz a BKIK XVIII. kerületi 
tagcsoport irodájában (Üllői út 592.).                                                                                             

Az ingyenes tanácsadásra az alábbi telefon-
számokon lehet előzetesen bejelentkezni: 290-
2350, 297-0250, 06-70-228-02-82, valamint e-mail-
ben: bokrosne.ari@bkik.hu

� 
A választási eljárásról szóló 
1997. évi C. tv. 10. § (1) be-
kezdése értelmében a helyi 

választási iroda vezetője minden 
év januárjában felülvizsgálja a 
szavazókörök számát, sorszámát, 
és területi beosztását.

Az elvégzett felülvizsgálat eredményeként dr. 
Váczi-Balogh Zsuzsanna címzetes főjegyző 
megállapította, hogy azok a jogszabályi felté-
teleknek mindenben megfelelnek.

A körzetek részletes települési egyéni vá-
lasztóköri és szavazóköri statisztikája megte-
kinthető a Polgármesteri Hivatal Üllői út 400. 
szám alatti ügyfélszolgálatán, a Városház utca 
16 szám alatt, a közigazgatási és hatósági iroda 
titkárságán (I. emelet 105. szoba), a Batthyány 
Lajos utca 80. szám alatt, az  okmányirodában 
valamint az Ady Endre utca 100. szám alatti  
ügyfélszolgálaton. 

Nagyszabású közúti ellenőrzést tartott február 22-
én a Közbiztonsági Centrum (kerületi közterület-
felügyelet és városőrség) szervezésében a Fővárosi 
Közterület-felügyelet, a XVIII. kerületi rendőrka-
pitányság.  Az akciócsoport összehangolt ellenőr-
zést végzett a kerület valamennyi súlykorlátozás 
alá eső útján. 

Az akciócsoport 9 helyszínen végzett ellenőr-
zést, ezúttal azt is vizsgálták, hogy a súlykorlá-
tozás alá eső utakon megállított nehézgépjármű-

veknek van-e behajtási engedélyük. Több renitens 
gépjárművezető a közúti ellenőrzés során fenna-
kadt a rostán. Az ellenőrzés ideje alatt az ellen-
őrzőpontokon 50 megengedettnél nagyobb súlyú 
gépjármű haladt át, melyekből 27 rendelkezett ér-
vényes behajtási engedéllyel. Az ellenőrzés során 
az engedéllyel nem rendelkező túlsúlyos gépjár-
művek vezetői 21 esetben helyszíni bírságot kaptak 
– összesen 158 ezer forint értékben –, két gépjár-
művezető ellen feljelentést tettek. Ê F. E.

Nem osztanak jutalmat 

Nosztalgia 
teadélután                     

Ingyenes tanácsadás

Tájékoztató 
a település 
választási
felülvizsgálatáról

Közúti ellenőrzés a kerületben

� 
Korábbi számunkban olvasónk 
szóvá tette, hogy a Sárkány 
Centernél nem működnek meg-

felelően a liftek, s érdemben eddig 
választ sem kaptak az üzemeltetőtől. 
A MÁV válasza szerint a kivitelező nem 
vette figyelembe a talajvízszintet, de 
nem tudni, miből és mikorra javítható 
ki a tervezési hiba.

A MÁV sajtóosztálya megkeresésünkre az alábbi 
tájékoztatót küldte:

„A Budapest Ferencváros – Vecsés vasúti sza-
kasz felújítása során a NIF Zrt. kivitelezésében 
épült meg az említett felüljáró. A már elkészült 
felüljárót vette át üzemeltetésre a MÁV Zrt. Így 

sem annak építésében, sem annak tervezésében 
a MÁV nem vett rész. Alapvető probléma keletke-
zett. A Sárkány Center felőli lift aknája az egész 
terület mélypontjára épült, így ez a környék túl-
folyója, és a burkolt, a vasút  felöl zárt kerítéssel 
lezárt területről lefolyó víz  az aknában gyűlik 
össze. Nagy esőzésekkor a lifttorony körül 60-70 
cm magasan áll a víz a térszín felett.

Többszöri helyszíni egyeztetés történt. Készült 
egy terv a térszíni vizek megfogására, összegyűj-
tésére és szivattyúk telepítésével a vasút alatti 
átvezetésére a jobb oldalon lévő patakmederbe. 
Jelenleg a terv beárazása zajlik. Az éves felülvizs-
gálat keretében a lifteket – az említett probléma 
miatt – decemberben le kellett zárni. Mivel uniós 
forrásból épült a felüljáró, így az utólagos átépítés 
finanszírozását kell kidolgozni.” Ê S. N, Zs.

Rosszul tervezett a liftaknaElvis tér a kerületben?

� 
Tarlós István bejelentése kiváló 
turisztikai ötletnek bizonyult: vi-
lágszerte Elvis-rajongók tízezrei 

várják, hol lesz Budapesten a király-
ról elnevezett utca, tér. A listán XVIII. 
kerületi közterület is szerepel.

A magyar közterület-névadásban példa nélküli, 
hogy popsztár nevét kapja utca, tér vagy akár 
egy kisebb köz, az pedig teljességgel elképzelhe-
tetlen, hogy a könnyű műfaj képviselői bármiféle 
emlékművet kapjanak. Az angolszász világban ez 
ma már gyakorlat: kapott szobrot Elvis Presley, 
Michael Jackson, utcát neveztek el a Beatlesről, 
sőt az AC/DC előtt is így tisztelegnek a szülővá-
ros, Melbourne polgárai.

A popsztárokról elnevezett utca, a rájuk em-
lékeztető szobor, emléktábla több mint tisztelet-
adás, emlékezés: üzlet, méghozzá nem is kicsi. 

Ki gondolta volna, hogy a rendszerváltás haj-
nalán egy kis kelet-európai ország fővárosa, Vil-
nius a világon elsőként állít szobrot az amerikai 
extravagáns zenésznek, Frank Zappának: a szo-
bor ma már turisztikai vonzerő, akárcsak az a 
másik Zappa-szobor, amelyet nemrég állítottak a 
keletnémet fürdővárosban, Bad Doberanban az 
egykori rendszerellenes Zappa-fiesztákra emlé-
kezve. Ezek a példák lebeghettek az új budapesti 
városvezetés előtt, amikor felvetették: legyen a 
magyar fővárosban Elvis Presleyről elnevezett 
közterület annak emlékére, hogy a király vala-
mikor egy dalát 1956-ra emlékezve mondta el. 

Az interneten is közzétett ötlet máris nagyobb 
hatású, mint az összes fürdővárosi koncepció, 
gulasch turizmus és a balatoni csalogató együtt-
véve. Elvis-rajongók tízezrei üdvözölték az ötletet 
a világ négy sarkából. Az Elvisről elnevezendő 
közterületre a világhálón lehet szavazni. A lis-
tán ott szerepel az Üllői út–Darányi Ignác utca–
Margó Tivadar utca által határolt terület is. 

– Meglepett az ötlet – reagált a felvetésre 
Ughy Attila polgármester. – Nem vagyok biztos 
benne, hogy a magyarországi Elvis-rajongók bá-
zisa éppen a XVIII. kerületben koncentrálódna, 
de ha mégis ezt a területet neveznék el a kiváló 
zenészről, csak üdvözölni tudjuk a kezdeménye-
zést. Kíváncsian várjuk az eredményt. Ê K. Gy.

Budapest XVIII. Kerület pestszentlőrInc-pestszentImre ÖnKormányzat
pályázatot hIrdet aljegyzőI feladatoK ellátásra, határozatlan Időre.

   Az állás betölthető: 2011. április 20. napjától.

 pályázatI feltételeK:

  – állam- és jogtudományi egyetemi doktori képesítés
  – jogi szakvizsga
  – legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat, ezen belül 2 éves önkormányzati vezetői gyakorlat
  – büntetlen előélet
  – magyar állampolgárság
   előnyt jelent:
  – felhasználói szintű számítógépes ismeret
  – perképviseleti gyakorlat
  – angol-, német- vagy francianyelv-tudás
  – eredményes közbeszerzési gyakorlat

  A kinevezésre kerülő aljegyző feladata a jegyző által meghatározott önkormányzati, hatósági, 
közigazgatási és egyéb feladatok ellátása, a jegyző helyettesítése.

 Bérezés:

  A köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény alapján a kép-
viselő-testület állapítja meg. Egyéb juttatások az Egységes Közszolgálati Szabályok szerint illetik 
meg a kinevezésre kerülő aljegyzőt.

 a pályázat BeérKezéséneK határIdeje: 2011. márcIus 30.

    A pályázathoz csatolni szükséges:
  – iskolai végzettséget igazoló okirat hiteles másolatát
  – szakvizsgát igazoló okirat hiteles másolatát
  – egyéb szakmai képzettség, ismeret elsajátítását igazoló dokumentumok hiteles másolatát
  – részletes szakmai önéletrajzot
  – 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
  – az aljegyzői munkakör ellátásra vonatkozó szakmai elképzeléseket
  – hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez, megismerhetőségéről 
   a pályázati elbírálásban résztvevők részére
  – hozzájáruló nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi eljáráshoz
  – hozzájáruló nyilatkozat a pályázati elbírálás nyílt ülésen való tárgyalásához

  A pályázat benyújtásának helye: zárt borítékban az önkormányzat jegyzőjéhez: Budapest XVIII. 
Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, 1184 Budapest 
XVIII., Üllői út 400. A borítékon kérjük feltüntetni: „Aljegyzői pályázat”

 felVIlágosítás Kérhető: az ÖnKormányzat jegyzőjétől
 telefon: 296-1310

  A kinevezés előtt egy előkészítő bizottság előzetes meghallgatást tart, valamint a testületi ülést 
megelőzően a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság is döntés előkészítő javaslattal élhet, 
amelyhez szükséges a jelölt (jelöltek) meghallgatása.

  A kinevezésre kerülő aljegyző vagyonnyilatkozat tételére kötelezett.
  A pályázat elbírálásáról a pályázat beérkezésétől számított 30 napon belül Budapest XVIII. Ke-

rület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat képviselő-testülete következő ülésén dönt. 
A pályázati anyagok bizalmas kezeléséről gondoskodunk, a pályázat eredményéről minden pá-
lyázót írásban értesítünk.

   Az érvénytelen vagy határidőn túl érkezett pályázatok visszaküldésre kerülnek.
  A testület döntése szerint a pályázat eredménytelennek is nyilvánítható.
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5ÜnnepNormalizálódik ez a nap, bár mindig aktualizálható

Az ön számára mit jelent már-
cius 15-e? A fárasztó beszédek 
napja, vagy inkább ünnep, 
mert nagy nyilvánosság előtt 
beszélhet arról, amivel foglal-
kozik?

IrIgyelt 
történészek

– Édes teher – szögezte le 
Hermann Róbert. – Ez a kor-
szakkal foglalkozó történészek 
számára egy lehetőség, hiszen 
évente kiléphetünk az emberek 
elé. Hasonlóan kedvező helyzet-

ben csak a XX. század kutatói 
vannak, és valójában a más kor-
szakok történészei egy kicsit iri-
gyelnek ezért bennünket. Mert 
fontos a kutatás, de legalább eny-
nyire fontos, hogy az ismerete-
ket megoszthassuk, és lehetőleg 
ne csak egy szűk körben.

– Erre már két évtizede van 
lehetősége. Mennyire kell, hogy 
változtassa a beszédeit az ak-
tuális kormányzati vagy tele-
pülési elvárások függvényében?

– Nem politikus vagyok, té-
nyekkel foglalkozom, így ilyen 
szempontokat nem kell érvényesí-
tenem. Azt már inkább figyelem-
be veszem, hogy az adott telepü-
léshez milyen emlékek kötődnek 
a korszakból.

– A március 15-i megemléke-
zéseket a történelem folyamán 
mindig aktualizálták. Szüksé-
ges ez?

– Úgy gondolom, nem baj, így 
marad eleven az ünnep. A ma-
gyar államban mindig is deficites 
volt a demokrácia, így ez a nap 

lehetőséget biztosított, hogy erre 
felhívja a figyelmet. A nevezetes 
12 pont között mindig lehetett 
olyat találni, ami maradéktalanul 
nem teljesült. És most nem az Er-
déllyel történő unióra gondolok.

eleven legyen 
az emlékezés

– Tapasztalata szerint ez 
magyar sajátosság vagy kül-
földön is aktualizálják az ün-
nepet?

– Mindenhol, az Egyesült Ál-
lamokban vagy Franciaországban 
is ezt teszik a maguk nemzeti 
ünnepén, és ez így van jól.

– Mennyire volt egyértelmű, 
hogy március 15-e váljon ün-
neppé, és ne esetleg a szabad-
ságharc egyik kulcspillanata?

– Az utóbbi kevésbé merült 
fel, ám március 15. helyett Kos-
suth már 1849-ben is szívesebben 
vette volna, ha április 11-ét, az 
átalakulást lezáró új törvények 
elfogadásának napját ünnepelték 
volna. Az ugyanis egyértelmű 
volt, hogy a törvényes átalakulást 
kell ünnepelni. Ráadásul ez a nap 
nem csupán a pesti forradalmat 
jelenítette meg, hiszen március 
15-én utazott Bécsbe Batthyány 
Lajos gróf vezetésével a pozso-
nyi küldöttség azzal a felirattal, 
amely lényegében a 12 pont több-
ségét tartalmazta. Később is vol-

tak olyan elképzelések, amelyek 
inkább április 11-ét vagy október 
6-át tették volna nemzeti ün-
neppé. Március 15-e végül csak a 
múlt század 20-as éveitől lett iga-
zából nemzeti ünnep, sőt a szo-
cializmus építésének az éveiben 
sokáig iskolai ünneppé degradál-
ták. Ez is jelzi, egy-egy korszak 
viszonyát ehhez a naphoz.

vonzó családI 
programokkal

– A rendszerváltás óta ismét 
állami ünneppé vált, ugyan-
akkor mintha kiüresedőben 
lenne, és egyre többen csupán 
pihenőnapot látják benne.

– Ez szerintem csak részben 
igaz, hiszen a vidéki települése-
ken máig is komolyan kötődnek 
hozzá az emberek. Jóformán 
nincs olyan települése az ország-
nak, amelynek ne lenne meg a 
maga negyvennyolcas hőse; még 
ha ezt nem is minden esetben 
tudják. Ezen a területen van mit 
pótolni. Másrészt normalizálódik 
az ünnep, bár mindig lesz olyan 
eleme a 12 pontnak, amelyet ak-
tualizálni tudnak bizonyos cso-
portok. Például, nehezen tudom 
elképzelni, hogy létrejöjjön olyan 
közteherviselés, amelyet minden-
ki igazságosnak tart.

– Mit lehet tenni, hogy ne 
üresedjen ki teljesen az ünnep?

– Egyrészt a helyi kötődést 
erősíteni, másrészt vonzó csalá-
di programokat kell szervezni. A 
huszár egyenruhák látványosak, 
vonzóak, a történelmi játszóhá-
zak felnőttek számára is izgal-
masak lehetnek. A gyermekek 
fantáziáját pedig rendkívül meg-
mozgatják. Ugyanakkor nem kell 
arra törekedni, hogy reggeltől es-
tig ünnepeljünk, mert a túl sok 
már riasztó lehet.

A korszakot minősíti, 
miként emlékezik 
1848. március 15-re
Nemzeti ünnepünk Hermann Róbert történész szemével

zenész
– A kedvenc nemzeti ünne-
pem, elképesztő romantikája 
van. Gimnazista koromban 
történelemtanárommal 
jó páran körbesétáltuk a 
híres történelmi helyszíneket, 
természetesen az elmarad-
hatatlan kokárdát kitűzve. 
Felmentünk a Várba, elmen-
tünk a Landerer és Heckenast 
nyomda emléktáblájához, 
aztán az egykori Pilvax, majd 
a Múzeumkert következett.

tornatanár
– A nemzeti ünnep, nálunk 
egyúttal családi ünnep is. Ha 
nincs rossz idő, akkor ellá-
togatunk valamilyen rendez-
vényre, ahová a család barátai 
is velünk tartanak, utána 
pedig együtt töltjük az egész 
napot, este pedig csocsózunk 
egyet a srácokkal. 

építész
– Mi a barátaimmal játékos 
programot szervezünk min-
den március 15-én. A haverok 
átjönnek hozzám és történel-
mi témájú kvízeket játszunk. 
Ha olyan az idő, akkor 
elmegyünk valamelyik meg-
emlékezésre is. Rendszerint 
történelmi témájú filmeket 
nézünk otthon.

 üzletvezető
– Számomra március 15-e a 
legfontosabb nemzeti ünnep, 
ezért minden évben szertartá-
sosan ünnepeljük. Reggel ker-
tészkedem egy picit, meglo-
csolom a növényeimet, utána 
pedig feltűzöm a kokárdámat, 
és bemegyünk a városba a 
kedvesemmel, hogy ellátogas-
sunk néhány rendezvényre. 

Hogyan ünnepli március 15-ét?

Németh BarNa hargitai Zsolt Végh Zsolt lesti ÁdÁm

A testvérvárosok 
is eljönnek
a kerület két részében tart az önkormányzat kiemelt 
március 15-i megemlékezést. az ünnepségek súly-
pontja ezúttal Pestszentimrére esik, ahol a testvér-
városok küldöttsége mellett Budapest főpolgármes-
tere, tarlós istván is fejet hajt 1848–49 hősei előtt.

A körösfőiek ajándékaképpen három éve áll Vasvári Pál kopjafája 
Pestszentimrén, a református templom kertjében. 

– Ennek köszönhetően alkalmunk van arra, hogy méltó mó-
don emlékezzünk meg az 1848-49-es eseményekről – fogalmazott 
Bauer Ferenc tanácsnok, az ünnepségek szervezője.

A testvérvárosok képviselete gyakran látogat a kerületbe, és 
rendszeresen vesznek részt a március 15-i ünnepségeken. Különö-
sen szoros a történelmi kapcsolat a lengyel testvérvárossal, amely 
Tarnów, vagyis Bem tábornok szülővárosának régiójában találha-
tó. Az öt testvérváros képviselői idén egy nagyobb rendezvény-
sorozat részeként érkeznek a magyar fővárosba: azon a város-
tervezés, városfejlesztés témakörben meghirdetett konferencián 
vesznek részt, amelynek anyagi hátterét egy közös EU-pályázat 
biztosítja. A vendégek megismerkedhetnek a felújított belvárosi 
városrészekkel, a megszépült Rácz fürdővel, majd a Rózsa Mű-
velődési Házban rendezett tanácskozáson tanulmányozhatják a 
XXI. századi városfejlesztés lehetőségeit és irányait. A négyna-
pos rendezvénysorozat kezdő programja a XVIII. kerületi ünnepi 
megemlékezés.

– Az esemény rangját jelzi, hogy Ughy Attila kerületi polgár-
mester és a testvérvárosi vezetők mellett Tarlós István főpolgár-
mester is beszédet mond a pestszentimrei megemlékezésen – 
mondta el a szervező.

Az imrei ünnepséget huszárok díszőrsége, Szabó Endre és ba-
rátai verbunkos muzsikája, valamint diákszavalat teszi színesebbé. 
A szervezők 300-400 érdeklődőt várnak az eseményre. Ê K.Gy.

Hermann Róbert történész fontosnak tartja, hogy 
megtaláljuk a helyi kötődést 1848-hoz

n „…március 15. 
helyett Kossuth 
már 1849-ben 
is szívesebben 
vette volna, ha 
április 11-ét, az 
átalakulást lezáró 
új törvények 
elfogadásának 
napját ünnepelték 
volna. Az ugyanis 
egyértelmű volt, 
hogy a törvényes 
átalakulást kell 
ünnepelni.”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Sütő-NAGy ZSolt      

� az idei március 15-i ünnepségek érdekes színfoltja 
lesz a kerületben, hogy a korszak egyik legavatot-
tabb szakértője, Hermann róbert történész mond 

beszédet a kossuth téren március 11-én 10 órakor 
kezdődő megemlékezésen. a forradalom és szabad-
ságharc kutatója, számos könyv szerzője mítoszokról és 
az ünnephez kötődő aktualitásokról nyilatkozott.

Ê Pestszenlőrinc: március 11-én 10 órakor koszorúzási ünnepség a kossuth téren
Ê Pestszentimre: március 13-án 10.30 órakor koszorúzás a Bányai Júlia emléktáblájánál 
Ê március 13-án 11 órakor ünnepi megemlékezés vasvári pál kopjafájánál (református templom)

megemlékezések a kerületben 
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Közélet

Kovács viKtor   

�
A városházán 
március 11-én, 
pénteken 15.00-

kor kiállítás nyílik a 
lajosmizsei vasút 
és a pestszentimrei 
állomások történeté-
ről. A kiállítást Pándy 
Tamás és a Széky 
Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság 
készítette.

A Széky-társaság felkérésére, dr. 
Mosóczi László, a MÁV Zrt. ve-
zérigazgató-helyettes nyitja meg 
a kiállítást, azzal a nem titkolt 
céllal, hogy a MÁV vezérkara 
és a XVIII. kerület vezetése egy 
kerekasztal-beszélgetésen vitas-
sa meg a lajosmizsei vasút és a 
pestszentimrei állomások fej-
lesztési lehetőségeit.

ElővároSi vASúT 
A kErTvároSnAk 

– Fontos, hogy leüljünk a 
lajosmizsei vasút fejlesztésé-
ről tárgyalni – mondta Pándy 
Tamás –, hiszen egy megújult, 
korszerű vasút nagyon lényeges 
a Pestszentimrén élőknek is. Két 
évvel ezelőtt 2009-ben emléktáb-
lát avattunk a „nagy”állomáson 
a 120 éves vasút tiszteletére, 
valamint nosztalgia vonatot 
szerveztünk. 1500 ember volt 
kíváncsi a gőzmozdonyos imrei 
ünnepségre. Az akkori MÁV-
vezetőkkel és a polgármeste-
rekkel megbeszéltük, hogy a 

lajosmizsei vonatnak elővárosi 
vasúttá kell válnia, ütemes me-
netrenddel, XXI. századi felté-
telekkel. Sajnos azóta se történt 
sok előrelépés a témában. 

közElEbb 
A bElvároS
A Széky Társaság most azt sze-
retné elérni, hogy a vasút végre 
megkapja az elővárosi „rangot”, 
a valóban ütemes közlekedési 
rendet. Ha a vonat félóránként 
indulna, akkor nem kellene ál-
landóan a menetrendet böngész-
nie a helyieknek. A Desiro mo-
torvonatokkal már a kényelmes 
utazás is biztosítva lenne ahhoz, 

hogy az itt élők 25 perc alatt 
beérhessenek Budapest központ-
jába, a Nyugati-pályaudvarra, 
amit busszal vagy villamossal 
csak jóval hosszabb idő alatt 
lehet megtenni. A fejlesztéssel 

minden település egyet is ért a 
lajosmizsei vasútvonal mentén, 
arról nem is beszélve, hogy a 
túlzsúfolt M5-ös és 5-ös utat, 
valamint a Nagykőrösi utat is 
tehermentesítené. 

EgySzErű 
A mEgoldáS
A Széky-társaság nemcsak igé-
nyeket szokott megfogalmazni, 
hanem reális megoldásokat is 
javasol. Az inárcs-kakucsi és a 
Gyál nagyállomási kitérők vál-
tóinak cseréjével akár 15 per-
cenként is követhetik egymást a 
vonatok. Fontos lenne körülbelül 
10 kilométer pályaszakasz cse-
réje. Ha a dízelmozdonyos sze-
relvények mindegyikét a Desiro 
vonatokkal váltanák fel, azok 
sokkal könnyebb súlya miatt 
nagyon sok helyen, a 40 km/
órás sebességkorlátozás felold-
hatóvá válna, csökkenne a me-
netidő. A Desiro típusú szerel-

vények jóval kulturáltabbak és 
érthető módon az emberek ezt 
szeretnék igénybe venni a min-
dennapi utazásaik során. Ha ez 
megtörténne, és mindig ugyan-
abban az időben indulnának a 
vonatok, vissza lehetne csábítani 
a lajosmizsei vasút nagyszámú 
utazóközönségét is.   

Február végén tartott zártkö-
rű fórumot a Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társa-
ság az imrei vasútállomások biz-
tonsága érdekében. Ennek kere-
tében az Imrei Polgárőr Csoport 
és a kerületi rendőrkapitányság 
vállalta, hogy fokozott figyelmet 
fordítanak az állomásokra, nem 
engedik, hogy hajléktalanszálló 
váljon a várótermekből. 

– Mindannyian reméljük, 
hogy a falfirkák sem rondítják 
el a vasúti épületeket. A MÁV 
biztonságtechnikai igazgatójá-
val is felvette az egyesületünk a 
kapcsolatot – tette hozzá Pándy 
Tamás.

Harc a kertvárosi vasútért
Nem lehet mellékes, milyen vonatok járnak erre

A vasútnak köszönhető Pestszentimre fellendülése, egy kis fejlesztéssel ismét népszerű lehet

A Zöld Liget Óvoda több mint 60 év-
vel ezelőtt, 1950-ben épült, ekkor még 
nem volt kötelező tornaterem építése 
az óvodákba. A probléma az, hogy ez 
azóta sem történt meg – hiányoznak a 
tornatermek. 

A pár éve bevezetett szabályozások szerint 
minden óvodának rendelkeznie kell tornaszo-
bával, nálunk ez máig nem valósult meg, pedig 
nagyon jó lenne – mondta el Dinya Incéné, aki 
2010-ig volt az intézmény vezetője, jelenleg pe-
dig intézményvezető-helyettesként dolgozik itt 
közelgő nyugdíjáig. 

– Az óvoda jó helyen van, így négy csoport 
jár ide, olykor csoportonként 28-30 fős lét-
számmal. Jelenleg csoportszobákban vannak a 
testnevelés-foglalkozások, ami nem kielégítő, 
hiszen állandóan át kell rendezni a termeket. 
A gyermekek mozgásigénye pedig nagy, így 

nagyon jó volna, ha ennek az intézménynek is 
lenne saját tornaterme, melyet közel 130 gyer-
mek (Rákóczi utcai tagóvodánkkal együtt) 
használhatna – mondta el az óvodapedagógus. 
A XXI. században, különösen fontossá vált az 
egészséges életmód, ezért minél előbb bővíte-
ni kellene az óvodát egy tornaszobával. Tavaly 
az önkormányzat – biztosítva az önerőt – be-
nyújtott egy pályázatot a Zöld Liget Óvodában 
tornaszoba építésére, de ez eddig sajnos nem 
valósult meg. 

– Véleményem szerint el kell készíttetni a 
terveket, hogy lehetőség esetén rögtön neki le-
hessen fogni a megvalósításnak. Bízom benne, 
hogy belátható időn belül javul az ország, s ez-
zel kerületünk állapota is, így talán jövőre már 
adva lesz a lehetőség az „álmok” megvalósulá-
sára – mondta bizakodva Bauer Ferenc önkor-
mányzati képviselő, a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat alelnöke. Ê K. v.

100 éves 
megáLLÓ
Pestszentimre felső 
(kisállomáson) 1911-ben 
állt meg először sze-
mélyvonat. A környék 
lakói feldíszítették a 
mozdonyt, megvendé-
gelték a masinisztákat, 
a kalauzokat. ezt az 
állomást szeretné a 
Széky-társaság rendbe 
tetetni, s ezután meg-
ünnepelni a centenári-
umot. 

NAgyobb odAfigyeLés
vada gábor, az imrei Polgárőr Csoport titkára 
elmondta a városképnek, hogy járőrözéseik során 
ezentúl gyakrabban keresik fel az imrei vasútállomá-
sokat, hogy valóban a vonatra várakozók tartózkod-
nak-e ott, ha valami rendelleneset észlelnek, akkor 
azonnal intézkednek. 
– sajnos a grafitizés is országos probléma, mi csak 
akkor tudunk segíteni, ha sikerül tetten érni az elkö-
vetőket, ebben az esetben azonban azonnal szólunk 
a rendőrségnek – mondta el vada gábor. 



Rendeletek
n (1.) Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre önkormányzatának kép-
vi selő-testülete a 2011. évi 
költségvetésről szóló rendelet-
tervezetének I. fordulójában 14 
igen szavazat, 5 ellenszavazat és 
2 tartózkodás mellett a 2011. évi 
költségvetési rendelettervezet 
bevételi és kiadási főösszegét 21 
milliárd 651 millió 475 ezer fo-
rintban, ezen belül a személyi 
juttatások összegét az önkor-
mányzati feladatokra 1 milliárd 
98 millió 519 ezer forintban, az 
intézményi feladatokra 5 milliárd 
343 millió 485 ezer forintban fo-
gadta el. A működési célú rövid 
lejáratú hitelek átlagos összegét 
4,5 milliárd forintban határozza 
meg. Felkérte a polgármestert 
a költségvetési rendelettervezet 
részleteinek további egyeztetésé-
re, valamint a képviselő-testület 
és azok megfelelő bizottságai 
készítsék el a szükséges módosí-
tásokat, kiegészítéseket az újabb 
beterjesztésére. (Rendeletterve-
zet) 
n (2.) 16 igen szavazat és 5 tar-
tózkodás mellett a képvise-
lő-testület megalkotta a pénz-
beli és természetbeli szociális 
ellátásról szóló 1/2011. (II. 18.) 
számú önkormányzati rende-
letét. A rendelet célja, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának képviselő-
testülete megteremtse a kerület 
lakóinak a szociális ellátás felté-
teleit, a magasabb szintű jogsza-
bályokban, a nemzetközi egyez-
ményekben és az Alkotmányban 
foglaltak alapján a meghatáro-
zott szociális jogokat érvényre 
juttassa a közigazgatási határán 
belül a társadalmi esélyegyenlő-
ség megteremtése és a szociáli-
san segítségre szorulók támoga-
tása érdekében.
A rendelet megalkotásával a 
képviselő-testület eleget tesz a 
szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (Szt.) által, a felnőtt 
korúakra vonatkozó szociális 
gondoskodás körében előírt, va-
lamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
által, a rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatásra vonatkozóan 
előírt szabályozási kötelezettsé-
gének. 
A rendelet szabályozza a kérel-
mek benyújtásának helyét, a 
kérelemhez csatolandó okiratok 
körét, a kérelmezőnek az önkor-
mányzattal történő együttműkö-
dési kötelezettségét, a kérelem 
elbírálásának menetét, a jogo-
sulatlanul igénybe vett ellátás 
megtérítésére, valamint méltá-
nyosságból történő csökkentésé-
re, elengedésére vonatkozó elő-
írásokat.
Rendelet: az önkormányzat által 
biztosított pénzbeli és természet-
beni szociális ellátások típusai-
nak felsorolását tartalmazza.
Rendelkezik az átmeneti segély 
jogosultsági feltételeiről, a tá-
mogatás mértékéről, a kifizetés 
módjáról, valamint ezen feltéte-
lektől méltányosságból történő 
eltérés szabályairól. 
Rendelkezik a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás jogosult-
sági feltételeiről, a támogatás 
mértékéről, a kifizetés módjá-
ról, valamint ezen feltételektől 
méltányosságból történő eltérés 
szabályairól.
A helyi, valamint a kiegészítő 
lakásfenntartási támogatás jogo-
sultsági feltételeit, a támogatás 
mértékét határozza meg.
Rendelkezik a lakásfenntartási 
támogatás természetbeni ellátás-
ként történő megállapításáról, 
így a támogatás folyósítása az 
önkormányzattal megállapodást 
kötött szervezet (szolgáltató) ré-
szére történik, azaz ténylegesen 
a szociálisan rászorult személy 
lakásfenntartással kapcsolatos 
rendszeres kiadásainak csök-
kentését biztosítja. Az Szt. a 

Az óvonők praktikus ötletekkel oldják meg a tornaszoba hiányát

Futas
ami összeköt…
Vi. imre–Lőrinc FutóVerseny

’
A verseny ideje: 
2011. 03. 15. (kedd) 10.00 óra
rAjt és cél: 
Kastélydombi Általános Iskola
1188 Budapest–Pestszentimre, Nemes u. 56–60.
versenytávok: 
300 és 8000 méter között!
nevezés: 
8:00 órától a helyszínen
nevezési díj: 
NINCS!  

Minden célba érkező 
emblémázott pólót kap 
ajándékba!

Minitől A veteránig,  
11 korcsoport! 
díjAk: A 11 korcsoport női és férfi   
I – III. helyezettje: ÉREM 
A 8 kilométeres táv abszolút női és férfi  
I – III. helyezettje: PÉNZDÍJ!
Az eredményhirdetés után tombola  
értékes nyereményekkel!

Az egészség  
A legfontosAbb  
szívÜgyÜnk!

A verseny fővédnöke:
Ughy Attila
polgármester

A díjakat átadja:
dr. lévai istván zoltán

alpolgármester

Budapest, XVIII. kerület, Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzata – 2011

Több mozgástér kell!
Tornaszobára vágynak az óvodások
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Rendeletek
n (1.) Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre önkormányzatának kép-
vi selő-testülete a 2011. évi 
költségvetésről szóló rendelet-
tervezetének I. fordulójában 14 
igen szavazat, 5 ellenszavazat és 
2 tartózkodás mellett a 2011. évi 
költségvetési rendelettervezet 
bevételi és kiadási főösszegét 21 
milliárd 651 millió 475 ezer fo-
rintban, ezen belül a személyi 
juttatások összegét az önkor-
mányzati feladatokra 1 milliárd 
98 millió 519 ezer forintban, az 
intézményi feladatokra 5 milliárd 
343 millió 485 ezer forintban fo-
gadta el. A működési célú rövid 
lejáratú hitelek átlagos összegét 
4,5 milliárd forintban határozza 
meg. Felkérte a polgármestert 
a költségvetési rendelettervezet 
részleteinek további egyeztetésé-
re, valamint a képviselő-testület 
és azok megfelelő bizottságai 
készítsék el a szükséges módosí-
tásokat, kiegészítéseket az újabb 
beterjesztésére. (Rendeletterve-
zet) 
n (2.) 16 igen szavazat és 5 tar-
tózkodás mellett a képvise-
lő-testület megalkotta a pénz-
beli és természetbeli szociális 
ellátásról szóló 1/2011. (II. 18.) 
számú önkormányzati rende-
letét. A rendelet célja, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának képviselő-
testülete megteremtse a kerület 
lakóinak a szociális ellátás felté-
teleit, a magasabb szintű jogsza-
bályokban, a nemzetközi egyez-
ményekben és az Alkotmányban 
foglaltak alapján a meghatáro-
zott szociális jogokat érvényre 
juttassa a közigazgatási határán 
belül a társadalmi esélyegyenlő-
ség megteremtése és a szociáli-
san segítségre szorulók támoga-
tása érdekében.
A rendelet megalkotásával a 
képviselő-testület eleget tesz a 
szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény (Szt.) által, a felnőtt 
korúakra vonatkozó szociális 
gondoskodás körében előírt, va-
lamint a gyermekek védelméről 
és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 
által, a rendkívüli gyermekvé-
delmi támogatásra vonatkozóan 
előírt szabályozási kötelezettsé-
gének. 
A rendelet szabályozza a kérel-
mek benyújtásának helyét, a 
kérelemhez csatolandó okiratok 
körét, a kérelmezőnek az önkor-
mányzattal történő együttműkö-
dési kötelezettségét, a kérelem 
elbírálásának menetét, a jogo-
sulatlanul igénybe vett ellátás 
megtérítésére, valamint méltá-
nyosságból történő csökkentésé-
re, elengedésére vonatkozó elő-
írásokat.
Rendelet: az önkormányzat által 
biztosított pénzbeli és természet-
beni szociális ellátások típusai-
nak felsorolását tartalmazza.
Rendelkezik az átmeneti segély 
jogosultsági feltételeiről, a tá-
mogatás mértékéről, a kifizetés 
módjáról, valamint ezen feltéte-
lektől méltányosságból történő 
eltérés szabályairól. 
Rendelkezik a rendkívüli gyer-
mekvédelmi támogatás jogosult-
sági feltételeiről, a támogatás 
mértékéről, a kifizetés módjá-
ról, valamint ezen feltételektől 
méltányosságból történő eltérés 
szabályairól.
A helyi, valamint a kiegészítő 
lakásfenntartási támogatás jogo-
sultsági feltételeit, a támogatás 
mértékét határozza meg.
Rendelkezik a lakásfenntartási 
támogatás természetbeni ellátás-
ként történő megállapításáról, 
így a támogatás folyósítása az 
önkormányzattal megállapodást 
kötött szervezet (szolgáltató) ré-
szére történik, azaz ténylegesen 
a szociálisan rászorult személy 
lakásfenntartással kapcsolatos 
rendszeres kiadásainak csök-
kentését biztosítja. Az Szt. a 

méltányos jogcímen járó ápolási 
díj jogosultsági feltételeiről ren-
delkezik. Szabályozza az ápo-
lási kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzését az önkormányzat 
házi segítségnyújtást nyújtó in-
tézményén, az Egyesített Szoci-
ális Központon keresztül, mely 
az ápolási díjra való jogosultság 
feltételeinek felülvizsgálatakor 
környezettanulmányt készít.
Rendelkezik a temetési segélyre 
vonatkozó jogosultsági feltéte-
lekről és a támogatás mértéké-
ről.
A rendelet a bérpótló juttatás-
ra való jogosultság feltételeként 
határozza meg a kérelmező, il-
letve ellátásra jogosult részére 
a lakókörnyezet rendezettsége 
biztosításának kötelezettségét. 
A kötelezettség teljesítésének 
ellenőrzését az önkormányzat a 
közterület-felügyelet bevonásá-
val végzi.
Az Szt.-ben meghatározott ese-
teken kívül meghatározza azon 
személyek körét, akik rendsze-
res szociális segélyre jogosultak.
A rendelet szabályozza az együtt-
működés eljárási szabályait, a 
beilleszkedést segítő programok 
típusait és az együttműködés 
megszegésének eseteit.
Az adósságkezelési szolgáltatás-
ra való jogosultság feltételeiről, 
az adósságkezelésbe bevonható 
adósság típusairól, az elismert 
lakásnagyságról rendelkezik.
A méltányos jogcímen járó 
közgyógyellátás jogosultsági fel-
tételeit határozza meg.
A rendelet a köztemetés költsé-
gének megfizetésénél lehetőséget 
ad a méltányosság gyakorlására, 
így a temetésre köteles személy 
kérelmére, családja jövedelmi és 
vagyoni helyzetének figyelembe-
vételével részletfizetés, az összeg 
csökkentése vagy elengedése 
engedélyezhető, tekintettel arra, 
hogy a köztemetés költségének 
megfizetése sok esetben komoly 
anyagi problémát jelent a te-
metésre köteles személyeknek.  
(Rendelet) 
n (3.) A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotta – a 32/2010. (IX. 14.) 
önkormányzati rendelet módosí-
tásával – 2/2011. (II. 22.) számú 
önkormányzati rendeletét az 
épített környezet helyi védelmé-
ről. A rendelet kihirdetés napját 
követő 30. napon lép hatályba.
Az önkormányzat a pest szent-
imrei Vezér utca–Határ utca–
Juhász József utca–Csokonai 
utca–Nagykőrösi utca által hatá-
rolt területet helyi területi véde-
lem alá helyezte, hogy elősegítse 
az épített környezeti örökség 
megőrzését és fenntartását a 
jövő nemzedék számára is. Erre 
a területre az alábbi előírások 
vonatkoznak: 1. Megtartandó 
környezethez való illeszkedést új 
építés, meglévő épület bővítése, 
átalakítása, felújítása valamint 
közterület fejlesztés előtt érték-
védelmi tanulmánnyal kell alátá-
masztani. 2. A védett területen 
belül nem alkalmazhatók a kör-
nyezettől idegen formai, szerke-
zeti, anyaghasználati megoldá-
sok. 3. Törekedni kell az eredeti 
településszerkezet, a településka-
rakteri, kultúrtáji, településképi, 
utcaképi karakter megőrzésére. 
4. A környezethez való illeszke-
dés igazolása során a beavatko-
zással szomszédos, legalább két 
telek mélységű területet vizs-
gálni kell. A vizsgált területnek 
a Nemes utca mentén telektömb 
szélességűnek kell lennie. 5. Ne-
mes utca menti L2/A-XVIII/Ü3 
jelű építési övezetben előírt mi-
nimális építménymagasságtól az 
értékvédelmi tanulmány alapján, 
tervtanácsi ajánlással el lehet tér-
ni. Új épület elhelyezése illetve a 
meglévő épületek felújítása vagy 
átalakítása esetén a karakterre 
jellemző beépítési módot, tömeg-
alakítást és anyaghasználatot elő 
kell írni. 6. Jelenlegi utcahálózat 
nem változtatható. A területre 
jellemző eredeti telekosztásnak 

megfelelő telekméretek megtar-
tandók, további telekosztás nem 
engedélyezhető ugyanakkor a 
korábban kettéosztott telkek 
összevonása engedélyezhető, a 
telekhatár-rendezés nincs korlá-
tozva. 7. Környezettől idegen for-
mai, szerkezeti, anyaghasználati 
megoldások nem alkalmazhatók. 
Törekedni kell az eredeti szerke-
zetek és anyagok újrafelhaszná-
lására, 8. Az értékes, karakteres 
épületek homlokzatain csak a 
teljes homlokzatra kiterjedő fel-

újítás végezhető. 9. A védendő 
épületek megjelenését érintő 
beavatkozások az eredeti tervek 
felhasználásával, annak hiá-
nyában egyéb archív dokumen-
tumok alapján történhetnek.” 
(Rendelet) 

HatáRozatok 
n (4.)  16 igen szavazat és 5 el-
lenszavazat mellett a képvise-
lő-testület beleegyezését adta 
ahhoz, hogy az idegenforgalmi 
adót Budapest Főváros Önkor-
mányzata 2011. évben bevezesse.  
(Határozat) 
n (5.) 16 igen szavazat és 5 tar-
tózkodás mellett a képviselő-tes-
tület elfogadta a Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat fel-
adatára és hatáskörére vonatko-
zó módosítást. (Határozat)

Rendeletek
n (6.) 16 igen szavazat és 5 tar-
tózkodás mellett a testület fel-
kérte a polgármestert, hogy  
– a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzat által elfogadott 
módosított tartalommal – 2011. 
április 15-ig készíttesse el a kép-
viselő-testület Szervezeti és Mű-
ködési Szabályzatáról szóló több-
ször módosított 25/1995. (VIII. 
31.) sz. önkormányzati rendelet 
V/A fejezetére vonatkozó módo-
sítást. (Rendelet)

HatáRozatok 
n (7.) A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag 
meghatározta a 2011. évi prog-
ramtervét. (Határozat) 
n (8.)  A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag 
hároméves időtartamra (2014. 
február 28-ig) meghosszabbítot-
ta az önkormányzat és a FSZEK 
Nagykőrösi úti könyvtár között 
meglévő közművelődési megálla-
podást, az eredeti megállapodás-
ban foglaltak megváltoztatása 
nélkül.  (Határozat)
n (9.)  A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag 
hároméves időtartamra (2014. 

február 28-ig) meghosszabbítot-
ta az önkormányzat és a FSZEK 
Havanna lakótelepi könyvtár 
között meglévő közművelődési 
megállapodást, az eredeti megál-
lapodásban foglaltak megváltoz-
tatása nélkül. (Határozat)
n (10.) Az önkormányzati képvi-
selők alapító okiratok (Speciális 
Oktató és Fejlesztő Intézmény, 
Dohnányi Ernő Zeneiskola, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Felnőttek Gimnáziuma és To-
vábbképző Központ Karinthy 

Frigyes Gimnázium, Vörösmar-
ty Mihály Ének-zenei, Nyelvi 
Általános Iskola és Gimnázium, 
XVIII. kerület Gazdasági Ellátó 
Szolgálat) módosításáról 19 igen 
szavazattal egyhangúlag jóváha-
gyó döntést hoztak. (Határozat)  
n (11.) 15 igen szavazat és 5 tar-
tózkodás mellett döntött a képvi-
selő-testület, hogy a PLERSPORT 
Pestszentlőrinc-Elektromos-Rév 
Kft. önkormányzati tulajdon-
részt dr. Lévai István Zoltán 
képviseli, és egyben felkérte 
a polgármestert, tegye meg a 
szükséges intézkedéseket. (Ha-
tározat)
n (12.) A Reviczky Zenevár Kis 
Lakói Alapítvány székhelybe-
jegyzési kérelmét a képvise-
lő-testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag elfogadta, és hoz-
zájárult, hogy  a  Fővárosi Bíró-
ságon székhelyként nyilvántar-
tásba kerüljön.  (Határozat)  
n (13.) A  képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
kezdeményezte, hogy a  150353/9 
hrsz. alatt nyilvántartott, 3377 
négyzetméter nagyságú közpark 
(XVIII. kerület, Kinizsi utca)  
valamint a 150353/10 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 5572 négyzetmé-
ter nagyságú közterület  (XVIII. 
kerület, Kinizsi utca)  ingyenes 
önkormányzati tulajdonba kerül-
jön. Mindkét ingatlant az önkor-
mányzat településfejlesztés, tele-
pülésrendezés érdekében kívánja 
tulajdonba venni, és közterület 
céljára kívánja felhasználni. Az 
önkormányzat saját költségén 
vállalja az ingatlan környezeti 
állapotának felmérését, szükség 
esetén kármentesítését, a felme-
rülő egyéb költség megtérítését, 
az ingatlannal kapcsolatban le-
mond az állammal szemben tá-
masztott bármilyen követelésről. 
A képviselő-testület felhatalmaz-
ta a polgármestert; tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, hogy 
az ingatlanok tulajdonjogát az 
önkormányzat megszerezhesse. 
(Határozat)
n (14.)  A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
kezdeményezte, hogy a  150805 
hrsz. alatt nyilvántartott, Város-
ház u. 1. szám (XVIII. kerület)  

alatt található, 275 négyzetméter 
nagyságú kultúrház megjelölé-
sű ingatlan (Rózsa Művelődési 
Ház) ingyenesen önkormányzati 
tulajdonba kerüljön.  Az önkor-
mányzat az ingatlant kötelezően 
ellátandó önkormányzati feladat 
ellátása érdekében kulturális 
és közművelődési célja kívánja 
tulajdonba venni.  Az önkor-
mányzat vállalja a felmerülő 
költségeket, és az ingatlannak 
kapcsolatban az állammal szem-
ben semmilyen követelése nincs.  

Az önkormányzat vállalja, hogy 
az ingatlan tulajdonba adásá-
tól számított öt éven át évente, 
a tárgyévet követő év első fe-
létől kezdődően tájékoztatja a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-t hasznosítási cél megvaló-
sításáról, illetve az ingatlannal 
kapcsolatos értékesítési szándé-
káról. (Határozat)  
n (15.)  A testület 19 igen szava-
zat és 1 tartózkodás mellett ha-
tályban tartja és megerősítette 
1258/2009. (X. 15.) számú határo-
zatát arról, hogy a XVIII. kerü-
leti 157134 hrsz.-ú ingatlan ingye-
nesen önkormányzati tulajdonba 
kerüljön. 
Az ingatlant az önkormány-
zat településfejlesztés, telepü-
lésrendezés érdekében kívánja 
tulajdonba venni, és közterület 
céljára felhasználni. Az önkor-
mányzat saját költségén vállalja 
az ingatlan környezeti állapotá-
nak felmérését, szükség esetén 
kármentesítését, a felmerülő 
egyéb költség megtérítését, és 
az ingatlan kapcsolatban lemond 
az állammal szemben támasztott 
követelésekről. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket az önkormányzat 
részére az ingatlan tulajdonjogá-
nak megszerzésére. (Határozat)
n (16.) 19 igen szavazattal egy-
hangúlag úgy döntött a testület, 
hogy az  önkormányzati tulaj-
donban lévő üzlethelyiségeket 
2011. május 31-ig nem kívánja 
elidegeníteni. Felkérte a pol-
gármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket annak 
érdekében, hogy ez idő alatt ne 
készüljön és kerüljön előterjesz-
tés a döntést hozók elé. (Határo-
zat)
n (17.) A képviselő-testület 15 
igen szavazat és 6 ellenszavazat 
mellett  2011. február 18-tól – az 
önkormányzat százszázalékos 
tulajdonában álló – XVIII. kerü-
leti Városüzemeltető Nonprofit 
Kft.-t bízta meg a közfoglalkoz-
tatási programban érintett állás-
keresők foglalkoztatásával, illet-
ve az ehhez kapcsolódó teendők 
ellátásával. (Határozat)
n (18.) 15 igen szavazat és 6 el-

lenszavazat mellett az Városüze-
meltető Nonprofit Kft. alapító 
okiratát „a munkaerőpiacon 
hátrányos helyzetű rétegek kép-
zésének, foglalkoztatásának elő-
segítése – ideértve a munkaerő-
kölcsönzést is – és a kapcsolódó 
szolgáltatások kiegészítéssel mó-
dosította.” (Határozat)
n (19.) A Gazdasági Ellátó Szol-
gálat (GESZ) vezetői kinevezé-
séről a testület zárt tárgyaláson 
hozott határozatot. (Határozat)
n (20.) A képviselő-testület tu-

laj donosi döntéseket hozott (Va-
gyon18 Nonprofit Zrt., Bókay 
Kert Közhasznú Nonprofit Kft. 
könyvvizsgáló választása, M18 
Műszak Üzemeltető és Karban-
tartó Kft. könyvvizsgálói díjazás 
megállapítására. (Határozat)
n (21.)  A képviselő testület tu-
lajdonosi döntéseket hozott a 
Bókay Kert Közhasznú Nonprofit 
Kft. tevékenységének megszün-
tetéséről, a tevékenységnek a 
Vagyon 18 Nonprofit Zrt.-hez 
történő áthelyezéséről, a két tár-
saság közötti átadás-átvétel lebo-
nyolításáról, Vagyon18 Nonprofit 
Zrt. és a Bókay Kert Közhasznú 
Nonprofit Kft. alapító okiratá-
nak módosításáról. (Határozat)
n (22.) A képviselő-testület 14 
igen szavazat, 5 ellenszavazat és 1 
tartózkodás mellett úgy döntött, 
hogy az oktatás, a szabadidős és 
közművelődési sport tevékenység 
szervezésével, lebonyolításával, 
valamint az ezen szolgáltatá-
sok feltételeinek biztosításával 
a helyi közszolgáltatásokat ed-
dig ellátó Bókay Kert Szabadidő 
és Közművelődési Közhasznú 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság helyett a feladattal 2011. 
április 1-jétől Vagyon18 Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
Vagyonkezelő Nonprofit zártkö-
rűen működő Részvénytársasá-
got bízza meg. (Határozat)  
n (23.) A Csibész Gyermekjóléti 
és Módszertani Központ Csalá-
dok Átmeneti Otthona és Gyer-
mekek Átmeneti Otthona érdek-
képviseleti fórumába – 2014. 
december 31. napjáig terjedő 
időre – delegáltak megválasztá-
sára határozatot hozott a testü-
let.  Delegáltak: 5 igen szavazat, 
12 ellenszavazat és 2 tartózkodás 
mellett Vilmányi Gábor, 16 igen 
szavazat és 4 ellenszavazat mel-
lett Maitz László, 16 igen sza-
vazat és 4 ellenszavazat mellett 
Kiss Róbert.  (Határozat)  

A testületi ülésen elhangzott 
kérdésekről, interpellációkról 
következő számunkban tudósí-
tunk.  

Méltányos
„Az új rendelet 
a köztemetés 
költségének 
megfizetésénél 
lehetőséget ad 
a méltányosság 
gyakorlására, 
így a temetésre 
köteles személy 
kérelmére, 
családja jövedelmi 
és vagyoni 
helyzetének 
figyelembe- 
vételével 
részletfizetés, 
az összeg 
csökkentése 
vagy elengedése 
engedélyezhető…”

Az épített környezet helyi védelméről egyhangúlag döntött a testület

Új rendelet a szociális ellátásról
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Fülep erzsébet   

Az önkormányzat, a Kondor 
Béla Közösségi Ház – a kerületi 
művészekkel közösen – a kerü-
let képző-, fotó- és iparművé-
szeti életének jövője érdekében, 
P’ARTnerség 2011 címmel hagyo-
mányteremtő szándékkal febru-
ár 25-én konferenciát szervezett 
az intézmény színháztermében. 
A rendezvényre meghívást kap-
tak a kerület vezetői, szakmai 
felelősei, a galériák, a művészet-
tel foglalkozó civil szervezetek, 
alapítványok képviselői, vala-
mint a művészek. 

Élő, lüktető 
közössÉg
A P’ARTnerség konferencia há-
zigazdája Kiss Marianna, a Kon-
dor Béla Közösségi Ház igazga-
tója köszöntötte a rendezvény 
résztvevőit. Ughy Attila polgár-
mester, országgyűlési képviselő 
az ünnepi pillanatokban arról 
beszélt, hogy minden, amit al-
kotunk és teremtünk, kihat a 
következő időszakra, és formálja 
azt a közeget, amiben élünk.

„Önök teremtik meg, fedezik 
fel a látható környezetünket. Az 
önök kiváltsága az, hogy ezrek, 
tízezrek életét a mindennapok-
ban befolyásolják, formálják a 
gondolatokat, az ízlést és formál-
ják a közeget, amelyből vétettek. 

Nekünk pedig az a dolgunk, 
hogy a lehetőségeinkhez mér-
ten biztosítsunk minden olyan 
körülményt, amely nyugodttá, 
érdeklődővé és befogadóvá te-
szik az embereket. Egymásra 
vagyunk utalva, és ez nagyon jó, 
mert a közösség attól közösség, 
hogy az egy ismeri a sokat, a 
sok pedig felismeri, és megbe-
csüli az egyet. Ettől leszünk élő, 
lüktető közösség!” – fogalmazott 
a polgármester.

Megvalósítható 
elkÉpzelÉsek
A találkozón elsőként Nemcsics 
Antal professzor, egyetemi ta-
nár, festőművész, kerületünk 
díszpolgára szólalt fel, aki a 
vizuális kultúra fontosságáról 
beszélt, valamint arról, hogy a 
régi épületek megfelelő renová-
lása mellett komoly gondot kell 
fordítani az újonnan tervezett 
házak forma- és színvilágra, 
mert egységes koncepció híján 
nem illeszkedik a környezethez. 
Az információs és reklámtáblák 
elhelyezését is át kellene gondol-
ni, odafigyelni az utcabútorok, 
útburkolatok kiválasztására. 
Minimális anyagi ráfordítással 
vizuális környezetünket kelle-
mesebbé tehetjük. Ágoston-Papp 
Mónika keramikusművész java-
solta, hogy készüljön a kerület-
nek művészeti koncepciója, hogy 

lépésről lépésre haladjunk előre.  
Árvay Zolta festőművész pedig 
felhívta a kerület vezetőinek fi-
gyelmét, hogy az önkormányzat 
pincéjében kerületi művészeti 
alkotások találhatók, és érdemes 
volna itt pincegalériát kialakíta-
ni. Huller Ágoston festőművész 
pedig országos amatőr kiállítás 
megszervezését javasolta, hogy a 
kiemelkedő teljesítményt nyújtó 
alkotók megkaphassák a profi 
elismerést.  Sándor József Attila 
festőművész az elmondottakhoz 
hozzátette, hogy évekkel ezelőtt 
Nemcsics professzor megálmod-
ta a „Színek házát”, de az álom-
ból egyelőre nem lett semmi. 

Kucsák László alpolgármes-
ter az elhangzottakra reagálva 
elmondta, hogy a szándék, az 
elhatározás meg van, de a költ-
ségvetés jelenleg szűkös. Idén az 
önkormányzatnak nagyon kicsi 
a mozgástere. Jó gondolatnak 
tartotta a művészeti koncepció 
kidolgozását, ami hosszú időt 
vesz igénybe, de érdemes bele-
vágni. 

Bauer Ferenc tanácsnok egyet-
értett többek között azzal, hogy 
az elkövetkezendő 5-10 évben le-
hetőség szerint a kultúrközpont 
létesüljön. 

egyszemélyes 
üzem az alkotó
Chochol károly úgy 
véli, hogy a művész 
„egyszemélyes üzem”, 
aki külső segítség 
nélkül önerőből hoz 
létre műalkotásokat. 
az alkotások részei a 
nemzeti vagyonnak, 
meghatározzák kul-
turális helyzetünket, 
értékünket szerte a 
világban. Fontos, hogy 
a művész alkotása köz-
kinccsé váljon,  kapjon 
lehetőséget a kiállítá-
sokon való bemutatko-
zásra, találkozhasson 
közönségével. 
„Nem akkor lettem 
kerületi művész, amikor 
ide költöztem, hanem 
amikor a kerületi mű-
vészközösséggel együtt 
bemutatkozhattam szű-
kebb pátriámban is.”



első lépés 
az álmok 
útján

HelytörtéNet

Szent Lőrinc- 
és a Péteri-puszta  
1848-ban
a Petőfit is megihlető Budapest–Cegléd–szolnok, azaz 
a Pest–szolnok vasútvonal, mely településünket szeli 
át, egy évvel avatása után már fontos szerepet kapott. 
1848–49 fordulóján a hadi helyzet miatt az országos 
Honvédelmi Bizottmány a főváros kiürítéséről döntött, 
a kormányzat Debrecenbe költözött. a gyors költözés-
hez szolnokig a vasutat is igénybe vették. 

Akkoriban kevesen éltek errefelé, a Szent Lőrinc- és a Péteri-pusztai 
majorságban. Lőrincen az 1846-os adóösszeírás szerint 14 családhoz 
118 lélek tartozott. A terület erdős-ligetes, füves puszta volt. A mai 
Gyöngyvirág utca környékén körülkerített vadaspark helyezkedett 
el, a Szalla erdő, míg Ferihegyet a Jurenák család bérelte. Az 1849-es 
tavaszi hadjárat alkalmával – a Váci ütközethez kapcsolódó eltere-
lő hadműveletek részeként – több összecsapás történt a vasútvonal 
környékén. A környékbeli küzdelmekről Asbóth Lajos ezredes em-
lékirata számol be. Az április 11-i összecsapás rögzülhetett a helyi 
emlékezetben „Kőhídi” csataként. Honvédsírok nyomát többen em-
lítik (az Erzsébettelep szélén, illetve az egykori majorsági temető-
ben). Az 1848–49-es hadi eseményeknek tulajdonítja a közvélekedés 
a vadaspark pusztulását is.

 (A témát több helytörténeti kiadványban részletesen feldolgoz-
ta dr. Téglás Tivadarné)

NagyjaiNk egykor
– Lónyay Menyhért – a későbbi pénzügyminiszter, majd minisz-

terelnök, az 1870-es évek elejétől lőrinci birtokos, nyaralótulajdonos. 
1848–49-ben Szemere Bertalan kormányában pénzügyminisztériumi 
államtitkárságot vállalt. Világos után Párizsba menekült.

– Cséry Lajos ügyvéd, az 1800-as évek végén Pusztaszentlőrinc 
nagyobb részének a birtokosa, az 1849 októberében kivégzett Perényi 
Zsigmondnak, a Honvédelmi Bizottmány egyik tagjának volt a tit-
kára.

– A villatulajdonos tudós, Margó Tivadar katonaorvosként telje-
sített szolgálatot.

– A másik villatulajdonos tudós, Eötvös Loránd édesapja, Eötvös 
József 1848-ban vallás és közoktatási miniszter volt. 

Az 1848–49-es forradalomban és szabadságharc következő hősei-
nek emlékét őrzik utcák, terek a XVIII. kerületben: Batthyány Lajos, 
Damjanich János, Deák Ferenc, Dembinszky Henrik, Egressy Gábor, 
Gábor Áron, Jókai Mór, Jedlik Ányos, Kemény Zsigmond, Kiss Ernő, 
Klapka György, Kossuth Lajos (utca és tér is), Lenkey János, Margó 
Tivadar, Petőfi Sándor, Széchenyi István, Táncsics Mihály, Vasvári 
Pál, Bányai Júlia.

Ê Heilauf zsuzsanna

az alkotók egymás között: magyar józsefnek Huller ágoston sorolja érveit 

a kerület vezetői 
és a művészek 

egyeztettek a 
lehetőségekről

� egy város vagy kerület megítélését nemcsak 
anyagi helyzete, hanem szellemi élete is meg-
határozza. Éppen ezért különösen fontos, hogy 

művészei mennyire érzik otthonuknak, milyen problé-
mákkal küzdenek, és milyen elképzelésekkel gazdagí-
tanák környezetüket. röviden így foglalhatnánk össze 
a p’artnerség 2011 konferencia lényegét. Hírek 

5Kor kiállítás
A Magyar Alkotóművészek 
Házában az 5Kor képző-
művész csoport és barátaik 
címmel nyílt kiállítás március 
4-én. A kiállító művészek: 
Árvay Zolta (képünkön), Bakos 

Tamás, Bodnár Imre, Huller 
Ágoston, Magyar József, 
az 5Kor tagjai és barátok: 
Bódi Kati, Bogdándy Szultán, 
Chochol Károly, Garamvölgyi 
Béla, Mazalin Natália, Siklós 
Péter, Soltész Melinda, Temesi 
Péter. A kiállítás március 20-ig 
tekinthető meg. 

Szakmai 
tanácskozás 
Módszertani Gyermekjóléti 
Szolgálatok Országos Egye-
sülete szakmai megbeszélést 
tartott február 24-én a Kondor 
Béla Közösségi Házban. A ta-
lálkozó apropója az volt, hogy 
a folyamatban lévő feladatokat 
kidolgozzák a májusi Konszen-
zus konferenciára. A rendezvé-
nyen részt vettek a módszer-
tani hálózatba tartozó Csibész 
Gyermekjóléti és Módszertani 
Központ munkatársai is. 

Fülep erzsébet   

adaptálásra felkínált öt 
piacképes „Jó gyakor-
lat” olyan egyedi bevételi 
forrást biztosított a Pity-
pang óvodának, amely-
ből finanszírozhatóvá vált 
a csoportok világításá-
nak korszerűsítése, va-
lamint szakmai eszközök 
beszerzése mintegy há-
rommillió forint értékben.

A közoktatásban eddig nem 
ismert „piaci lehetőségekre” 
időben reagálva, az elsők kö-
zött csatlakozott a Pitypang 
Óvoda az Educatio Társadalmi 
Szolgáltató Nonprofit Kft. által 
meghirdetett pályázati prog-
ramhoz. 

– Az öt „Jó gyakorlat” egy-
ségben jeleníti meg a magyar 
óvodapedagógia hagyományos 
és új fejlesztési területeit. 32 
város, község és 9 fővárosi 
kerület önkormányzatával kö-
töttünk szerződést, amiben 
megállapodtunk a szolgáltatá-
sokról. Összesen 72 intézmény 
nevelőtestülete, több száz pe-
dagógus ismerte meg a projekt 
során szakmai értékeinket – 
hangsúlyozta Knizner Anikó, 
a Pitypang Óvoda vezetője, a 
program szakmai irányítója.

Tavaly júniusig 32 bemutató-
val és konzultációval egybekö-
tött szakmai napot szervezett a 

Pitypang Óvoda. A „Jó gyakor-
latok” program eladása össze-
sen több mint 16 millió forint 
bevételt eredményezett. Ennek 
jelentős részét a többletfelada-
tok ellátásáért, a nevelőtestület 
megbízási díjára és ezek járulé-
kaira fordította az intézmény, 
melyből közel 3 millió forintot 
ajánlott fel a nevelőtestület az 
óvoda fejlesztésére, szakmai 

eszközök beszerzésére, vala-
mint a gyermekek által használt 
helyiségekben a korszerűtlen 
világítótestek cseréjére. Márci-
us 2-án, a Pitypang Óvodában 
Ughy Attila polgármester, or-
szággyűlési képviselő ünnepi 
beszédében kiemelte, hogy ez 
a kis közösség öngondoskodó 
módon fogott össze egy jó cél 
érdekében. 

Öngondoskodás egy 
jó cél érdekében
Pitypang Óvoda jó gyakorlata a Jó gyakorlatokkal

knizner anikó óvodavezetőnek gratulál Ughy attila 
polgármester  az összefogáshoz

PélDásaN Jó gyakorlat
a felajánlás annyit jelent, hogy a szakmai tudással, 
többletmunkával, egyéni vállalásokkal „megkere-
sett” pénzből több mint 100 ezer forint juttatás-
ról mondott le a Pitypang óvoda minden egyes 
dolgozója, hogy a gyermekek környezete egészsé-
gesebb legyen. ez a hozzáállás kiemelkedő példa-
ként állítható a kerület minden intézménye elé.
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� 
Sikeresen szerepeltek a kerületi 
diákok a budapesti középisko-
lásoknak, illetve az általános 

iskolák 7. és 8. osztályos tanulóinak 
megrendezett honismereti vetélke-
dőn. A történelmi tanulmányi ver-
senyt február 25-én rendezte meg a 
Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület, a 
Lőrinci Garabonciás Alapítvány és a 
Hunyadi Mátyás Gimnázium. 

– A honismereti vetélkedő csaknem 10 éves 
múltra tekint vissza – mondta Grünvald Mária, a 
Hunyadi gimnázium történelemtanára, a verseny 
szervezője. – Különösen azért fontos kerületünk 
életében, mert civil kezdeményezésként jött létre. 
A Pestszentlőrinci Kaszinó Egyesület, a Lőrinci 
Garabonciás Alapítvány és a Hunyadi Mátyás 
Gimnázium a kommunizmus áldozatai nak em-
léknapja (február 25.) alkalmából szervezi meg 
immár hagyományosan a honismereti vetélkedőt. 
Ebben az évben Pestszentlőrinc és Pestszentimre 
története, valamint az 1956-os forradalom és 
szabadságharc témakörben mérhették össze a 
diákok tudásukat. A felkészülést a Pedagógiai 

Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény kiadványai 
segítették.  

A 15 csapat 7 fővárosi iskolából érkezett, hogy 
összemérje tudását egymással. A diákok először 
írásbeli feladatokat oldottak meg, majd a legjobb 
eredményt elért öt középiskolás, két általános is-
kolás csapat vehetett részt a döntőn. A zsűrielnök  
dr. Téglás Tivadar Pro Urbe-díjas helytörténész 
volt. 

A történelmi vetélkedőn Ughy Attila polgár-
mester, országgyűlési képviselő köszöntötte a 
résztvevőket. 

A verseny eredménye. 
Középiskolások: 1.: Bercsényi miklós 
élelmiszeripari szakközépiskola csa-
pata (simon Zoltán, Tóth nikolett), 2.: 
Hunyadi mátyás Gimnázium (Papp 
roland, Kállai József) 3.: Hunyadi 
mátyás Gimnázium (Bárányos Ben-
ce, Farkas Gyula)
 Általános iskolák: 1.: szenczi molnár 
Albert református Általános Iskola 
(Kovalik virág, molnár Zsófia), 2.: 
szent Lőrinc Katolikus Általános 
Iskola (Barki Bálint, városi Zsófia).



� 
Az Egyesített Bölcsődék 
Nyitnikék Gondozónői Kama-
rakórusa Kodály Zoltánt idézve 

választott mottót: „Az ének szebbé 
teszi az életet, az éneklők másokét. 
A kórus stílusosan énekelve ünnepel-
te fennállásának tizedik évfordulóját 
február 25-én, a Városháza Díszter-
mében.  

   A kórus alapvető szakmai célkitűzése – az öröm-
éneklés mellett – az iskoláskor előtti zenei neve-
lés fontosságának népszerűsítése, Forrai Katalin 
nemzetközi hírű zenepedagógus emlékének meg-
őrzése, továbbadása.

– A „Nyitnikék” Kamarakórus 2001. január 
6-án alakult meg a kerület kilenc bölcsődéjének 
munkatársaiból – mondta Kiss Ferencné az Egye-
sített Bölcsődék Intézménye  vezetője. – Teljesen 
amatőr, minden zenei előképzettség nélkül szü-

letett meg a kórusalapítás gondolata. Az elhatá-
rozást Gráfné Forrai Magdolna karnagy segítette 
megvalósulni, az alapokat ő teremtette meg.

A kórus rendszeresen szerepel szakmai ren-
dezvényeken, minden év áprilisában a vasárna-
pi kórusmatinén fellép a Nemzeti Galériában, a 
Történeti Múzeumban, ahol Forrai Katalin zene-
pedagógus gyermekdalai és egyéb kórusművek 
szerepelnek a repertoáron. A kórus énekelt már 
az Olasz Kultúrintézetben, Kárpátalján, magyar 
lakta kistelepüléseken, és minden év január első 
vasárnapján hagyományosan a Szent László-plé-
bánián ad újévi koncertet. Jelenleg az országban 
egyedüli bejegyzett kórus, amely bölcsődei mun-
katársakból alakult. Az énekkari tagok között 
vannak többgyermekes gondozónők, sőt nagy-
mamák, élelmezésvezetők, technikai dolgozók is, 
akik ráéreztek az éneklés örömére. 

A munkaidő lejártával, hetente több alkalom-
mal  intenzív próbákon vesznek részt. A kórus 
jelenlegi karnagya 2005. februárjától Döbrössy 
János tanszékvezető főiskolai docens.

� A magyarországi női Alapítvány 
(mOnA) és a kerületi önkormányzata 
együttműködve képzést hirdetett febru-
ár 16–17-én „szakmaközi együttműködés 
a prostitúció és az emberkereskedelem 
visszaszorítása és az áldozatok segítése 
érdekében” címmel a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban.  

A képzés célja a rendvédelemben dolgozók, vala-
mint a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi 
területen dolgozó segítő szakemberek felkészíté-
se. A szexuális kizsákmányolás céljából folytatott 

emberkereskedelem, valamint a prostitúció elleni 
hatékony fellépés, az áldozatok felismerésére, tá-
mogatása különösen fontos. 

A résztvevők gyakorlati tudnivalókat sajátíta-
nak el az áldozatokkal folytatott hatékony rendőri 
és segítői munkáról. A felnőtt prostitúció, a szexu-
ális emberkereskedelem és a gyermekprostitúció 
emberi jogi összefüggéseit, és a témakör jogszabá-
lyi hátterét ismerik meg.  Információt gyűjtenek 
a prostitúció és szexuális kizsákmányolás céljából 
folytatott emberkereskedelemmel szembeni haté-
kony fellépéshez szükséges feltételekről, különös 
tekintettel a résztvevők közötti együttműködésre.

� 
A XI. Ifjúsági Művészeti Fesztivál 
keretében fotóművészeti pályá-
zatot hirdetett a Kondor Béla Kö-

zösségi Ház. A beérkezett alkotások 
kiállításának, megnyitó- és díjkiosztó 
ünnepségének március 2-án az intéz-
mény adott otthont. A rendezvényen a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola növendékei 
közreműködtek. 

A Kondor Béla Közösségi Ház a kezdetektől felvál-
lalta a budapesti középiskolások képző-, ipar- és 
fotóművészeti kiállításának megszervezését, meg-
rendezését és díjazását. A fotóművészeti pályázat-
ra 27 tanintézményből 94 alkotó 401 pályamunkája 
érkezett be. 

A beérkezett alkotások közül neves zsűri vá-
lasztotta ki a díjazottakat és a kiállításra érdemes 
alkotásokat. A fotókategória zsűrijének elnöke idén 
is Chochol Károly fotóművész, a Magyar Alkotó-
művészek Országos Egyesületének alelnöke volt.

A  fotóművészeti pályázatra beérkezett alkotá-
sok kiállításának megnyitó- és díjkiosztó ünnep-
ségén Szarvas Attila, az oktatási, közművelődési, 
sport- és ifjúsági bizottság elnöke köszöntötte a 
résztvevőket, majd Chochol Károly nyitotta meg a 
kiállítást.

 „Bevallom, némi aggodalommal vártam a be-
adási határidőt. Ki tudja hány családot, azon belül 

hány gyereket érintett a gazdasági válság és a ter-
mészeti katasztrófa? A jövőbe vetett hit és lelkese-
dés lehetett az oka, de az elmúlt évek során soha 
nem találkozhattunk ilyen felhőtlenül vidám és 
boldog képanyaggal. Az ifjú lélek tiltakozik így a 
rossz ellen, tudomást sem véve róla, mert felejteni 
akar, vagy töretlen az optimizmusa. A díjazott al-
kotók munkái megállnák a helyüket akár korhatár 
nélkül, országos kiállításon is. – mondta Chochol 
Károly.

A sok kiváló művésztanár között évek óta élen 
jár a Szent László Gimnázium jeles oktatója, Papp 
László. Ebben az esztendőben tanítványaival ki-
magasló sikereket értek el, közülük hatan lettek 
díjazottak, így méltán a tanár úr is. 

A szakmai értékelést követően a díjakat a zsű-
ri elnöke és Módos Gábor fotóművész, a MAOE 
felügyelőbizottságának elnöke adta át.

nIncseneK FeLüLeTes 
üGyesKedőK
A zsűri elnöke, chochol Károly a 
legfontosabbnak azt tartotta, hogy 
mindenki kellően komolyan vette a 
feladatot: „vannak, akik a hagyomá-
nyos szép esztétikát vallják, és mű-
velik. vannak, akik az új utakat, az új 
lehetőségeket keresik és ez örvende-
tes, mert nem üres ügyeskedésekkel 
találkozhattunk”.



Szívet, lelket nyitogató Nyitnikék 

A hatékonyabb bűnmegelőzésért 

Felhőtlenül vidám és boldog fotók
Fiatalok a XI. Ifjúsági Művészeti Fesztiválon

Alkotó pedagógusok tárlata

� 
Több éve hagyomány már, hogy 
képzőművészeti kiállítást rendez-
nek azok a pedagógusok, akik 

művésztanárként tanítják a diákokat a 
kerület iskoláiban. Az idei tárlat február 
28-án nyílt meg a Városháza Galériá-
ban. 

Ráhangolásképpen a Sonore Vegyeskar énekelt, 
Frank Gabriella, a Pedagógiai Intézmény és Hely-
történeti Gyűjtemény igazgatója köszöntötte a 
részvevőket, majd Lévai István Zoltán alpolgár-
mester nyitotta meg az alkotó pedagógusok tár-
latát.

A kiállításon megtekinthető több kerületi 
intézmény pedagógusának különböző techni-

kákkal készített alkotása; így kézzel festett tála-
lótál, szalvétatechnikával (decoupage) készített 
üvegtálak, gyöngyékszerek swarovski kristály-
lyal, keresztszemes hímzéssel készített faliképek, 
hangulatlámpák, gyertyatartók, akvarellek, bőr-
díszműves táskák, textiltáskák, foltvarrással ké-
szített (patchwork) terítők, selyemkép, agyagszo-
bor valamint ősi japán raku-technikával (egyfajta 
égetési eljárás) készült kerámiák. 

– A tárlat lehetőséget ad a kerületi szintű pár-
beszédre az alkotók között – mondta Diráné Hu-
szár Gertrúd, a tárlat rendezője és koordinátora. 
– Ezenkívül megismerhetik a pedagógusok a töb-
biek alkotásait, szakmailag is közelebb kerülnek 
egymáshoz. A kiállítás két hete alatt mód lesz 
arra is, hogy a diákok megtekinthessék pedagó-
gusaik alkotásait. 

Angol nap 
a Kapocsban
A Kapocs Általános és Magyar-Angol Két Tannyel-
vű Iskolában február 24-én rendezték meg a már 
hagyományos szakmai napot a Kétnyelvű Iskolá-
ért Egyesület tagiskolái számára. A szakmai napot 
angol nyelvű országismeret versennyel kötötték 
egybe, melynek témája Írország volt. 
A tanárok és tanítványaik az ország különböző 
pontjairól, közel 100-an érkeztek az iskolába. 3-3 
fős csapatokban, 3–4. és 5–6-os korosztályban 
versenyeztek. A verseny játékos feladatokból állt, 
melyek megoldására 90 perc állt a tanulók rendel-
kezésére. 
Amíg a gyerekek dolgoztak, a pedagógusok bemu-
tató órán vehettek részt. Novák Emese tanárnő 7. 
osztályban tartott angol nyelvű országismeret-órát. 
A programokhoz a Cambridge University Presstől 
és a Kölcsey utcai Libra Könyvesbolttól is kaptak 
ajándékcsomagot a részt vevők díjazására. 

A verseny mellett daltanulás és ír táncház szó-
rakoztatta a tanulókat, majd kézműves foglalkozá-
son manót készíthettek. 

Beszélgetések
A szabad Alkotók Körének „Kávéházi 
beszélgetések” című programsorozatá-
ban február 23-án este e. Kottek Péter 
kerületi festőművész, restaurátor mu-
tatkozott be. A kerület emblematikus 
művésze leplezetlenül beszélt pályájá-
ról, a művészek nehézségeiről.

A következő alka-
lommal, március 
30-án 19.30-kor 
egy kevésbé is-
mert, de legalább 
ilyen izgalmas 
sz emé ly i s égge l 
ta lá lkozhatunk. 
A meghívott ven-
dég Tomán Edina 
lesz, aki súlyos 
betegségével ví-
vott küzdelméről 
könyvet írt. 

Az oldalt összeállította: Fülep Erzsébet
Helyreigazítás: Legutóbbi számunk 12. oldalán a képaláírásban dr. Szécsi Erzsébet nevét Editnek 
írtuk. Elnézést kérünk a hibáért!

Tasnádi András iskolaigazgatónak és Lévai István Zoltán alpolgármesternek 
mutatja a kiállítást Diráné Huszár Gertrúd tárlatrendező

Honismereti párbaj diákoknak
Civil kezdeményezésre versengve emlékeznek
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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

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 nyelvismeret)
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.
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MŐSZAKI VIZSGA MINDENNAP!          

3,5 tonnáig minden típusú gépjármővet (és 
azok pótkocsiját), motorkerékpárt. 

AUTÓJAVÍTÁS, 
FUTÓMŐÁLLÍTÁS,           

HIBAKÓD KIOLVASÁS,     
SZÉLVÉDİJAVÍTÁS 

 

   

EERREEDDEETTVVIIZZSSGGAA  
AAZZOONNNNAALL!!      

Piliskó és Tsa Kft. 1188 Bp., Nagykőrösi út 84. 
www.piliscar.hu  T.: 295-0860 

Taxi vizsga megvárható! 

Bármilyen hihetetlen, mégis igaz! 
Segítsen magán és családján, tanuljon 
meg méretre szabni egyetlen óra alatt 
egy új nagyszerű német találmány 
segítségével. Nem kell másolni, nem 
kell hozzá készülék, de még tehetség 
sem szükséges. Bármilyen alakra, 
bármilyen méretre. Kezdőknek, 
haladóknak sőt szakembereknek is! 
Egyszeri részvétel elegendő. 

Egyórás LuttErLoh 
szaBástanfoLyam! 

Csak 1 napig!

Kondor B. Köz. Ház. Kondor B. sétány 8.
Márc. 18-án 10 és 16.30 órakor

Időtartalma: 1 óra  Belépő: 300 Ft.

Minden látogató kap  
3 szabásmintát a saját alakjára.
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VILLANYSZERELÉS
SÜRGŐS

HIBAELHÁRÍTÁS
INGYENES

KISZÁLLÁSSAL.
ÉPÜLETEK
KOMPLETT 

VILLANYSZERELÉSE!

06-20-9221-783

PARK AEROBIK 

CENTER
BÓKAY-KERT
Bp.1181. Városház u. 40.

06-20-229-56-25
www.sportkapu.hu

LAKÁSTEXTÍL 
SZŐNYEG DISZKONT 

ÁRUHÁZ

FÜGGÖNYÖK
LAKÁSDEKORÁCIÓK

✦
DEKORVÁSZNAK
BÚTORSZÖVETEK

SZŐNYEGEK
BABZSÁKOK 

✦
DISZKONT ÁRAK!

✦
HATALMAS VÁLASZTÉK 

1000m2-en
Kenag Kft. 

1194 Bp. Méta u. 31. (Méta centrum)
Honlap: www.kenag.hu 

Tel: 06 1 282-6967 

Műanyag nyílászárók,
redőnyök, szúnyoghálók

beépítése, cseréje
35% kedvezménnyel!

Helyreállítással,
ingyenes munkafelméréssel,

teljeskörű ügyintézéssel,
garanciával.

06 30 849-4294

Szeretettel vár minden kisgyermeket a

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

A gyermekek egészséges életmódra nevelését, 
a mozgás fejlesztését a jól felszerelt csoportszobák, 

tornaterem és nagy udvar biztosítja.

Beiratkozás folyamatosan.
További információval készséggel állunk rendelkezésére:

1182 Budapest, Üllői út 667.
Telefon: +36 1/290-3018

Webcím: www.rozsamaganovoda.hu
Óvoda E-mail címe: rozsaovi@t-online.hu

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

AZONNALI kezdéssel másodállásban is vé-
gezhetõ területi képviselõi munkára jó kreati-
vitással rendelkezõ munkatársakat keresek.
T.: 06-30-827-7340.

JÚNIUSI fodrász vizsgára nõi és férfi model-
leket keresek. T.: 06-70-206-2231.

A VACKOR Óvodába 1188 Budapest, Csolt
u. 4. 2010. augusztus 23-tól teljes munkaidõs
óvodapedagógusi állás betöltésére, szakirá-
nyú végzettséggel rendelkezõ óvónõt
keresünk. Jelentkezés: személyesen. Tel.:
295-5073. 

FODRÁSZSZALONBA fodrászt keresek ked-
vezõ feltételekkel. T.: +3620-388-8617.

VEZETÉSRE alkalmas sikeres, üzletemberek
jelentkezését várjuk. Közép- európai piac ki-
építéséhez. Világszabadalommal rendelkezõ
technológiák, monopolhelyzet. T.: 06-30-271-
7779.

A KASSA Utcai Általános Iskola (1185 Buda-
pest, Kassa u. 175-181., tel.:297-3113) pályá-
zatot hirdet napközis tanítói állás betöltésére
2010. augusztus 1-jétõl, határozatlan idejû
közalkalmazotti kinevezéssel. A pályázat be-
nyújtásának határideje 2010. június 11. To-
vábbi részleteket a KSZK, az Önkormányzat
és az iskola honlapjáról (www.kassa-
iskola.eoldal.hu) lehet megtudni.

PESTSZENTIMRÉN, jól megközelíthetõ, csen-
des utcában tulajdonostól eladó egy 120 nm-es
családi ház, 152 nöl-es telekkel, garázzsal,
cirko fûtéssel, beépíthetõ tetõtérrel. A ház két
különbejáratú lakásból áll. Egy háromszobás-
ból, (különbejáratú szobák), és egy garzonból.
Ir.ár: 23, 6 M Ft. T.: 06-30-768-2901.

LÕRINCLIGETI lakóparkban, a piac mellett,
újépítésû, liftes, parkra nézõ, nagy teraszos,
redõnyös, légkondicionált, amerikai konyhás,
nagy fürdõszobás, III. emeleti, 56 m2-es,
gázfûtéses lakás 16,9 M Ft + 1 M Ft udvari
gépkocsi beállóval eladó. T.: 06-70-266-3650.

ELCSERÉLNÉM négy szoba étkezõs,
alápincézett, összkomfortos, Péterin lévõ
kertes házamat, (15 percre a Béke tértõl)
lõrinci lakótelepi lakásra megegyezéssel.  T.:
06-29-314–170.

GLORIETT lakótelepen 55 m2-es egyedi fûté-
ses, 2 szobás, étkezõs, felújított, 2. emeleti la-
kás eladó. Ir.ár: 12,6 M Ft. T.: 06-20-586-
0645.

ELADÓ a XIX. kerületben egy 37 m2-es, III.
emeleti panellakás. Csendes, jó közlekedés,
lift, nagy konyha, a ház egyedi kazános, ma-
gánszemélytõl. Ir.ár: 8,1 M Ft. T.: +3630-368-
3930.

XVIII. kerületben erdõ mellett eladó egy 2005-
ben épült, újszerû ikerház fél. A ház 125 m2,
2+2 félszobás, 2 szintes, igényes, 400 m2-es
telekkel. Ár: 30,9 M Ft. T.: 06-70-633-4883.

PESTSZENTLÕRINCEN, a Garam utcában,
130 m2-es, 5 szobás, tetõteres családi ház, tu-
lajdonostól eladó. Kétállásos garázs, parkosí-
tott kert, kiváló közlekedés és infrastruktúra.
Ára: 36,9 M Ft. Érd.: 06-30-490-5262.

PESTSZENTIMRÉN, rendezett, 1334 m2-es
telken, 180 m2-es családi ház eladó. Az ingat-
lan központi részen található és bõvíthetõ, te-
lekrész külön is eladható! Vállalkozásra, több
generáció összeköltözésére is alkalmas. T.:
291-9697.

A LÕRINC CENTER közelében eladó 530
m2-es telken (összközmû) 63 m2-es, össz-
komfortos családi ház. Bõvítésként még 120
m2 beépíthetõ. Ir.ár: 21,5 M Ft. T.: 292-4594 v.
06-30-584-5792.

XVIII. KER. Alacska lakótelepen eladó 1+2
félszobás 68 m2-es lakás 9,9 M Ft-ért! T.: 06-
70-342-2580.

ELADÓ Pestszentimrén egy 752 m2-es telek,
1 szoba összkomfortos, 45 m2-es házzal, 12
m2-es melléképülettel. Víz, villany, gáz beve-
zetve. Konvektoros fûtés van, csatorna a telek
elõtt. T.: 294-5429.

ERDÕKERTESEN eladó egy 300 nöl-es te-
lek. Közmûvesített, engedélyezett építési
tervvel, 9 M Ft. T.: 06-80-203-866 v. 06-28-
479-753

A LÕRINC CENTER mögött stabil építésû,
100 m2 alapterületû (80 m2 nettó lakóterület),
2,5 szobás családi ház, 150 nöl-es telken el-
adó. A ház esztétikai és gépészeti felújítása
indokolt. Ir.ár: 23,5 M Ft. 06-30-281-1877.

XVIII. KER., Ráday utcában teljesen felsze-
relt, új, a mûködéshez szükséges minden en-
gedéllyel rendelkezõ étkezde bérleti joga
hosszútávra átadó. T.: +3630-585-7330.

PESTSZENTLÕRINCEN, csendes mellékut-
cában eladó, 500 m2-es telken két családi
ház. A kisebb felújítandó, 50 m2-es, egyszo-
ba-konyhás, a nagyobb 90 m2-es, háromszo-
bás, cirkós és jó állapotú. Ir.ár: 22,9 M Ft. T.:
+3670-320-1940.

ÁRON alul, sürgõsen, tulajdonostól eladó a
Havannatelep szélén egy 53 m2-es, igénye-
sen, teljes körûen felújított 1+2 félszobás la-
kás. Ir.ár: 7,8 M Ft. T.: +3630-370-9614.

PESTSZENTIMRÉN eladó, 1 szobás kertes
ház csendes helyen, jó közlekedési lehetõ-
séggel, a telek 150 nöl-es, a ház 42 m2-es,
melléképület 8 m2-es. Irányár: 16 M Ft. T..
+3620-966-1249.

AZ ARANYSZARVAS lakóparkban egyszo-
bás lakás eladó. Ár: 11,7 M Ft. T.: 290-5910,
+3620-423-2893.

A CSILLAGHÁZBAN 1 szoba + hálófülkés,
44 nm-es felújított, szép kis lakás eladó. T.:
+3620-995-3715.

ELADÓ a Körös u.-ban (Szent Imre-kertvá-
ros), 560 m2-es telken, körbejárható, 100 m2-
es családi ház 30 M Ft-ért. 3 szoba összkom-
fort, étkezõvel, gardróbbal, háztartási helyi-
séggel, pincével, garázzsal, 5 éve teljesen fel-
újítva. T.: 290-1651, +3620-362-4634.

ELADÓ Bp.-tõl 50 km-re Tápiószentmár-
tonban 555 m2-es telken 2x24 m2-es padláste-
res, gázfûtéses nyaraló. Ár: 3 és 9 M Ft. T.:
290-7672 v. 06-70-565-2196.

GYÁL központjában 3+félszobás, teljesen
alápincézett, vegyes tüzelésû kazánnal, teljes
közmûvel ellátott ház, 170 nöl-es telken, áron
alul, sürgõsen eladó. T.: +3670-271-4352,
+3629-345-835.

SZIGETSZENTMIKLÓSON a Dunától 10
percre, egy 120 nöl-es telken, 36 m2-es,
összközmûves ház eladó. Ár: 9,8 M Ft. T.:
+3620-548-3292, +3620-258-5239.

PESTSZENTIMRÉN elsõ házrész 125 nöl-es
telekkel, 60 m2-es lakás eladó. Víz, villany,
gáz bent van. Garázs! Külön bejárattal. T.:
294-1657.

ELADOM vagy elcserélem Pestszentimrei,
168 m2-es, két család részére alkalmas
tetõtér-beépítéses, teljesen alápincézett
családi házamat. Gáz- és vegyes tüzelésû
kazán, két fürdõszoba, 4 szoba. Irányár: 33 M
Ft. Cserébe beszámítok kis családi házat,
házrészt, lakótelepi lakást (Havanna kivétel),
a kerületben. T.: +3630-486-4174, +3630-
649-3700.

ELADÓ XVIII. ker., Babits Mihály utcában 200
nöl-es telek, 70 m2-es lakóépülettel + mellék-
épülettel. Ir.ár: 23 M Ft. Érd.: 06-30-409-6189
v. 06-70-313-4243.

BALATONFENYVESEN 30 m-re a strandtól,
csendes, nyugodt utcában összkomfortos
nyaraló, autóbeállóval magánszemélytõl el-
adó. Kert 70 nöl-es, fedett terasz 10 m2-es
lakrész (társalgó, szoba, konyha, fürdõ, WC)
40 m2-es. Extrák: bútorzat, háztartási gépek.
Tehermentes. Ir.ár.: 16 M Ft. T: +3630-327-
2140.

ELADÓ Bókay-telepen, 150 nöl-es telken,
110 m2-es családi ház + 24 m2-es különálló
lakható épület. Ir.ár: 32 M Ft. T.: 295-5089,
06-30-522-6751.

TÓALMÁSON (alpesi faház), nyaraló eladó.
T.: 290-5910, +3620-423-2893.

TELEK eladó Cegléd, Budai úton a termálfür-
dõ, az aquapark közelében. Lakóház és nya-
raló építésére is alkalmas. T.: +3630-306-
2190 vagy +3620-993-2529.

KÉTSZOBÁS családi ház eladó! Cegléd Bu-
dai úti termálfürdõ és aquapark közelében.
Vasútállomáshoz 4 percre. Lakóháznak és
nyaralónak is alkalmas. T.: +3630-306-2190
vagy +3620-993-2529.

ELADÓ Pestszentimre központjában, csen-
des helyen, jó közlekedési lehetõséggel, 150-
nöl összközmûves telek, 210 m2-es tetõtér-
beépítéses, alápincézett családi házzal, 4
szoba, 2 fürdõ, 2 WC, konyha, ebédlõ, azon-
nal beköltözhetõ. T.: +3630-380-4264.

KÉTLAKÁSOS családi ház eladó a Kaszás
utcában. Ár: 32 M Ft. T.: 290-5910, +3620-
423-2893.

PESTSZENTLÕRINCEN, a József utcában,
nyaralóhely hangulatú környéken eladó, 30
m2-es felújított házrész, nagy szoba, konyha,
WC zuhanyozó, beépíthetõ padlás, nagy te-
rasz, saját kert. 11 M Ft. T.: +3620-582-4691.

TULAJDONOSTÓL eladó 160 m2-es, tetõtér-
beépítéses, 5 és fél szobás családi ház, két
kocsi beálló, garázs + melléképület, 540 m2-
es parkosított kert. Ir.ár: 28 M Ft. T.: +3630-
510-0644.

ELADÓ 3 szobás, 79 m2-es, III. emeleti, liftes,
tehermentes társasházi lakás az Üllõi úton
(OTP mögött), közös tároló, zárt belsõ udvar
gépkocsi parkolóval. Ir.ár: 16,9 M Ft. T.: 290-
6737, +3630-492-8563, 17 óra után. 

A KERÜLETBEN eladó családi házat, ház-
részt keresek. Hívását elõre is köszönöm:
Hevertle Tiborné, Heting Ingatlaniroda.
www.heting.hu, tel.: 290-7442, 06-30-954-
2326.

XVIII., BÓKAY-TELEP elején, elõkertes, ol-
dalhatáron álló, 110 m2-es, 4 szobás, belül
körbejárható, folyamatosan karbantartott csa-
ládi ház különálló egyszobás garzonházzal
551 m2–es telken eladó. Ir.ár: 32 M Ft. Érd.:
290-7442, 06-30-954-2326, Heting Ingatlan-
iroda www.heting.hu. 

LÕRINCEN, Ganz-kertvárosban 160 m2-es
nettó lakóterületû, négyszobás, egyterû ame-
rikai konyhás nappalis, teljesen alápincézett
családi ház 240 nöl telken eladó. Ir.ár: 54,9 M
Ft. Érd.: 290-7442, 06-30-954-2326, Heting
Ingatlaniroda, www.heting.hu.

MEGOLDÁS Délpesti Gyorsszerviz. Mosó-
gép, bojler, tûzhely, mikró, hûtõ javítása 1 év
garanciával! Ingyenes kiszállás! T.: 285-3488,
06-30-950-1717, www.megoldasszerviz.hu.

BÁDOGOS és vízvezeték-szerelõ munkák, új
ereszcsatornák, felújítások, tetõjavítások, für-
dõszoba felújítások, csap javítások, bojler,
WC-tartálycsere, csõvezeték csere, kiszállási
díj nélkül. T.: +3620-391-5982, 291-9239.

KERT-TELEKRENDEZÉS. Kerítések építé-
se, javítása, térkövezés, bozótirtás, favágás,
permetezés, gyepesítés, sziklakertek és
egyéb kertészeti és kõmûves munkák, reális
áron. T.: 06-70-422-9445 v. 06-1-786-5872.
web: www.telekrendezes.hu.

ZÁRLAKATOS gyorsszolgálat! Zárnyitás, zár
szerelés, betörésbiztos hevederzár szerelés
akár azonnal. Rácskészítés ajtóra, ablakra.
Kapuk, kerítések, galériák, egyéb lakatos
munkák. T.: +3630-9613-794.

DUGULÁS elhárítás falbontás nélkül, szak-
szerû gépi tisztítással. Fábián István. T.: 06-
20-317-0843.

HÛTÕGÉPEK, fagyasztók javítása háznál a
kerületben. Nyugdíjasoknak kedvezménnyel.
Mindennap hívható! 06-22-ig. T.: 06-20-386-
6936 v. 06-20-420-7574.

FRANCIA nyelv tanítása a XVIII. kerületben
minden szinten, társalgás, nyelvvizsga elõké-
szítés, korrepetálás. T.: 06-20-437-1307.

ÜDÜLJÖN és gyógyuljon Zalakaroson a für-
dõtõl 3 percre mindennel felszerelt egyszobás
apartman üdülési joga 2010. november 10-
22-ig (max. 3 fõ) mindösszesen 30 ezer forin-
tért átadó. Tel.: +3630-285-1801.

MÉLTÁNYOS áron átadnám MBT gördülõ
gyógycipõmet (új, fekete bõr, 39 2/3 méretû
számítógépen mérve). Érd.: Telegdi: 290-
6519, 18 óra után.

TÖBBKAMRÁS kerti szûrõ PSH 12000.UV-X
65W, Pestszentlõrincen fél áron, valamint
elektromos csónakmotor, szoba WC originált
csomagolásban eladó. T.: 06-20-918-7858.

CSALÁDI ház felszámolásából sok minden
eladó, kérem, hívjon fel, mondja meg mi ér-
dekli. Tel.: 290-9112, +3620-985-9191.

KOVÁCSOLTVAS rusztikus 6 ágú új csillár 4
db azonos stílusú falikarral 24.000 Ft-ért el-
adó. T.: 290-9112, 06-20-985-9191.

ELADÓ 15 l-es háti permetezõ hosszabbító
csõvel 4000 Ft, 30 l-es és 50 l-es üvegek fém-
kosárban 3000-3000 Ft, 2 db szétvehetõ vázú
camping kerékpár, alig használt 5000-5000 Ft,
mûködõképes Orion TV, színes 4000 Ft, 220 l-
es hûtõszekrény 3000 Ft. T.: 06-30-542-6043.

ELADÓ 2 db gyermekheverõ 1000-1000 Ft, 2
db világos 2 ajtós szekrény 2000-2000 Ft, 1
db vitrines szekrény sötétszínû 1000 Ft, 2 db
villanytûzhely 1000-1000 Ft. Bontott tégla in-
gyen elvihetõ. Érd.: +3630-542-6043.

12 � Közélet

apróhirdetés
Állás

Ingatlan
Szolgáltatás

Egyéb

Oktatás

Állami képzettséggel, szolgáltatói gyakorlattal, 
modern számítógépes nyilvántartással,

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK

Lakóközösségük problémáinak megoldására
kérje kívülálló szakember segítségét!  
KOVI-SZOLG Kft.

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

E-mail: karacsondierzsebet@monornet.hu
www.koviszolg.hu

TÁRSASHÁZKEZELÉS

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

FOGTECHNIKA
1182 Bp., 

Üllôi út 675.
Tel.: 295-4398

Híd- és mûfogsorkészítés

FOGSORJAVÍTÁS

(Nem erotikus!)
CÍM: 

XVIII. ker., Építõ u. 2.
Nyugdíjasoknak 15% kedvezmény az árból.

Minden hónap utolsó péntekén 
fél áron masszíroztathat!

Talpmasszázs 1600 Ft helyett   800 Ft/30 perc
Hátmasszázs 2200 Ft helyett 1100 Ft/30 perc

Tel.: +3630-649-3248

EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS
MASSZÁZZSAL!

LOM-, SZEMÉT-,
SITTSZÁLLÍTÁS

4-6-8 m3

lenyitható konténerekkel, sóder, 

homok, termõföld, megrendelhetõ

SZABÓ KONTÉNER
T.: 06-20-983-2890

Sitt vagy szemét
szállítása,

4-6-8 m3 konténerekkel
sóder, homok, termõföld

Harsányi konténer
T.: 06-30-297-7801

VARRÓGÉP alkatrészszaküzlet. Javítás,
kiszállással is. Nyitva: 9-17-ig. Cím: XVIII.
ker., Királyhágó u. 110. T.: 283-7282. 

Veterán traktorok felvonulása a Gyöngyvirág utcában 

Gépmajális és -kiállítás az Új Tündérkertben
A Hofherr-Dutra Emléktár-
saság ebben az évben im-
már második alkalommal
rendezett szabadtéri mező-
gazdasági gépkiállítást és -
bemutatót az Új Tündérkert
vendéglőben.

BOROS ESZTER

2009. május elsején nagy si-
kere volt a mezõgazdasági ma-
tuzsálemi gépek bemutatójá-
nak, így ebben az évben kétna-
posra bõvült a kiállítás. Az Új
Tündérkertbe látogatók ezúttal
nem csak traktorokkal és me-
zõgazdasági kisgépekkel (ku-
koricamorzsoló, kézi eke), ha-
nem veteránautókkal és moto-
rokkal is találkozhattak.  

Ravasz Ottó, a nap moderá-
tora köszöntötte a megjelent
hazai és külföldi vendégeket,
köztük dr. Hajdú Józsefet, a
gödöllõi Mezõgazdasági Gépe-
sítési Intézet fõigazgató-he-
lyettesét, Kádár Zoltánt, a Me-
zõkövesdi Gépmúzeum igazga-

tóját, Heilauf Zsuzsanna muze-
ológust, Christer Esbjörnsson
svéd mezõgazdasági gépgyûj-
tõt és az örmény testvérváros
delegációját. 

Köszöntõt mondott Szigeti
Csaba, az étterem vezetõje és a
kiállítás házigazdája. 

A 100 éves Pestszentlõrinc-
rõl Heilauf Zsuzsanna, XVIII.
kerületi Pedagógiai Intézet és
Helytörténeti Gyûjtemény ve-
zetõje, a 110 évvel ezelõtti kez-
detekrõl, a Hofherr gyárról dr.
Stieber József, a Hofherr-
Dutra Emléktársaság tisztelet-
beli alelnöke tartott megemlé-
kezést. Örömmel vállalta a fel-
kérést dr. Mester László pol-
gármester e nemes program
feletti védnökségre, mert „a
múlt õrzése a jelen feladata és
a jövõ záloga. A tavalyi és az
idei majális fõhajtás és emlé-
kezet olyan emberek elõtt, akik
a hazai mezõgazdasági fejlõdés
elindítói voltak” – mondta
megnyitó beszédében a polgár-
mester, majd emléklapokat

adott át a programban résztve-
võknek. Dr. Stieber Józseffel
együtt ezután megkoszorúzták
az emléktáblát. A veterántrak-
torok utcai felvonulását
(Gyöngyvirág utca, Eötvös tér,
Teleki utca, Gyöngyvirág utca
útvonalon) dr. Mester László
egy Dutra 4400 típusú traktor
ünnepélyes üzembe helyezésé-
vel indította el. 

A Dohnányi Ernõ Zeneiskola
tanulói rövid hangversennyel
örvendeztették meg a jelenlé-
võket.

Kora délután korhû ruhák-
ban (1913) arató munkásembe-
rek cséplési bemutatóján te-
kinthették meg a látogatók a
cséplés folyamatát. A szabad-
téri gépkiállításon Hentz Ká-
roly, Kádár Zoltán múzeum-
igazgatók és Szabó László fõ-
muzeológus tartott tárlatveze-
tést, a Hofherr Emlékszoba és
a szabadtéri helytörténeti kiál-
lítás anyagát Torma Imre, a he-

lyi ipar történetének kutatója
mutatta be. A kiállítás ideje
alatt a Hofherr-Dutra emléksá-
torban Réz Gyula muzeológus,
ifj. Stieber József gép- és em-
lékgyûjtõ, valamint Nagy Vil-
mos, a szõnyi Dutra Baráti Kör
vezetõje folyamatos szakmai
konzultációval állt az érdeklõ-
dök rendelkezésére. A többi ki-

állító sátorban a gyûjtõk mu-
tatták be makettjeiket, régi
szakkönyveiket. A gyermekek
kipróbálhatták a kukoricadará-
lót, egy technikai robot kezelé-
sét, beindíthatták a kisvasút
makettjét, és vezethettek kis
traktort is a füvön, vagy utasok
lehettek egy-egy régi jármû-
vön. 

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

BESZÉLGESSÜNK! Gyereknevelés, csa-
lád, szülõség. Egyéni és csoportos be-
szélgetések. T.: 06-20-271-6771.

VÍZSZERELÉS gyorsszolgálat! Csõtöré-
sek javítása, dugulás-elhárítás, mûsze-
res csõrepedés keresés, kamerás csa-
tornavizsgálat. Víz-csatorna csere,
ásással is, garanciával. T.: 06-30-914-
3588.varoskephirdetes@vagyon18.hu
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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

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! 

Apróhirdetés

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

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

n Eladna, venne, megismertetné cégét, hirdessen ingyenes apróhirdető és 
cégkatalógus rendszerünkben. www.aprocserebere.hu Hirdetésfelvevő pont: 1182.
Garay u. 43/b 06/30 392 5723 Vasárnap is!

n Vizes falak, pincék utólagos szigetelése garanciával. Műszeres  
falnedvesség mérés. www.falszigetelés.hu  Tel.: 0630/9501-306, 061/2518-684

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

n TV, VIDEO, DVD, HIFI KAMERA háztartási gép 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. Hosszú távú garanciával! Tel.:285-2882, Mobil: 0630/878-8977

n MAGAS ÁRON VÁSÁROLOK MINDENNEMŰ RÉGISÉGET, VARRÓGÉPET, 
ÍRÓGÉPET, HANGLEMEZEKET, KÖNYVEKET, FESTMÉNYEKET, 
BÚTOROKAT, PORCELÁNOKAT, IRHABUNDÁT, SZŐRMEBUNDÁT, RÉGI 
PÉNZÉRMÉKET, MINDENFÉLE ÓRÁKAT  EZÜSTNEMŰKET, BRONZ- ÉS 
RÉZTÁRGYAKAT, PADLÁSLOMOKAT, HAGYATÉKOT IS. DÍJTALAN 
KISZÁLLÁS, SZAKBECSLÉS. NÉMETH ILDIKÓ TEL.: 0620/262-8116 

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

n 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, vírusirtás, telepítés, weblapkészítés, 
karbantartás, tárhely bérlés, papír-írószer, számítástechnikai bolt. Vasárnap 
is! www.webtron.hu Webshop: www.aprocserebere.hu 1182.Garay u. 43/b. 
06/30 392 5723

n Kútfúrás garanciával zárt talpal garantáltan homokmentesen minőségi 
anyagokkal kedvező áron Tel:06 70 5699500

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

n VARRÓGÉP ALKATRÉSZ SZAKÜZLET. JAVÍTÁS, KISZÁLLÁSSAL IS. 
NYITVA: 9–17-IG. CÍM: XVIII. KER., KIRÁLYHÁGÓ U. 110. TEL.: 283-7282 

n Aktív 50-es nő gyermekfelügyeletet (fogyatékkal élőt is) vagy 
idősgondozást vállal a XVIII. kerületben. Hívjon bizalommal. Érd.: 291-2227 vagy 
0670/200-8429

n REDŐNY készítés-javítás, gurtnicsere, szúnyogháló, reluxa, 
harmonikaajtó. Tel.: 06-30-212-99-19

n BŐRGYÓGYÁSZATI és kozmetológiai rendelés. Dr. Kőnig Éva
 Kedd: 15-19-ig, szombat: 8-12-ig. 

 ÜZLET, IRODA
n XVIII. kerületben, Szarvas Csárda térnél, 47 nm-es üres 

üzlethelyiség (volt virágüzlet) bérleti joga átadó. Tel.: +36-30-5857330.

n DÉLPESTEN, FŐÚTVONAL MELLETT  150 M2 IRODA – BENNE 
GARZONLAKÁSSAL – BÉRBEADÓ. REPÜLŐTÉR 10 PERCRE TALÁLHATÓ. 
BÉRLETI DÍJ: 230 000,- /HÓ ÉRDEKLŐDNI LEHET: 0309522825

 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 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

 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 TAKARÍTÓNŐI ÁLLÁS 18. kerületi egészségügyi intézmény megbízható 
takarítónőt felvesz főállásba. Előny: gyakorlat, referenciák. Jelentkezni lehet 9–15 
óra között a 06/30-52 55 445 telefonszámon.

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

kedvezményekkel! Érdeklődés : Vagyon 18 Zrt. tel: 290-3165   vagy a helyszínen. 
Tiszteljen meg bizalmával!

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

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

n KISZ-LAKÓTELEPEN  FÖLDSZINTI, 54 NÉGYZETMÉTERES, 2 SZOBA 
ÖSSZKOMFORTOS, EGYEDI FŰTÉSŰ GÁZKONVEKTOROS, VÍZÓRÁS, 
TEHERMENTES ÖRÖKLAKÁS CSENDES, PARKOS KÖRNYEZETBEN 
BEKÖLTÖZHETŐ ÁLLAPOTBAN 11,3 M FT-OS IRÁNYÁRON ELADÓ. 
ÉRDEKLŐDNI: 06-70-94-34-937.

n Eladó lakás: A Fiatalság utcában téglaépítésű, erkélyes, 47 nm-es, 
gázkonvektoros, vízórás lakás alacsony rezsivel, azonnal költözhetően 9,7 millió Ft 
irányáron, magánszemélytől eladó. A szobák parkettásak és külön bejáratúak, a 
nyílászárók újak, szúnyoghálóval felszereltek. A lakáshoz a saját lakószinten közös 
tároló is tartozik. Telefon: 30/9403106

n KISPESTEN családi házas övezetben, 1 szobás összkomfortos 
gázfűtéses házrész, külön konyha, fürdőszoba, saját kertrésszel, három lakásos 
udvarban eladó. Tel.: 280-4631, 06-20-932-9426

n Eladó Glóriett ltp-en 3. emeleti 65 nm-es (1+2 félszobás) erkélyes, 
tömbfűtéses, étkező konyhás igényes K-NY-i fekvésű, erdőre néző szép lakás 
tulajdonostól. A lakáshoz zárt kert tároló tartozik. Óvoda iskola a közelben. A lakás 
hőszigetelt és egyedi mérővel felszerelt. Kamerával megfigyelt terület. Irányár: 
14.9 MFt. Érdeklődni: 06-20-511-0881

n Kiadó lakást keresek ügyfeleimnek, 1+1 és 1+2 szobásat, 45-55 ezer Ft 
körüli árban. Egyéni fűtés előny. ok.ingatlan.hu Tel: 20/241-0000

n Eladó családi ház tulajdonostól Lőrinc szívében  a Gyöngyvirág 
utcából nyíló Rezeda utcában. 86 m2-es 2 szobás összkomfortos. 46 m2  fűthető 
pincével a kert 450 m2. Érdeklődni bármikor! T.: 290-64-52

n PESTSZENTLŐRINC kertvárosi részén 2003-as építésű Örs 
utcai társasházban 1+2 félszobás földszinti lakás, redőnyökkel, konyhabútorral 
TULAJDONOSTÓL eladó. Ir.ár: 13,9M Ft. T: 06-20-377-5565

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

n XVIII. ker. Lakatos ltp.-en csendes téglaépítésű házban kicsi 
rezsijű 38 m2-es 1 szobás földszinti igényesen felújított lakás tulajdonostól azonnal 
beköltözhetően eladó. Kitűnő közlekedéssel, fás-ligetes környezet. Öko fűtés! 
8,6 M Ft. Tel.: 0630/214-8862

n ELADÓ! TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN 555 nm-es telken gázfűtéses, 
téliesített padlásteres 2 x 24 nm-es nyaraló eladó. Irányár: 3,1 millió Ft.

 Ugyan itt eladó kétszer használt elektromos kapálógép 12000 Ft-ért.. 
 Tel.: 06-70-565-21-96

n Parkra nyíló, szép és nyugodt környezetben, Budapest XVIII.-ik 
kerületében a Glóriett - Lakótelepen, 22nm-s összkomfortos ingatlan, iroda illetve 
lakás céljára, 27 000 Ft./hó + rezsi költség térítés ellenében kiadó. Telefon: 
0630/948-3659

 KöZÉRDEKű
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:

 Lőrinczi Állatorvosi Rendelő                                                              
 1181. Bp. Wlassics Gy. U. 58. Tel.: 290-44-10                       
 Pestlőrinci  Kisállat-rendelőintézet
 1181. Bp. Fürst S. u. 38.Tel.:290-92-49
 Állatorvosi Rendelő                                                            
 1182. Bp. Galamb u. 23.Tel.:290-98-38                    
 Kertvárosi Állatorvosi Rendelő                                                       
 1182. Bp. Kőrös u. 44. Tel.:0630 3699896                  
 Non-Stop Állatgyógyászati Centrum                                    
 1183. Bp. Ráday G. u. 67. Tel.: 290-89-70                              
 Pestimrei Kisállat-Központ                                           
 1188. Bp. Kisfaludy u. 62/a  Tel.: 294-56-17                  
 Szent Bernát Pestimrei Kisállat-ambulancia
 1188. Bp. Kisfaludy u. 55/a  Tel.:295-30-85

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

 

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 65 Ft/fm *
~Bramac léc 3 m 85 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
FODRÁSZAT FIX ÁRAKON!

VÁROSKÉP 2010. NOVEMBER 8. www.ujvaroskep.hu • www. bp18.hu

12 � Közélet

A PITAGORASZ Általános Iskola fûtõ-kar-
bantartó állás hirdet határozatlan idejû
közalkalmazotti jogviszonyban, teljes
munkaidõben. A munkavégzés helye:
1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 74. A
munkakör legkorábban 2011. január 3-tól
tölthetõ be. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2010. november 30. A pályázat
benyújtásának a módja: postai úton, a pá-
lyázatának a Pitagorasz Általános Iskola
címére történõ megküldésével (1185 Bu-
dapest, Bajcsy-Zsilinszky u. 74.). A pályá-
zat elbírálásának a határideje: 2010. de-
cember 10.

PESTSZENTIMRÉN elsõ házrész 125 nöl-
es telekkel, 60 m2-es lakás eladó. Víz, vil-
lany, gáz bent van. Garázs! Külön bejárat-
tal. T.: 294-1657.

XX. KERÜLETI irodánkba teljes munka-
idõben telefonos idõpont egyeztetõt kere-
sek, jó beszédkészséggel. Hívjon: 287-
8383 v. 06-70-336-8317.

INGYENES betanulással, magas jövede-
lemmel, érettségizett munkatársat kere-
sek. Hívjon: 287-8383 v. 06-70-336-8317.

BÓKAY-TELEPEN kétlakásos családi
házban, 66 m2-es házrész hangulatos,
gondozott belsõ kerttel, garázzsal,
tulajdonostól eladó. Földszinten 45 m2-en
nagy nappali, konyha, étkezõ, kamra, WC.
Emeleten 21 m2-en hálószoba, gardrób,
fürdõszoba, WC. Pár éve teljes belsõ fel-
újítás történt. Ár: 17,5 M Ft. T.: 30-456-
6866.

PÉTERI községben lévõ négyszobás, alá-
pincézett, összkomfortos, kertes házamat
eladnám, vagy elcserélném (megegye-
zéssel) XVIII. ker. lakótelepi lakásra (Bé-
ke tértõl 15 perc). T.: 06-70-209-2133.

XVIII, XIX. KER.-BEN eladó családi házat
vagy lakást keresek, lehet felújítandó is.
Hívását elõre is köszönöm. T.: 06-20-397-
4055.

KEMENCÉN 551 m2-es patakparti telek a
település közepén eladó. T.: 290-9003.

ELCSERÉLNÉM vagy eladnám lõrinci, er-
dõre nézõ földszinti 48,5 m2-es téglaépíté-
sû, egyedi fûtésû lakásomat. Nagy terasz,
saját használatú elõkert, teremgarázs és
tároló van. Csere: lõrinci kis lakható ház.
T.: 297-0682 (üzenetrögzítõ, visszahí-
vom).

IGÉNYESEN felújított, körbejárható 100
m2-es családi ház 15 m2-es garázzsal és
pincével a Szentimre-kertváros szélén tu-
lajdonostól eladó. Ir.ár.: 30 M Ft. T.: 290-
1651. v. 06-30-250-6404.

XVIII. KER.-BEN Kétújfalu utcában 74 m2-
es szobás, kertkapcsolatos lakás garázs-
zsal, eladó. Ir.ár: 21,9 Ft. T.:291-2073, 06-
20-4578857.

A GLORIETT-LAKÓTELEPEN 37 m2-es,
1 szobás, cirkó fûtéses, IV. emeleti, teher-
mentes lakás eladó. Ir.ár: 8,95 M Ft. T.:
06-70-633-4883.

SOROKSÁRON bõvíthetõ vagy megoszt-
ható, panorámás, 1392 m2-es építési te-
lek, kertvárosi övezetben, tulajdonosoktól
nagyon kedvezõ áron eladó, ir.ár 23 M Ft.
T.: 283-9866.

TULAJDONOSTÓL mediterrán hangulat,
nyugati kényelem extrákkal! Lõrincen el-
adó ikerház fél, 140 m2-es, újszerû, kis re-
zsis, 340 m2-es telek + 50 m2-es garázs,
43 M Ft. T.: 06-70-385-2439.

ELADÓ Szemeretelepen, a Varga Katalin
utcában egy felújítandó, 60 m2-es 1,5 szo-
bás ház és egy 20 m2-es, egy szoba-kony-
hás melléképület. A telek 849 m2-es, a ház
körbejárható és teljesen alápincézett, par-
kolási lehetõség a pinceszinten és az ud-
varon. Ir.ár: 20,9 M Ft. T.: 06-30-2977-354. 

ELADÓ Kispesten egy 37 m2-es, III. eme-
leti, azonnal beköltözhetõ panellakás.
Csendes, szép környezetben, jó közleke-
déssel, lift, nagy konyha, a ház egyedi ka-
zános, magánszemélytõl. Ir.ár: 7,5 M Ft.
T.: +3630-368-3930.

ERDÕKERTESEN eladó egy 300 nöl-es,
közmûvesített építési telek, engedélyezett
tervrajzzal. Ikerház építésére is alkalmas.
Érd. 06-80-203-866, 06-28-479-753.

AKCIÓS áron Zalakaroson fürdõtõl 3 perc-
re mindennel felszerelt kéthetes egy
szobás apartman örökös (örökölhetõ
cserélhetõ) üdülési tulajdonjog 150 E Ft-
ért eladó. T.: +3630-285-1801 v.
bohacsekgabi@gmail.com.

XVIII. KER., Lakatos-lakótelepen keresek
1+félszobás lakást (43 m2-est), max. 9 M
Ft-ig, lehet felújítandó is! T.: 06-70-519-
5207.

PESTSZENTIMRE központjában, csen-
des utcában eladó egy könnyûszerkezetes
sorházi lakás. Kétszintes, kis elõkert és
zárt hátsó udvar tartozik hozzá. Összesen
111 m2-es, 2+2 félszobás, padlófûtéses,
az emeleten radiátorok, alacsony rezsijû.
Ir.ár: 19 M Ft. T.: +36-20-586-0770.

PESTSZENTLÕRINCEN, a Kisasszonyfa
utcában, 150 nöl-es telken 82 m2-es csalá-
di ház eladó. Pince, garázs, fúrt kút, eme-
letráépítési lehetõség. Ir.ár:  22,5 M Ft. T.:
+3630-444-3368.

XVIII. KER., központ közelében, 90 m2-es,
3 szobás családi ház, 150 nöl-es telken el-
adó. Van garázs, melléképület és emelet-
ráépítési lehetõség. T.: 06-20-267-2780.

TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN, üdülési zó-
nában 2115 m2-es telek, részben bekerít-
ve, vízzel ellátva eladó. Hosszú távú be-
fektetésül alkalmas homoktövis ültetvény-
re és csicsókára. Melegvizû strandja van.
T.: 290-9003.

PESTSZENTLÕRINCEN a Garam utcá-
ban, 130 m2-es, 5 szobás, tetõteres csalá-
di ház, tulajdonostól eladó. Kétállásos ga-
rázs, parkosított kert, kiváló közlekedés és
infrastruktúra. Ára: 32,9 M Ft. Érdeklõdni:
06-30-490-5262.

ÁRON alul eladó csendes, zöldövezetben,
téglaépítésû házban tulajdonostól egyszo-
bás földszinti ingatlan. Kitûnõ közlekedés-
sel, alacsony rezsivel. Ár: 8,6 M Ft. T.: 06-
30-214-8862.

KÉTSZOBÁS családi ház eladó! Cegléd-
Budai úti termálfürdõ és aquapark közelé-
ben. Vasútállomáshoz 4 percre. Lakóház-
nak és nyaralónak is alkalmas. T.: +3630-
306-2190 vagy +3620-993-2529.

TULAJDONOSTÓL eladó a Lakatos ltp.-
en, 4 em.-es házban 38 m2-es fszt.-i, kicsi
rezsijû, igényesen felújított lakás. Parket-
tás, fûtésszabályozós, vízórás, azonnal
beköltözhetõ 8,6 M Ft. T.: 06-30-214-
8862.

ZÖLDÖVEZETBEN a 3-as metrótól 10
percre XVIII., Kinizsi Pál utcában tégla-
épületben magasföldszinti, 44 m2-es 1,5
szobás összkomfortos, gázfûtéses, par-
kettás, erkélyes, pincés lakás tulajdonostól
eladó. Azonnal költözhetõ. Érd.: 8-18-ig T.:
06-70-240-9505.

SIÓFOKTÓL 28 km-re 3 és félszobás nap-
palis, központi fûtéses, amerikai konyhás,
100 m2-es gyönyörû környezetben lévõ
családi házamat olcsón sürgõsen elad-
nám. T.: 06-20-395-2606.

ELADÓ Bókay-telepen 170 nöl-es, rende-
zett, kertes telken, 97 m2-es, 2+2 félszo-
bás + 30 m2-es garázsos családi ház.
Egyedi gázfûtéses, összközmûves, eme-
letráépítéshez érvényes építési enge-
déllyel. Társasházi kisebb lakást, érték-
egyeztetéssel beszámítunk. Ár: 28,47 M
Ft. T.: 290-9112, 06-20-985-9191.

XVIII. KERÜLETI, nyaralóhely hangulatú,
jó levegõjû, csendes környéken, 30 m2-es
felújított, tetõteres padlással, saját kerttel,
kis rezsivel házrész eladó. T.: 06-20-582-
4691.

PESTSZENTLÕRINCEN, a Csontváry ut-
cában 53 m2-es, 2 szobás loggiás, vízórás,
védõrácsos, nagykonyhás, gardróbos, te-
hermentes 10. emeleti lakás tulajdonostól
eladó. A teljes panelfelújítás befejezõdött,
a program költségeit az irányár tartalmaz-
za. Ir.ár: 8,5 M Ft. T.: +3630-318-3014.

ÜLLÕ központjában lévõ 2+2 fél szobás
családi házam elcserélném 1+2 fél szobás
lakásra, vagy kisebb családi házra a kerü-
letben. T.: 06-70-933-8638.

ELADÓ Szemeretelepen, a Varga Katalin
utcában egy felújítandó, m2-es, 1,5 szobás
ház és egy 20 m2-es, egy szoba-konyhás
melléképület. A telek 849 m2-es, a ház kör-
bejárható és teljesen alápincézett, parko-
lási lehetõség a pinceszinten és az udva-
ron. Ir.ár: 20,9 M Ft. T.:06-30-297-7354. 

LAKATOS ltp.-i 2 szobás, felújított, ala-
csony rezsivel cserélem balatonira vagy
XI. ker., Érd közötti telekre. Eladó 10,5 M
Ft. T.: 06-20-483-2613.

ÉLETJÁRADÉKI szerzõdést kötnék 1+fél-
szobás, felújított 2. em.-i lakásomra. Vagy
7 M Ft-ért eladó. T.: 708-7646,  06-70-295-
7404, 06-70-391-7890.

TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN eladó egy
2x24 m2-es téliesített, gázfûtéses nyaraló
555 m2-es telken. Ir.ár: 3,5 M Ft. T.: 290-
7672. 

ELADÓ Kispesten egy 37 m2-es, III. eme-
leti, azonnal beköltözhetõ panellakás.
Csendes, szép környezetben, jó közleke-
déssel, lift, nagykonyha, a ház egyedi ka-
zános, magánszemélytõl. Ir.ár: 7,5 M Ft.
Telefon: +3630-368-3930.

TULAJDONOSTÓL mediterrán hangulat,
nyugati kényelem extrákkal! Lõrincen el-
adó ikerház fél, 140 m2-es, újszerû, olcsó
rezsi, 340 m2-es telek + 50 m2-es garázs.
43 M Ft, 06-70-385-2439.

ÚJ ikerházfél eladó Pestszentimrén, köz-
ponthoz közel. 64 m2-es, déli fekvésû,
kulcsrakész lakás + 60 m2-es szerkezet-
kész tetõtér, zárt garázs, terasz, saját kert.
Ára 20,8 M Ft. T.: 06-20-925-8795.

ELADÓ ingatlan, 15,5 M Ft. XVIII. kerületi
családi ház. 561 m2-es telek, rajta 81 m2-es
földszintes ház, 10 m2-es pincével. Lakha-
tó, de felújításra szorul. T.: 06-30-350-
4110.

SOROKSÁRON bõvíthetõ vagy megoszt-
ható, panorámás, 1392 m2-es építési te-
lek, kertvárosi övezetben tulajdonosoktól
nagyon kedvezõ áron eladó, ir.ár 23 M Ft.
T.: 283-9866.

XVIII. KER.-BEN, Napfürdõ lakóparkban,
a Szarvascsárda térnél, 2006-os építésû
48 m2-es, 2 szobás, földszinti, kertkapcso-
latos lakás eladó. Beépített konyhabútor.
Ár: 13,9 M Ft. T.: 06-30-744-2184.

GITÁR- és angoloktatás a XVIII. kerület-
ben.  Házhoz is megyek. T.: 06-30-964-
5341.

MATEMATIKA-, fizikatanítás általános- és
középiskolások részére, nagy hatékony-
sággal! Házhoz megyek! T.: 06-20-959-
0134.

MATEMATIKÁBÓL, fizikából korrepetá-
lást és pótvizsgára felkészítést is vállalok,
általános- és középiskolás diákok számá-
ra. T.: 294-5985.

VILLANYSZERELÉS! Teljes körû villany-
szerelés új hálózatok szerelésétõl a kisebb
javításokig. Érintésvédelmi problémák fel-
derítése mûszeres mérése. Mérõhelyek ki-
építése ELMÛ ügyintézéssel. T.: 292-3683
v. 06-30-980-3074.

PEDIKÛR, manikûr, talpmasszázs. Hétfõ-
tõl péntekig a kerületben házhoz megyek.
Hívjon bizalommal! Bejelentkezés telefo-
non: Lukács Kata, +3620-563-7513.

KERT-TELEKRENDEZÉS. Kerítések épí-
tése, javítása, térkövezés, bozótirtás, fa-
vágás, permetezés, gyepesítés, sziklaker-
tek és egyéb kertészeti és kõmûves mun-
kák reális áron. T.: 06-70-422-9445 v. 06-
1-786-5872. web: www.telekrendezes.hu.

DUGULÁSELHÁRÍTÁS falbontás nélkül,
szakszerû gépi tisztítással. Fábián István.
T.: 06-20-317-0843.

FODRÁSZ! Idõt, energiát spórol meg, nõi,
férfi, gyerek fodrász házhoz megy. T.: 06-
70-249-4240.

BÁDOGOS és vízvezeték-szerelõ mun-
kák, új ereszcsatornák, felújítások, tetõja-
vítások, fürdõszoba felújítások, csap javí-
tások, bojler, WC-tartálycsere, csõvezeték
csere, kiszállási díj nélkül. T.: +3620-391-
5982, 291-9239.

SZOBAFESTÉS, mázolás és tapétázás.
Nagyobb és kisebb munkákat is garanciá-
val, reális, megfizethetõ áron vállalok.
Kassai. T.: 295-1852, +3630-307-3921.

REDÕNY, reluxa, szalagfüggöny, roletta,
szúnyogháló, napellenzõ, készítés-szere-
lés garanciával, akár motorizálva is. Sza-
lagfüggöny-tisztítás 3 nap alatt. Nemeskéri
Árnyékolás-technika, T.: 257-1875, +36-
20-971-9201, www.laneszi.hu.

apróhirdetés
Állás

Ingatlan

KÖNYVELÉS reális áron, cégek vég-
elszámolása. XVIII. ker., Hámán K. u.
T.: 294-1129, 06-70-200-9646.

Oktatás

Állami képzettséggel, szolgáltatói gyakorlattal, 
modern számítógépes nyilvántartással,

TÁRSASHÁZAK KEZELÉSÉT
VÁLLALJUK

Lakóközösségük problémáinak megoldására
kérje kívülálló szakember segítségét!  
KOVI-SZOLG Kft.

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

E-mail: karacsondierzsebet@monornet.hu
www.koviszolg.hu

TÁRSASHÁZKEZELÉS

Mosógép- és bojlerszerviz
Minden típusú hûtôgépek, 

fagyasztók, mosógépek, bojlerek,
mikrohullámú sütôk 
helyszíni javítása

GARANCIÁVAL, 
INGYENES KISZÁLLÁSSAL!

Tel.: 291-9464, 06-30-942-4624
SOMOGYI CSABA

HÛTÕGÉP

Zanza Zálogfiók
Budapest XVIII.,
Széchenyi u. 2. 
(a Misszió Üzletházban) 

Nemesfém, ékszer, drágakô ellenében 
megváltozott, kedvezô feltételekkel 

azonnali kölcsönt nyújt.
FUTAMIDÔ: 90 nap, amely meghosszabbítható.
KÖLCSÖN:
Aranytárgyakra:

14 karátos (585) 2000,– Ft/g-tól 
18 karátos (750) 2500,– Ft/g-tól
22 karátos (916) 3000,– Ft/g-tól

Drágakövekre: egyedi értékelés szerint

KAMAT: 1,9%/hó + egyszeri kezelési költség,
amelyet utólag számolunk fel.

15 napon belüli kiváltás esetén kamatmentesség

NYITVA TARTÁS:
hétfô – péntek 7.30–17.00

Telefon: 291-4665/620

Monor és Vidéke TakarékszövetkezetMonor és Vidéke Takarékszövetkezet

LOM-, SZEMÉT-,
SITTSZÁLLÍTÁS

4-6-8 m3

lenyitható konténerekkel, sóder, 

homok, termõföld, megrendelhetõ

SZABÓ KONTÉNER
T.: 06-20-983-2890

Fodrászat fix árakon,
minõséggel!

férfi hajvágás: 1000.-
Nõi hajvágás: 2000.-

Dauer+ vágás: 3000.-
Melír (fóliás) +vágás: 3500.-

Festés (német) + vágás 4500.-

Cím: Szépségkuckó
Építõ út 2. földszint

Nyitva: hétfõtõl péntekig 9–17 óráig
Szanyi Gyöngyi • 06-30-465-9080

Nyugdíjasoknak -10 % kedvezmény

Kerületi üres üzlethelyiségek
BÉRBE ADÁSA

Érdeklõdni lehet: PROJEKT18 Kft. 
1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16. Telefon: 297-4729

Internet: www.vagyon18.hu/pályázat, www.projekt18.hu

Örömkönnyek az adományért

Kerületi 
alapítványi segítség 
a cukorbetegeknek
Október 21-én a Pestszent-
imrei Pintér Kálmán Egész-
ségügyi Szakrendelőben
juttattak adományokat a rá-
szorultaknak a Cukorbete-
gek Gyógyításáért Közhasz-
nú Alapítvány tagjai. 

BOROS ESZTER

Ahogy ez év júniusában a
Dolgozói utcai szakrendelõben,
úgy a pestszentimrei Pintér
Kálmán Szakrendelõben is elsõ
alkalommal került sor az ala-
pítvány igen tiszteletreméltó
adományozására. Az alapít-
vány közel kétmillió forint ér-
tékben tudott a cukorbetegek
egy körének hathatós támoga-
tást nyújtani az eszközök és
hasznos kiadványokat tartal-
mazó csomaggal. A térítésmen-
tes (ingyenes) csomagok T-

Cont Partner típusú vércukor-
színt mérõ készüléket, a hozzá
való (negyedévre elegendõ)
Optimum típusú csíkokat, ujj-
begyszúró készüléket, vérvéte-
li lándzsát, valamint különféle
kiadványokat (diétás és életvi-
teli tanácsadások, kalóriatáblá-
zat, receptgyûjtemény) tartal-
maztak. 

Ezúttal 92 fõnek tudtak ado-
mányozni.

– Mi a pályázatokból befolyt
pénzeszközökbõl és a szpon-
zoráló cégek adományainak
függvényében tudunk eszközö-
ket és kiadványokat felajánla-
ni. Azonban, hogy mindezek,
kihez jussanak el, ahhoz szük-
ségünk van a körzeti orvosok
segítségére, hiszen õk ismerik
a betegeiket és azok rászorult-
ságát – mondta Lózsi Károly, a
kuratórium elnöke.

Személyre szabjuk szemüvegét!
Szent Imre Optika – Fókusz Bt.

1188 Budapest, Nemes u. 1.
Tel./fax: 292-3339 • www.szentimreoptika.hu

SZENT IMRE ELSÕ OPTIKA BOLTJA!

Varilux progresszív
szemüveglencse akció

� Computeres látásvizsgálat minden nap
� Szemnyomásmérés
� Szemüvegkészítés, -javítás
� Multifokális kontaktlencse kipróbálási akció
� Igazolványkép-készítés
� Fénykép-kidolgoztatás

Vásárolja meg szemüvegét nálunk, akár részletre is!

Szolgáltatás

www.bp18.hu
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12 Egy gyerek, aki soha nem aludt ágyban, nem találkozott emberekkel, és ha enni akart, vertékCsalád

� 
Roding polgármestere 
úgy véli, szorgalommal és 
küzdeni akarással erősít-

hetjük helyünket Európában. 
A szándék látszik, ezért áll 
szívesen a tusnádi gyerekek 
ügye mellé. Franz Reicholddal 
Tusnádfürdőn, elutazása előtt 
beszélgettünk.

– Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a 
régió, ahonnan érkezett, 50-60 éve még sze-
gény volt. Hogyan sikerült gazdag, fejlődő 
vidékké tenni?

– Nem szabad elveszteni a hitet a jövő-
ben és a saját erőnkben. Szorgalmasnak kell 
lenni, bár igaz, olyakor azért szerencsére is 
szükség van. Ha befektetők kopogtatnak 
az ajtón, gyorsan kell dönteni a megfelelő 
mellett. Egy példa: évtizedekkel ezelőtt a 
régiónk egyik politikusa vállalkozókat igye-
kezett a területre hívni. Az érdeklődőket 
bemutatta egy környékbeli polgármester-
nek, aki azonban nem volt meggyőződve a 
vállalkozások fizetőképességéről. A politi-
kus erre felhívta a rodingi polgármestert, 
aki nyitott volt a kezdeményezésre. Sorra 
települtek a cégek városunkba. Meg kell 
ragadni a lehetőségeket. Úgy gondolom, a 
XVIII. kerület és Tusnádfürdő előtt is sok 
lehetőség áll. Tudni kell élni ezekkel.

– Az egyik asztali beszélgetés során 
úgy fogalmazott, a bajor és a székely 
mentalitás sok mindenben hasonlít egy-
másra.

– Roding közelében gazdag ipari városok 

fejlődtek, míg nekünk sokáig a kövön kívül 
semmink nem volt. Az erőnk abban rejlett, 
hogy ki voltunk éhezve a tanulásra, a fej-
lődésre. Ma Európában ugyanez a helyzet. 
Vannak a jól élő területek, és vannak azok, 
amelyek jobban szeretnének élni. Itt azt ta-
pasztaltam, hogy az emberek jobban szeret-
nének élni, és ezért hajlandóak tenni is.

– Tizenkét gyermekes családban nőtt 
fel. Ez maghatározó volt abban a döntésé-
ben, hogy a tusnádi gyermekotthon ügye 
mellé álljon?

– Sok mindenről le kellett mondanunk. 
Nem tanulhattam hangszeren, sokszor nem 

került hús az asztalra, jól kellett tanulnom 
az ösztöndíjért, és mindenünket be kellett 
osztanunk. Tudom, mi a nélkülözés. Az 
édesapám szakszervezetis volt, aki vasszor-
galommal küzdötte fel magát a parlamenti 
képviselőségig. Ezek meghatározták az éle-
temet. Szociálisan elkötelezettnek tartom 
magam. Nem szabad elfelejteni, hogy a sze-
gény embernek épp olyan méltósága van, 
mint másnak.

– Ma önfeledten hógolyózott a tusnádi 
gyerekekkel. Mindig ilyen játékos?

– Szeretem a gyerekeket. 
Ê K. Gy.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A lehetőség az emberekben van

Aradi Tibor, Tusnádfürdő polgármestere, Franz Reichold, Roding polgár-
mestere és Bauer Ferenc a gyerekekkel

Jótékonysági akció 
a tusnádfürdői 
gyermekotthonért 
A XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata kéri a kerület, a főváros és az ország jó szán-
dékú polgárait, hogy lehetőségeik szerint támogassák 
adományaikkal székelyföldi testvérvárosa, Tusnádfürdő 
gyermekotthonát egy közösségi épület felépítésében.
A jótékonysági rendezvények fővédnökei: Schmittné 
Makray Katalin, a köztársasági elnök felesége és Ughy At-
tila, a XVIII. kerület polgármestere.

Május 20-án (pénteken) 17 órától a Polgárok Házában (1182 
Bp. Üllői út 517.) jótékonysági est lesz, melynek vendégei 
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes és Kolozsvári Tibor, a 
tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi Központ és Nap-
közi vezetője, valamint az otthon néhány kis lakója, akik 
műsorral készülnek az estére.
Az adományok a rendezvény ideje alatt a helyszínen is át-
adhatók. Május 21-én (szombaton) 19 órai kezdettel jótékony-
sági bált tartunk a Pestszentimrei Sportkastélyban, melyen 
mindenkire számítunk, aki részvételével támogatni szeretné 
a közösségi épület minél előbbi felépítését. A bálon részt vesz 
Böjte atya, és műsorral kedveskednek a tusnádfürdői otthon 
gyermekei is.

Belépődíj: 10 ezer forint
(svédasztalos vacsora, műsor, tombola, tánc hajnalig).

A bál bevételét a közösségi épület felépítéséhez ajánljuk fel.

További információk:
Diráné Huszár Gertrúd (70/410–5816)

Bauer Ferenc tanácsnok (20/574–0678)
További adományok befizethetők a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány számlaszámára, „Tusnádfürdő” megjegyzéssel:
Magyar Külkereskedelmi Bank
10300002–20145639–00003285

KeRéKGyáRTó GyöRGy  

� 
Szegény sor-
ból érkeztek, 
de most ké-

nyelmesen, szép 
körülmények között 
élnek a tusnádfürdői 
gyermekotthon lakói. 
Egyetlen dolog hiány-
zik még: egy közös-
ségi épület, ahol mind 
a 96-an összeülhet-
nek. A XVIII. kerület, 
mint testvérváros, 
eldöntötte, hogy segít 
a szükséges 12-14 
millió forint előterem-
tésében.

Ervin láthatóan épp olyan gye-
rek, mint a többiek: eleven, vi-
dám, néha kicsit lobbanékony, 
szeret jókat enni, játszani, tré-
fálkozni. De ez nem volt mindig 
így. Nem is olyan régen, amikor 
a tusnádfürdői gyermekotthon-
ba került, még csak a kennelbe 
zárt két komondorral, Subával 

és Csanáddal volt hajlandó tár-
salogni, a fára szaladt, és onnan 
dobálta (vagy, ahogy itt mond-
ják: dobigálta) azokat, akik a kö-
zelébe merészkedtek.

– Sokáig tartott, amíg le-
csalogattam, itt néha még ma 
is Mauglinak vagy Tarzannak 
szólítjuk tréfásan. Általában az 
segít a közeledésben, ha együtt 
eszünk egy jót – magyarázta 
Kedves Szabolcs nevelő hozzáté-
ve, Ervinnel ez sem ment köny-
nyen. – Észrevettem, hogy csak 
akkor eszik, ha nem nézek oda. 
Sok idő telt el, mire megtudtuk 
a titkát. Az anyja elhagyta a csa-
ládot, apjával élt, aki pásztorként 
dolgozik kint a hegyek között. Ez 
a gyerek soha nem aludt ágyban, 
nem találkozott emberekkel, és 
ha enni akart, verték, mert az is 
csak elvette az időt a munkától.

SzEgénySég 
mIndEnüTT 
Böjte Csaba ferences szerzetes 
a 90-es évek elején fogadta be 
az első dél-erdélyi árvagyereke-
ket. Hamarosan kiderült, hogy 
a posztszocialista Romániában 
még nagyobb a baj, mint az el-

sőre látszott. Az állami üzemek 
megszűnésével, a termelőszövet-
kezetek felbomlásával hatalmas 
területen olyan mérhetetlen sze-
génység terjedt el, ami még in-
nen, az ugyancsak sokat próbált 
Magyarországról is megdöbben-
tő. Megroppant egzisztenciák, 
széthullott családok mindenütt; 
az omladozó falvakban rengeteg 
gyerek maradt identitás, nevelte-
tés és fedél nélkül.

A dévai ferences kolostor fa-
lai között nyitotta meg első ár-
vaházát Böjte Csaba munkatár-
saival 1993-ban, és hozta létre a 
Szent Ferenc Alapítványt, amely 
ezután a kemény munkának, és 
persze a jobb körülmények kö-
zött élő emberek adakozóked-
vének köszönhetően sorra nyi-
totta meg házait Erdélyben. A 
tusnádfürdői Szent László Gyer-
mekvédelmi Központ 2006-ban, 
amerikai magyarok adakozásá-
nak köszönhetően jött létre.

KEll Egy 
KözöSSégI 
hElyISég! 
A Szent László Gyermekvédelmi 
központ az alapítvány többi há-

zához hasonló módon működik. 
Jelenleg 96 gyerek él itt, és több 
mint húsz napközis, akik reggel 
ide utaznak be, innen mennek 
iskolába, itt tanulnak, és este 
innen mennek haza a családhoz. 
Maga Tusnádfürdő ütemesen 
fejlődő üdülőváros, a gyermek-
védelmi központ tehát elsősor-
ban a térségi falvak családjai 
számára fontos.

– Romániában is létezik elvi-
leg állami gondozói hálózat, ez 
azonban a gyakorlatban tehetet-
len. Az állam ezért jóváhagyja a 
működésünket, és némi pénzzel 
is támogat bennünket. Persze, ez 
nem volna elég, ha nem lenné-
nek adakozó emberek – mondta 
el Kolozsvári Tibor, a gyermek-
védelmi központ vezetője.

A gyerekek itt is úgynevezett 
családokban élnek: a nagyjá-
ból azonos korosztályú fiatalok 
(Tusnádfürdőn 14 éves korukig 
maradnak, utána az alapítvány 
egy másik intézményébe köl-
töznek) közös hálóban laknak, 
közösen étkeznek, tanulnak, 
és a nevelő vezetésével közösen 
szervezik a programjukat. Nem 
ritka, hogy a nevelők saját fér-
jükkel, feleségükkel, illetve gye-
rekeikkel költöznek be, és e mag 

köré szervezik a befogadott gye-
rekekből a nagyobb családot. 

– Egyedül nevelem a 15 éves 
lányom. Évekkel ezelőtt én is 
munka nélkül maradtam, keres-
tem a helyem, Magyarországon 
is dolgoztam. Nem jutott vol-
na eszembe a gyermekvédelmi 
központban dolgozni, ezt úgy 
ajánlották nekem. De azonnal 
megtaláltam itt a helyem, nagy 
örömmel vezetem a családot – 
árulta el Részeg Erika, a legki-
sebb lányok nevelője.

SEgíTEnEK A 
TESTVéRVáRoSoK 
Szépen berendezett, korszerű 
épületben laknak a tusnádfürdői 
otthon lakói. Egyetlen dolog hi-
ányzik: egy közösségi helyiség, 
ahol egyszerre mindenki étkez-
het, összeülhet játszani, beszél-
getni, imádkozni, egy ünnepség, 
egy vetítés, vagy egy előadás 
erejéig, és – nem utolsó sorban – 
ahol vendéget is fogadhatnak. 

Tusnádfürdő a XVIII. kerület 
testvérvárosa, ezért döntött úgy 
az önkormányzat, hogy a hely-
színen vizsgáltatja meg, mikép-
pen segíthet a közösségi épület 

felépítésében. A küldöttségben 
Bauer Ferenc, a testvérvárosi 
kapcsolatokért felelős tanácsnok 
és Szarvas Attila, az Oktatási, 
Közművelődési, Sport és Ifjúsá-
gi Bizottság elnöke képviselte a 
kerületet.

– Csodálatos és tanulságos 
volt a helyszínen találkozni a 
gyerekekkel és nevelőikkel. Ma-
gunk láttuk, bár az épület va-
lóban jól felszerelt, szép és ott-
honos, egy közösségi helyiségre 
nagy szükség volna. A kerület 
anyagi lehetőségei szűkösek, ezt 
mindannyian tudjuk, ezért úgy 
döntöttünk, a már megtapasztalt 
helyi adakozókedvre támaszkod-
va próbálunk segíteni – mondta 
el Szarvas Attila.

TesTvérvárosi 
összefogás
Az önkormányzat má-
jus 21-én nagyszabású, 
exkluzív bált rendez a 
Pestszentimrei sportkas-
télyban, amelynek bevé-
telét erre a célra fordítja.
– A közösségi épület 
kialakításához körül-
belül 12 millió forintra 
volna szükség. ez nyil-
ván nem hozható össze 
egyetlen bálon. ezért 
felkértük a Xviii. kerület 
többi testvérvárosát is 
a közreműködésre, és 
nagyon kedvező válaszo-
kat kaptunk. A lengyel 
testvér-járás, Dabrowa 
Tarnowska polgármestere 
már korábban biztosított 
bennünket együttműkö-
déséről, a német test-
vérváros, a bajorországi 
roding polgármestere, 
franz reichold úr pedig a 
helyszínen győződött meg 
arról, hogy jó ügy mellé 
állhatnak – tájékoztatott 
Bauer ferenc.



A székelykapu előtt összegyűlt a kerületi és a bajor küldöttség a vendéglátókkal

Maugli a hóban

Maugli hazatalált
A Dévai Szent Ferenc Alapítvány tusnádfürdői otthonában 
a gyerekek méltóságára is vigyáznak
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A nagyböjt és 
a 40-es szám
A hónap 24. napján a Mátyások 
ünneplik a névnapjukat, amihez 
több néphit és megfigyelés is 
tartozik, így ,,előnevet” is ra-
gasztottak hozzá. Jégtörő Má-
tyás napjának is nevezik.

Az idén március 9-re esik hamvazószer-
da, a húsvétot megelőző 40 napos nagy-
böjt első napja. E 40 nap a keresztények 
számára bűnbánati időszak, amely al-
kalmat ad a lemondásra, a hitben való 
elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy 
méltóképpen felkészülhessenek Jézus 
Krisztus feltámadására, s a húsvét meg-
ünneplésére. Hamvazószerda az őske-
resztény hagyományból merít: a hívők 
a vezeklés részeként hamut szórtak a 
fejükre. Még ma is őrzik ennek emlékét: 
az előző évben megszentelt és elégetett 
barka hamujából a pap hamvazószerdán 
(és nagyböjt első vasárnapján) keresz-
tet rajzol a hívek homlokára, miközben 
ezt mondja: „Emlékezzél ember, porból 
vagy és porrá leszel!” A hamu egyszerre 
jelképezi az elmúlást és a megtisztulást. 
A VII. században alakult ki a mai gya-
korlat, hogy a nagyböjt kezdetét a böjti 
időszakra eső első vasárnap előtti szer-
dára tették, így hamvazószerdától húsvét 
vasárnapig nem 40, hanem 46 nap telik 
el, ugyanis a közbe eső 6 vasárnap nem 
böjti nap. Miért éppen 40 napig tart a 
nagyböjt? A Szentírásban számos ese-
mény kapcsolódik a negyvenes számhoz. 
Jézus Krisztus nyilvános működésének 
megkezdése előtt 40 napot töltött a pusz-
tában. 40 napig tartott a vízözön, 40 évig 
vándorolt a pusztában a zsidó nép, Mózes 
40 napig tartózkodott a Sínai hegyen, és 
Jónás próféta 40 napos böjtöt hirdetett 
Ninivében.

A böjt vallásos gyakorlata a bűnbánat, 
a megtisztulás, az áldozat és a könyörgés 
kifejeződését szolgálja, jelzi az ember Is-
ten iránt tanúsított szeretetét, és az érte 
való áldozatvállalását. Nagyböjtkor a ke-
resztények különös figyelmet fordítanak 
a szegények megsegítésére.

Egyházi 
hírek
Miről árulkodik 
a Biblia?
A pestszentlőrinci Biblia-ház 
mindenkit szeretettel vár a 
Mai kérdések - bibliai válaszok 
című előadás-sorozatára. Az 
első előadást március 19-én, 
szombaton 16 órakor tartják 
„Mit mond a Biblia a kataszt-
rófákról?” címmel. A következő 
hét szombatján, március 26-án, 
Mit mond a Biblia az ökológiai 
válságról? címmel lesz előadás. 
Befejezésül, április 2-án arról 
hallhatnak az érdeklődők, hogy 
Mit mond a Biblia a felmele-
gedésről? Az előadásokat dr 
Reisinger János irodalomtör-
ténész és Kecskeméti János 
bibliaoktató tartja. Cím: 1181 
Reviczky Gy. u. 46. (Elérhe-
tőség: az 50-es villamossal a 
Darányi Ignác u.-i megállóig, 
ellenkező irányból a Margó Ti-
vadar úti megállóig. A Darányi I. 
u.-ban a Havanna lakótelep felé 
tartva a harmadik a Reviczky 
Gy. utca).  A belépés díjtalan.

Nyilvános 
istentiszteletek
A Keresztény Advent Közösség 
minden szombaton a Te-
remtés, megváltás emlékün-
nepe alkalmából nyilvános 
istentiszteletet tart a Reviczky 
utcai Biblia-házban. E ne-
gyedév szombati programjai: 
9.30–10.30: Bibliatanulmá-
nyozás. Dr. Reisinger János 
és Árvai Márta előadása Az 
egészséges érzelmi és lelkiélet 
címmel. 11.00–12.00: igehir-
detés. 12.30–13.30: szere-
tetvendégség. 13.30–15.00: 
beszélgetés a délelőtt elhang-
zottak kérdésekről. Ugyanitt 
szerdánként 18–19.30 között 
nyilvános bibliaóra. 

� Az iskola 
oltalmazó 
falairól az 

egyik diák szülője 
fogalmazott a 
legtisztábban. 
Ezt mondta: 
Olyan, jó tudni, 
hogy gyerme-
keink jó helyen 
vannak. Olyan ez 
az iskola a mai 
világban, mint 
egy oázis”. E két 
mondat sok 
mindent elárul a 
lőrinci katolikus 
iskoláról. Az in-
tézmény igazga-
tóhelyettesével, 
Szarvas Attilával 
beszélgettünk.

A Szent Lőrinc Katolikus Ál-
talános Iskola Pestszentlőrinc 
csendes, ősfás utcájában, a 
Gyöngyvirág utcában található. 

– Akár jelképes is lehet a 
miliő. Az iskolánkban a tudás 
megszerzése mellett alapvetően 
a nyugalmat, a szellemi és lelki 
kiegyensúlyozottságot szeret-
nénk megteremteni – mondta 
az igazgatóhelyettes. – Az is-
kolánk kertjében két sport-
pálya s játszótér is van. Még 
ma is köszönettel tartozunk a 
holland karmelita apácáknak, 
akik gyermekotthonként mű-
ködtették az épületet. Ez a szel-
lemiség már akkor beköltözött 
e falak közé, s ezt igyekeztünk 
újjáéleszteni, amikor 1993-ban a 
katolikus egyház visszakapta. 

Az épületet kibővítették, 
felújították, de az átalakításnál 
ügyeltek, arra, hogy az eredeti 
stílust megőrizzék, mint ahogy 
a növényzetben gazdag kert is 
megmaradt.

NEmzEti 
érzéSEk éS 
értékEk

– A hetvenes években, ami-
kor egyházi iskolába jártam, ez 
inkább ,,bűn” volt, mintsem ér-
dem. Mi azonban élveztük, hogy 
különcként tartanak számon, 
amikor a szentendrei HÉV-meg-
állótól fegyelmezett rendben 
mentünk a ferences gimnáziu-
mig. Ma már persze nincs ilyen, 
de a rend, a fegyelem, az erkölcs 
másként érhető tetten, mint a 
világi gimnáziumokban…

Az egyházi iskolák hagyo-
mányosan nagy gondot fordíta-
nak a tanulás, az oktatás magas 
színvonalára. 

– Ezen kívül a diákjaink 
testi, lelki, erkölcsi nevelése is 
kiemelten fontos számunkra. 
A mindennapjainkban fontos 
szerepet kap a hagyományo-
kat megőrző, a nemzeti ér-
zéseken és értékeken alapuló 
nevelés. A tanítóink a gyere-
keket már kiskoruktól kezdve 
a vidám, békés együttlétre, 
egymás elfogadására nevelik. 
Olyan magatartásra és mo-
rálra, amellyel nem mindig 
találkozhatunk a mindennapi 
életben.

Az élEt 
tiSztElEtE, A 
cSAlád ErEjE

– Olyan feladat ez a ta-
nároknak, amivel az iskolák 
nagyobbik részében birkóz-
nak ugyan, de inkább alulma-
radnak… A pedagógusaink 
tudják, hogy hatékony mun-
ka csak fegyelmezett, mégis 
kellemes környezetben végez-
hető. 

Az elmondottakból az de-
rül ki, hogy nem akarnak cso-
dát tenni, „csak” becsületes 
embereket nevelni – manap-
ság ez sem kevés…

– Valóban nincs semmi kü-
lönlegesség. Odafigyelés kell, 
nyitott, egymást befogadó lé-
lek, szorgalmas, a mindennap-
jaiktól valamit akaró, s azokat 
hasznosan eltölteni akaró 
emberpalánták. A fő nevelési 
elveink közé tartoznak a kon-
zervatívnak nevezett értékek. 
Az élet, az ember tisztelete, a 
család összetartó ereje, a ha-
zaszeretet, a magyarságtudat-
ra nevelés – mondta Szarvas 
Attila.

Tiszta lelkek a Gyöngyvirág utcából
Még ma is köszönet jár a holland karmelita apácáknak

Kóstolgató 
után bei-
ratkozás
A február 11-i isko-
lakóstolgató során 
nyílt órákat tartottak 
a szülőknek, s az 
érdeklődőknek. 
Akkor a leendő első 
osztályosok tanítói, 
Berkiné Táncsics 
Judit és Kiss Zsuzsa 
voltak a középpont-
ban, ők válaszol-
tak a felvetődő 
kérésekre. Volt 
érdeklődő bőven, s 
kiderült, hogy olyan 
sokan szeretnének  
beiratkozni a kato-
likus iskolába, hogy 
szükség lesz még 
egy elsős osztály 
indítására.   

Szarvas Attila igazgatóhelyettes különösen fontosnak 
tartja a konzervatív értékeket: az élet és az ember tiszte-
letét, a család összetartó erejét, a hazaszeretetet, a ma-
gyarságtudatra nevelést

� A református egyház a 
Nagykőrösi úton működ-
tet egyházi iskolát. Orbán 

kálmán református lelkész, a 
Szenczi molnár Albert iskola 
igazgatótanácsának az elnöke 
alapvető célként említi meg, 
hogy az oktatás színvonalá-
nak tükröznie kell az ott folyó 
igényes munkát. 

– Minden energiánkkal arra törek-
szünk, hogy a pedagógusok és a tanulók 
felszabadult légkörben tanulhassanak. Ezt 
segíti az egyházi jelenlét, ami a szeretet-
nek, a tiszteletnek, a  segítőkészségnek 
a megjelenését és erősödését is szolgálja. 
Ugyanígy fontos a különféle művészeti 
ágak megjelenése és támogatása. Így az 
ének, a zene, a rajz, a néptánc, a népmű-
vészet jelenléte. A folyamat már megkez-
dődött, ezzel is erősítve a felszabadult, 
értelmes légkört. 

– Az egyházi iskolákra jellemző, 
hogy a szellem mellett nagy hangsúlyt 
helyeznek a testi nevelésre is.

– A sport, az egészséges élet is fon-
tos része az iskola életének, így nem 
egy sportágban van lehetősége a ná-
lunk tanuló gyerekeknek, hogy az ép 
lélek mellett a testük is egészségesen 
fejlődjön – válaszolta Orbán Kálmán.

– Milyen hosszú távú célokat kí-
vánnak megvalósítani?

– Az a vágyunk, hogy az iskola ne 
csak a tanulók oktatását szolgálja, ha-
nem a szülők, a családok felé is érté-
keket közvetítsen, vagyis a felnőttek is 
úgy érezzék egy kicsit, mintha hozzánk 
járnának. Előadásokat, tanfolyamokat, 
író-olvasó találkozókat, hangversenye-
ket szervezünk. Fontos, hogy a haza- 
és a természetszeretetet erőteljesen 
jelentkezzen a fejekben és lelkekben. 
Hisszük, hogy egy jó iskolának világító 
lámpássá kell válni azok felé is, akik a 
közelében élnek.

NeM csökkeN 
A gyerMekszáM 
Tavaly szeptemberben 
364 diák ült be a szenczi 
padjaiba. 183 alsós és 181 
felsős folytatta a tanul-
mányait az intézményben. 
A létszámot – ez 360-365 
gyermeket jelent – minden 
esztendőben kitöltik, az 
iskola iránt folyamatos az 
érdeklődés.



A szülőknek is érték
A tudáson át, a művészeteken keresztül, a hazaszeretetig

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

A jellegzetes motívumok az iskola szimbólumai lettek

Orbán Kálmán büszke az iskolára
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Az Alma Együttes ad koncertet a gye-
rekeknek március  13-án (vasárnap), 11 
órától a Rózsa Művelődési Házban (Vá-
rosház utca 1–3.). 

Az Alma Együttes zenéje kicsiknek és nagyok-
nak is egyaránt szól, hiszen a gyönyörű megze-
nésített verseket, a jópofa dalszövegeket gyerek 
és gyereklelkű felnőtt éppúgy szeretheti, dú-
dolgathatja. A családi koncert során az egyedi 
stílusú etno zenét játszó együttes improvizatív 
módon kezeli a táncos-zenés együttlétet: a gye-
rekek, sőt a szülők is aktív részesei és formálói 
a sok vidámsággal fűszerezett műsornak. 
Sikerük kulcsa a gyermeklelket megérintő 

őszinteségben, a „nevető”,- és „táncizmokat” 
egyaránt megmozgató képességükben rejlik.

 Egy gimnáziumi barátság nyomán 1996 nya-
rán alakult meg az akkor még négytagú Alma 
Együttes. Rögtön megalakulásuk után több te-
hetségkutató versenyt nyertek, majd baráti se-
gítséggel megjelent első cd-jük Alma címmel. 
Zenéjük kezdetben felnőtteknek szólt, majd egy 
véletlen során kezdtek el gyerekeknek játszani. 
Több zenés színházi és irodalmi produkcióban 
is részt vállaltak. Számos színházi produkció ze-
néje is az Alma Együttes, illetve a zenekarveze-
tő, Buda Gábor nevéhez fűződik. 
Alma Együttes koncertjére a belépődíj 1500 fo-
rint/fő. Ê Kovács Attila

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
Március 11–26.: „A lajomizsei 
vasút és a Pestszentimre állo-
más története” – Pándy Árpád 
Pestszentimre Gyűjtemény anyagá-
nak bemutatása. Dr. Széky Endre, 
Pestszentimre Történeti Társaság 
rendezésében.
Március 26.: Reprezentatív növen-
dékhangverseny a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola szervezésében 
Március 28–április 9.: Alkotó 
Műhelyek a Bókay Iskolában

4sEAsons sí és 
snowboARdPARk

Városház utca 
Telefon: 06-30-575-3262
www.siiskola-bokaykert.hu
Sí és snowboard tanfolyamok.

40.

VilMos EndRE  
sPoRtcEntRuM

Nagybecskerek utca 32.
Nagybecskerek utca 32.
Nyitva tartás: uszoda 6.15–20.30 
óráig, sportpálya 6–22 óráig.
Kosárlabda bajnoki mérkőzések:
Március 26. 17 óra: Malév – 
HIDIGUT–Hidegkúti KK
Március 27. 15 óra: Malév – Újbuda TC
Asztalitenisz-bajnoki mérkőzések:
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 Együt-
tes koncertje – Belépő: 1500 Ft/fő
Március 18. 16 óra: 
Kiállításmegnyitó – A belépés 
díjtalan
Március 26. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek – Belépő: 
300 Ft/fő, 19 óra: felnőttek részére – Belépő: 
500 Ft/fő
Március 27. 11 óra: Az ördög há-
rom aranyhajszála – a Fogi Színház 
gyermekműsora. Belépő: 990 Ft/fő

PEstszEntiMREi
sPoRtkAstély

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Március 12.: Id. Növényi Norbert 
Női Nemzetközi Bírkózóverseny 
8–18 óráig
Március 14.: Mega Játszóház 
10–18 óráig
Március 20.: Akrobatikus Rock and 
Roll területi pontszerző verseny 
10–18 óráig
Március 24.: TANAK – Diákolimpia 
9–13 óráig
Március 26.: IV. Kikelet Kupa – az 
Öt Elem Wushu SE szervezésében 
egész nap

lőRinci sPoRtcsARnok
Thököly út 5.
Telefon/fax: 291-0535
www.sportszerukft.hu
Március 16. 16 óra: PLER 
KC–Tatran Presov
Március 19. 18 óra: PLER KC–Orosháza
Március 20. 14 óra: PSK 
II.–Hídunió férfikézilabda-mérkőzés
Március 20. 16 és 18 óra: PLER 
KC–Szentendre utánpótlás-mérkő-
zések
Március 26. 9 óra: „Játszunk 
Együtt!” – Diákolimpiai szuperdöntő
Március 27. PSK I.–Zrínyi Bp. I. 
férfikézilabda-mérkőzés, és PSK 
I–TFSE BP I. női kézilabda-mér-
kőzés

lőRinci nAgykÖnyVtáR
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Internethasználói foglalkozás 20 
órában, délelőttönként 9–14 óráig
Időpontok: 1. csoport május: 9., 
16., 23., 30. (haladó), 2. csoport 
május: 11., 18., 25., június 1. 
(kezdő)
10 órában délelőttönként 9–14 
óráig
Időpont: április 12., 19. (nagyon kezdő)
Jelentkezni március 29-én, kedden 
9 órától csak személyesen, és a 
használati díj egyidejű befizetésével lehet.
A részvétel díja beiratkozott olvasók-
nak 100 Ft/óra, regisztráltaknak 200 Ft/óra.
Március 9.17 óra: Világképző: 
„A varázsgombáktól a kémiai 
terrorizmusig, a toxikológia 10 000 
éves története". Előadó: Dr. Zacher 
Gábor főorvos, a Péterfy Sándor 
utcai Kórház klinikai toxikológiai 
osztályának vezetője. 
Március 16.17–19 óráig: 
KézművesSzerda: Várjuk a tavaszt 

spatulaméhecskével, madárral, 
pillangóval, virággal!
Március 20.: Ott vagyunk már? 
Túrakör – Úttalan utakon: a 
Spartacus-ösvényen. Útvonal: 
Visegrád – Új-hegy – Telgárthy-rét 
– Jenő-kunyhó – Pilisszentlászló. 
Táv: alaptúra 10–11 km. Találkozó: 
Újpest-Városkapu, Volán pu., a 
7.35-ös busz.
Március 21–28. Internet-Fiesta a 
könyvtárban. Facebookoló – játé-
kos kvíz szigorúan 14 év alatt!
Március 22.14 óra: A Tájak – Korok 
– Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
Március 23.16 óra: Olvasó-társ. 
Mesés oldalak az interneten, 
E-könyv. Mesét olvas: Virág Anita
Március 24. 9–12 óráig: Tegyék 
próbára tudásukat az interneten – 
internetes játékok nyugdíjasoknak.
62 éven felüli olvasóink a könyvtár-
ban ingyenesen internetezhetnek.

csontVáRy utcAi 
fiókkÖnyVtáR

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

PEstszEntiMREi kÖnyVtáR 
Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Március 9. 14–18 óra között: „Kéz-
műves a könyvtárban” – papírból 
készíthetsz zsiráfot
Március 9. 16 óra: színházjegy-
árusítás 

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

téglAgyáRi MEgálló
Üllői út 453.
Telefon: 06-20-576-9655
Március 11.: Jeruel Family
Március 13.: Unisex-koncert. 
Jegyek elővételben kaphatók!
 Március 18.: GESAROL-koncert
 Március 19.: Rock Band-koncert
 Március 25.: Slamo Band-koncert 
(ex-EDDA) Jegyek elővételben kaphatók!
 Március 26.: Hip Hop Station

kondoR bélA
kÖzÖsségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564

www.kondorkh.hu
Március 2–30. XI. IMF – Fotómű-
vészeti pályázat kiállítás 
Március 10. 14 óra: Nőnapi Bál a 
NYÉVE szervezésében
Március 11. 9 óra: SOFI március 
15-i ünnepsége
Március 12. 8 óra: Baba – mama 
holmik börzéje
Március 13. 10 óra: Ékszerkiállítás 
és vásár
Március 20. 10 óra: Csapatbaj-
nokság a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében 
Március 20. 11 óra: „Mekk Mester 
menyegzője” – mesemusical csa-
ládoknak a Szabad Ötletek Színház 
előadása
Március 20. 15 óra: Nyugdíjas Táncklub
Március 22. 17 óra: Közéleti témák 
sorozat a NATIK szervezésében
Március 26. 15 óra: Magyar nóta 
műsor Fényes Györggyel
Március 27. 10 óra: Csoki koncert, 
játék és muzsika gyerekeknek
Március 27. 15 óra. Nyugdíjas 
Táncklub 

VáRosHázA dísztERME

Városház utca 16.
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
Március 18.: Tavaszköszöntő Kon-
cert a Kapocs Általános és Magyar-
angol Két Tannyelvű Iskola rendezésében
Március 19.: „Tollforgatók és 
Ritmuskergetők” – Kortárs irodalmi 
művek és zenei produkciók a 
ClubNetCet Internetes Ismeretter-
jesztő Egyesület szervezésében
Március 20. 18 óra: Drámapedagó-
giai nyílt nap
Március 27. 18 óra: „Tanuld a 
zenét” – Fellegi Ádám, Liszt-díjas 
zongoraművész koncertje a Kondor 
Béla Közösségi Ház szervezésében

HAVAnnA kiállítóHEly

Havanna utca 9.
Kiállítás: Élet a régi-új lakótele-
peken – az Állami lakóteleptől a 
Havannáig. A kiállítás egyelőre 
(biztonságtechnikai okokból) csak 
iskolai csoportok számára, előzetes 
egyeztetés alapján látogatható!
Március 30. 14–17 óráig: a 2010 
őszén meghirdetett Havanna hely-

történeti vetélkedő záró programja 
(díjkiosztó, partnerek köszöntése), 
helytörténeti előadás 

PEstszEntiMREi  
kÖzÖsségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
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.
Március 22. 18 óra: Ezoterikus 
klub: El Camino Belépő: 300 Ft.
Március 16. 17.30.: Kertbarát klub: 
Tavaszi teendők a gyümölcsösökben
Március 19. 16 óra: Mozart: A 
Varázsfuvola – a Trambulin színház 
zenés játéka. Belépő: 980 Ft/fő, 
Családi jegy: 3 500 Ft/4 fő
Március 30. 17.30.: Kertbarát klub: 
Biokertészet és védekezés 
Március 30. 14.30: Dario Nicodemi 
– Hajnalban, délben, este. 
Rendezte Varga Éva. Szereplők: 
Kökényessy Ági és Czvetkó Sándor. 
Belépő: 500 Ft.

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

PolgáRok HázA
Üllői út 517.
Nyitva tartás: szerdán 9–17-ig, 
szombaton pedig 9–12 óra között.
Március 10. 17 óra: „Tartozunk 
– Összetartozunk” – Gömöri-est; 
kézműves-kiállítás, gömöri ízek 
kóstolója és a „Szoborfák” című film 
vetítése. Fővédnök: Jankovics Marcell.
Április 10. 16 óra: A Madách Film-
klub következő filmvetítése: Mel 
Gibson: A Passió.
A Polgárok háza nyitvatartási ideje 
alatt könyvárusítás. Történelmi 

témájú kötetek, közkedvelt írók 
regényei nagy választékban.
Ingyenes jogi tanácsadás minden 
szombaton 9–12 óráig.
alatt könyvárusítás.

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. 
Március 22. 17 óra: „Közéleti 
témák Közszereplőkkel 
Keddenként” sorozat a Kondor Béla 
Közösségi Házban. „Vélemények 
a sajtószabadságról”: meghívott 
előadó Gombár Csaba szociológus, 
politológus, a Magyar Rádió volt 
elnöke
Március 25. 18 óra: „Kerületi 
tehetségek” sorozat „Hódolat a 
múlt bölcselőinek” Pais István 
filozófiaprofesszor előadása. 
A zenei élményről Kiss András ope-
ra tanszakos hallgató gondoskodik. 
Helyszín a Városháza Díszterme.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Alma-koncert a Rózsában
A siker kulcsa a gyermeklelket megérintő őszinteség Hirdetmény 

A bírósági ülnökök választásáról 

 A bírák jogállásáról és jAvAdAlmAzásáról szóló 1997. évi lXvii. törvény 
(A továbbiAkbAn: bjt.) 125. § (1) bekezdése értelmében A 2007-ben megvá-
lAsztott bírósági ülnökök megbízAtásA 2011. május 22-én lejár. 

 dr. scHmitt Pál, A mAgyAr köztársAság elnöke A 30/2011. (ii. 18.) számú HA-
tározAtávAl A bíróságok ülnökei idei évi válAsztását 2011. március 7. és 
2011. áPrilis 30. nAPjA közötti időszAkrA tűzte ki. 

 A bírósági ülnökök jelölésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást teszem közzé: 
1. bírósági ülnöknek az a büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező, magyar állampolgár 

választható meg, aki a 30. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el. 
2. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi lXvii. törvény szabályozza a bírósá-

gi ülnökök megválasztását. 
 Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg, ülnököt jelölni a Xviii. és XiX. kerületi bíróság-

ra lehet.
 jelöltet állíthatnak a bíróság illetékességi területén lakóhellyel és választójoggal rendelkező 

magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és 
társadalmi szervezetek – kivéve a pártokat, a fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság 
pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelé-
si és oktatási intézmények tantestületeit.

 jelöltet állítani 2011. március 28-ig lehet.
 A jelöléshez csatolni kell a jelölt elfogadó nyilatkozatát, amelynek tartalmaznia kell a jelölt 

arra irányuló nyilatkozatát, hogy volt-e büntetve és van-e választójoga. 
 mindemellett a jelöltnek haladéktalanul be kell szereznie hatósági bizonyítványt büntetlen 

előélete igazolására. A hatósági bizonyítványt a jelöléssel együtt kell eljuttatni a Polgármes-
teri Hivatal jegyzői titkárságára (budapest, Xviii., üllői út 400. i. em. 116.) legkésőbb március 
28-ig! 

 Felhívom a figyelmet arra, hogy a bjt. 123. § (8) bekezdése értelmében a büntetlen előéletet 
igazoló hatósági bizonyítvány (erkölcsi bizonyítvány) hiányában a jelölt nem választható ül-
nökké! 

 Az ülnökök megválasztása az áprilisi testületi ülésen történik meg. 
 A jelöléssel kapcsolatos további információk kérhetők budapest Xviii. kerület  Pestszentlőrinc-

Pestszentimre önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal jegyzői titkárságán személyesen vagy 
telefonon (budapest, üllői út 400., i. emelet 116. szoba, tel: 296-1310). A jelöléshez szüksé-
ges nyomtatványok szintén itt lehet beszerezni, és itt is kell leadni azokat a büntetlen előé-
letet igazoló hatósági bizonyítvánnyal együtt, legkésőbb 2011. március 28-án 16.00 óráig. 

 A nyomtatványok letölthetők budapest Xviii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre hivatalos 
honlapjáról és a www.bp18.hu internetes oldalon. 

budapest, 2011. február 25. 
Ughy Attila

polgármester 
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12 � Közélet

FODRÁSZSZALONBA (XVIII.) fodrászt ke-
resek. T.: 06-20-388-8617.

TAKARÍTÁST vállalok, rendszeresen vagy
alkalmanként. 54 éves leinformálható hölgy
vagyok. T.: 06-20-952-7247.

MELLÉKÁLLÁS. XX. ker. irodánkba telefo-
nos idõpont egyeztetõt keresek (lehet nyug-
díjas is). Munkaidõ: H-CS. Este 17-19.30
óra között. T.: 287-8384 v. 06-70-336-8317.

A XVIII., KIRÁLYHÁGÓ U. 73 sz. Magnólia
Társasház pályázatot hirdet, gondnoki fel-
adatok ellátására. A munkakör ellátásához
szükséges feltételek: vállalkozó igazolvány,
önéletrajz, mobiltelefon, esetleges referen-
ciák, számítógép alapismeretek ismeretek
Word, Excel, jó kommunikációs készség,
építõipari- karbantartási ismeretek valamint
gáz fûtõi alapismeretek. Kérjük, hogy csak
olyan személyek jelentkezzenek, akik a
munkakör betöltésére alkalmasnak tartják
magukat és a fenti feltételeknek megfelel-
nek. Írásos jelentkezésüket várjuk: Zala
András közös képviselõnél fizetési igény
megjelölésével. Cím: 1181, Margó Tivadar
u. 202., e-mail: z.andras@nordtelekom.hu,
fax: 290-7893.

KIADÓ önálló családi ház bútorozatlanul,
felújítva 1 szoba összkomfort, nagy kert
használatával XVIII. kerületben 2 fõ részé-
re. T.: 06-20-383-0096.

ELADÓ Vecsésen 170 m2-es, 3 szintes,
több célra alkalmas, fõúton lévõ családi
ház, két autóbeállásos garázzsal.
www.hazkiado.hupont.hu. T.: 06-30-435-
6065, 06-30-992-7933.

CSILLAGHÁZBAN, 2 liftes, csendes, tisz-
ta, kulturált házban, 44 m2-es, felújított,
szép lakás, áron alul eladó. T.: 06-20-995-
3715.

LÕRINCEN, csendes utcában, masszív, 2
fürdõszobás, 3 szobás, nagy nappalis, er-
kélyes ház eladó. 150 m2-es telekkel. T.:
292-0272.

PESTSZENTLÕRINCEN a József utcában,
nyaralóhely hangulatú környéken eladó 30
m2-es felújított házrész, nagy szoba, kony-
ha, WC, zuhanyozó, beépíthetõ padlás,
nagy terasz, saját kert. 11 M Ft. T.: 06-20-
582-4691 .

PEST megyében Csemõn eladó egy 800
m2-es zártkert. Víz, villany, szerszámkamra
van. A telek körbe van kerítve. Ár és belvíz-
mentes. Buszmegálló egy percre. Ár: 1,2 M
Ft. T.: 294-0588.

ELADÓ Lakatostelepen tatarozott házban
két éve felújított, 43 m2-es, 3. em.-i. másfél-
szobás lakás, tulajdonostól. Ir.ár. 9,4 M Ft,
tel.: 290-3928.

A LAKATOSTELEPEN nem panel, 57 m2-
es 2,5 szobás, vízórás, parkettás, nagyon jó
beosztású lakás, 9,7 M Ft-ért eladó. A kony-
ha tágas, van kamra. T.:06-30-356-6018.

PESTSZENTLÕRINCI öröklakásra cseré-
lem budaörsi, 2 szobás, távfûtéses, II. em.-
i jó megközelítésû öröklakásom vagy el-
adom. Ir.ár: 11 M Ft. T.: 06-20-344-9005.

SÜRGÕSEN, ár alatt, tulajdonostól eladó
Pestszentimrén, 173 nöl-es telken, kétszo-
bás + egyszobás összkomfortos, 78+22
m2-es családi ház. Dupla garázs, terasz,
mûhely, gáz és vegyes kazán, klíma, pince,
elõkert. Ár: 21,7 M Ft. T.: 06-20-547-6363.
(Rejtett számot nem fogadok.)

LAKATOS ltp.-en lévõ, 3. em.-i, felújított, 2
szobás téglalakást cserélek a kerületben ki-
sebb házra vagy balatonira, Érd-Diósd kör-
nyékére. T.: 06-20-483-2613, v. 290-1084.

INGATLANCSERE. Budapesti ingatlanra,
üzlethelyiségre vagy Budapest közeli telek-
re, házra cserélném vagy eladnám
Balatonlellén lévõ kávézómat, lakással
együtt, 83 m2. T.: 06-20-483-2613 v. 290-
1084.

XVIII., 71 M2-ES lakást másfélszobásra
vagy kisebbre cserélném. Minden megol-
dás érdekel. T.: 06-20-573-9074.

ALKALMI VÉTEL, akár vállalkozásnak is!
Saroktelken, nagyon jó közlekedéssel, erdõ
közelében, 2 generációssá alakítható, kis-
rezsijû családi ház Pestszentlõrincen eladó
vagy cserélhetõ 2 lakásra, kb. 22 M Ft ér-
tékben v. értékegyeztetéssel. T.: 06-20-
222-3948.

XVIII., Tarkõ utcában azonnal költözhetõ, új
építésû, 106 m2-es, garázsos ikerház eladó.
T.: 06-20-975-8889, www.tarkoliget.
eoldal.hu.

XVIII., HOSSZÚHÁZ utcában 47 m2-es, 2.
em.-i, erkélyes, felújítandó lakás eladó. Ár:
9,49 M Ft. T.: 06-30-930-3543, www.tarko-
liget.eoldal.hu.

MONORON, új építésû, 74 m2-es, egyszin-
tes, nappali + 2 szobás, költözhetõ ikerház
15,5 M Ft-ért eladó. T.: 06-30-930-3543,
www.tarkoliget.eoldal.hu.

XVIII., DOLGOZÓ utcai, csendes környe-
zetben lévõ, téglaépítésû, III. emeleti, felújí-
tott, távfûtéses, 43 m2-es, másfélszobás la-
kás, hosszú távra bérbe adó. T.: 06-30-274-
6208.

ELADÓ és kiadó ingatlanokat keresünk a
18. ker.-ben. 2%-os jutalék, www.tarkoliget.
eoldal.hu T.: 06-30-904-0482.

ÚJ ÉPÍTÉSÛ, mediterrán sorházi lakások
1+3 szobával minõségi kivitelezésben el-
adók a 20. kerületben. Ár: 24,9 M Ft-tól. T.:
06-30-904-0482. , www.tarkoliget.eoldal.hu.

VECSÉSEN, újépítésû környezetben, 91
m2-es, 1+3 szobás ikerházi lakás, 320 m2-
es kerttel eladó. Ir.ár: 23,5 M Ft. T.: 06-
30904-0482, www.tarkoliget.eoldal.hu.

ELADNÁM, vagy elcserélném (megegye-
zéssel) Péteri községben lévõ négyszobás,
alápincézett, összkomfortos, kertes háza-
mat XVIII. ker. lakótelepi lakásra (Béke tér-
tõl 15 perc). T.: 06-70-209-2133.

BUDAPEST XVIII., Kosztolányi Dezsõ ut-
cában, 107 m2-es családi ház garázzsal,
196 nöl-es telken eladó. Ir.ár: 29 M Ft. T.:
06-20-911-8689.

XVIII., erdõvel körülölelt lakóparki környe-
zetben eladó 89 m2-es, 2+3 félszobás új,
sorházi ingatlan, 235 m2-es telekkel 24,5 M
Ft. +3670-633-4883.

ELADÓ Lõrincligeti lakóparkban, a piac
(kertészet) mellett, újépítésû, liftes, parkra
nézõ, nagy teraszos, redõnyös, légkondici-
onált, amerikai konyhás, +1szobás nagy
fürdõszobás, III. emeleti, 56 m2-es, gáz-
fûtéses lakás 16,9 M Ft + 1 M Ft udvari gép-
kocsi beállóval. T.: 06-70-266-3650.

PESTSZENTLÕRINCEN, a József utcá-
ban, nyaralóhely hangulatú környéken el-
adó 30 m2-es, felújított házrész, nagy szo-
ba, konyha, wc, zuhanyozó, beépíthetõ
padlás, nagy terasz, saját kert. Ár: 11 M Ft.
T.: 06-20-582-4691.

XVIII. KER., Ganz-kertvárosban, 117 m2-
es, 3+félszobás családi ház, 1170 m2-es tel-
ken, eladó. Ir.ár: 33 M Ft. T.: 06-70-519-
5207.

XVIII., Bókay-telepen, jó állapotú, polgári
stílusú, négyszobás ház különálló, egyszo-
bás lakrésszel 551 m2-es telken 32 M Ft-ért
eladó. T.: 290-7442 

ELCSERÉLNÉM! 530 m2-es telken 63 m2-
es családi házam KISZ-telepi 1+félszobás
lakásra 1. vagy 2. emeletire. T.: 292-4594 v.
06-30-584-5792.

A LAKATOSTELEPEN (nem panel) 57 m2-
es, 2,5 szobás, vízórás, parkettás, frissen
festett lakás 9,7 M Ft-ért eladó. A konyha
tágas, van kamra, közel a buszmegálló. T.:
06-30-356-6018.

ELCSERÉLNÉM 54 m2-es, panelprogram
keretében felújított önkormányzati lakáso-
mat egy egyszobás félkomfortos-, vagy
komfortos XVIII. kerületi önkormányzati la-
kásra. A csere feltétele: a lakáson lévõ 1,5
M Ft hátralék megfizetése, mely a késõbbi-
ekben megvásárolható az Önkormányzat-
tól. T.: 06-70-704-2529.

XVIII. KER., Havanna utcában tulajdonostól
eladó 53 m2-es, 2 szobás, IX. emeleti, jó ál-
lapotban lévõ, Vörösmarty iskolára nézõ la-
kás. Csendes, világos, saját vízórával. Ir.ár:
8,1 M Ft. T.: 06-30-305 7175.

BÓKAY-telepen, kétlakásos családi ház-
ban, 66 m2-es házrész hangulatos, gondo-
zott belsõ kerttel, garázzsal, tulajdonostól
eladó. Földszinten, 45 m2-en nagy nappali,
konyha, étkezõ, kamra, WC. Emeleten 21
m2-en hálószoba, gadrób, fürdõszoba, WC.
Pár éve teljes belsõ felújítás történt. Ár: 17,5
M Ft. T.: 06-30-456-6866.

SOROKSÁR Orbánhegyen panorámás,
zöldövezeti ideális építési telek, ikerház épí-
tésére is alkalmas, 1226 m2, kedvezõ áron,
tulajdonostól 18 M Ft-ért eladó. T.: 06-20-
525-0884.

ELADÓ Pestszentlõrinc, nagyon jó adottsá-
gú, 849 m2-es telken egy felújítandó 60 m2-
es 1,5 szobás ház és egy 20 m2-es egy szo-
ba-konyhás melléképület. A ház teljesen
alápincézett, parkolási lehetõség a pince-
szinten és az udvaron. A telek társasházi
vagy önálló családi ház építésére is kiváló-
an alkalmas. Ir.ár: 20,9 M Ft T.: 06-30-297-
7354.

HÉVÍZIRE cserélném budapesti házamat.
T.: 294-6315.

NEM PANEL, 1,5 szobás, 48 m2-es, 6.em.-
i lakás a XVIII. kerület zöldövezeti részén el-
adó. Nagy erkély, légkondicionáló, kerámia-
lapos tûzhely, saját vízóra. Az épületnek sa-
ját kazánházas fûtése van. Jó közlekedés, a
metró 10 percre van. Ir.ár.: 9,3 M Ft. T.: 06-
20-956-8555.

IGÉNYESEN felújított, körbejárható 100 m2-
es családi ház 15 m2-es garázzsal és pincé-
vel a Szentimre-kertváros szélén tulajdo-
nostól eladó. Ir.ár.: 30 M Ft. T.: 290-1651. v.
06-30-250-6404.

XVIII. ker., Szarvascsárda térnél (Napfürdõ
lakóparkban), kétszobás, földszinti, tera-
szos lakás eladó. 2006-os építésû, tégla.
Beépített konyhabútor, egyedi mérõk. Ir.ár:
14,5 M Ft. T.: +3630-236-3529.

PESTSZENTIMRÉN elsõ házrész 125 nöl-
es telekkel, 60 m2-es lakás eladó. Víz, vil-
lany, gáz bent van. Garázs! Külön bejárat-
tal. T.: 294-1657.

JÓ állapotú 1+1,2 szobás, 2. em.-i lakás, a
Havanna utcában eladó vagy önkormány-
zatira cserélhetõ, értékegyeztetéssel. Élet-
járadék is érdekel. Ár: 7,1 M Ft. T.: 708-
7646 v. 06-70-295-7404.

PESTSZENTLÕRINCEN, a Garam utcá-
ban, 130 m2-es, 5 szobás, tetõteres családi
ház, tulajdonostól eladó. Kétállásos garázs,
parkosított kert, kiváló közlekedés és inf-
rastruktúra. Ár: 34,9 M Ft. T.: 06-30-490-
5262.

BALSÁN, Tokaj közelében, magas árvíz-
mentes helyen eladó 90 m2-es összkomfor-
tos, gázfûtéses, 2 szoba ebédlõs családi
ház. 1338 m2-es saroktelken. Fix ár 3 M Ft.
T.: 06-30-334-2223 v. 06-20-398-8329.

ELADÓ pestszentlõrinci 100 m2-es családi
ház 580 m2-es összközmûves telken. Új kül-
sõ szigetelés, riasztórendszer, jó infrastruk-
túra. Kerületi lakás beszámítható. T.: 292-
2226.

XVIII. ker., Újpéteritelepen családi ház 150
nöl-es telken eladó. A telken egy 2,5 szobás
és egy 1 szobás lakás található. Mindkettõ
összközmûves. Az ingatlanon gyûrûs kút,
380 V is van. Az ingatlan tehermentes, fel-
újításra szorul. T.: +3630-281-5129.

2+FÉLSZOBA+HALLOS, erkélyes felújított
60 m2-es 1. em.-i lakás a Havannán hõszi-
getelt házban eladó. Ár: 8,1 M Ft. T.: 06-30-
229-6943.

LÕRINCEN eladó a volt KISZ-lakótelepen 4
em.-es téglaházban, 53 m2-es, 2 szobás,
nagy elõszobás, 3. em.-i eladó. Egyedi fûté-
ses, vízórával felszerelt. Déli fekvésû, na-
pos. Rendezett zöldövezet. Ir.ár: 11,5 M Ft.
T.: 06-70-614-6068.

PESTSZENTIMRE központi részén újon-
nan épülõ 64 m2-es 2 hálószoba + nappalis
családi ház + terasz, + zárt garázs, 100 m2-
es elszeparált saját kerttel decemberi beköl-
tözéssel kulcsrakészen 18,8 M Ft-ért eladó.
T.: 06-20-239-6236. 

ELADÓ a XIX. kerületben egy 37 m2-es, III.
emeleti panellakás. Csendes, jó közleke-
déssel, lift, nagykonyha, a ház egyedi kazá-
nos, magánszemélytõl. Ir.ár: 7,5 M Ft. T.:
+3630-368-3930.

XVIII., Havanna lakótelepen, fûtéskorszerû-
sített, hõszigetelt házban elsõ emeleti, erké-
lyes, 2 + félszoba hallos, parkettás, köve-
zett, jó állapotú lakás azonnali költözési le-
hetõséggel eladó Ir.ár: 8,1 M Ft. T.: +3630-
281-1877. 

XVIII., Lipták-telepen földszintes, ötszobás,
dupla fürdõszobás, két bejárattal rendelke-
zõ, karbantartott családi ház garázzsal,
melléképülettel eladó. Ir.ár: 27,5 M Ft. T.:
291-3357.

PESTSZENTLÕRINC Ganz-kertvárosában
1090 m2-es összközmûves telek 100 m2-es,
bontandó vagy felújítandó épülettel eladó. A
telek utcafronti szélessége 18 m. Ir.ár: 32 M
Ft. T.: 290-7442. 

A KERÜLETBEN eladó családi házat, iker-
házat, szeparált házrészt vagy lakást kere-
sünk. Felújítandó is érdekel. Köszönjük hí-
vását. T.: 06-30-954-2326.

ZÖLDÖVEZETBEN a 3-as metrótól 10
percre XVIII. ker., Kinizsi Pál utcában tégla-
épületben, földszinti, de nem talajszint (5
lépcsõ), 44 m2-es, 1,5 szobás, összkomfor-
tos, gázfûtéses, parkettás, erkélyes, pincés
lakás tulajdonostól eladó. Azonnal költözhe-
tõ. Érd.: 8-18-ig T.: 06-70-240-9505, 291-
1047.

PESTSZENTLÕRINCEN, a József utcá-
ban, nyaralóhely hangulatú környéken el-
adó, 30 m2-es, felújított házrész, nagy szo-
ba, konyha, WC zuhanyozó, beépíthetõ
padlás, nagy terasz, saját kert. Ár: 11 M Ft.
T: +3620-582-4691.

XVIII. ker., Alacska úti lakótelepen, 2+fél
szobás 68 m2-es lakás, eladó. Ir.ár: 9.9 M
Ft. T.: +3670-342-2580.

ELCSERÉLNÉM XVIII. kerületi, 1,5 szobás
öröklakásomat nagyobbra (43-47 m2), vagy
eladom. T.: +3620-578-2531, 708-7587.

TÁPIÓSZENTMÁRTONBAN eladó 25+24
m2-es téliesített kõház 555 m2-es telken.
Padlásteres, gáz, villany, víz bevezetve.
Ir.ár: 3,6 M Ft. T.: 290-7672 v. 06-70-565-
2196.

SÜRGÕSEN, áron alul eladó a XVIII. kerü-
letben, 30 m2-es, egyszobás, téglaépítésû,
összkomfortos lakás. Ir.ár: 7,5 M Ft. T.:
+3620-455-0260.

ELADÓ XVIII. ker., Babits Mihály utcában,
200 nöl-es telek, 70 m2-es lakóépülettel +
melléképületekkel. Ir.ár: 23 M Ft. T.: +3630-
409-6189, +3670-313-4243.

ELADÓ Pestszentlõrinc, Ganz-kertváros
legfrekventáltabb részén, 1200 m2-es
összközmûves telek, bontandó házzal, Bé-
ke tértõl 2 percre. T.: +3620-589-6360.

KÉTSZOBÁS családi ház eladó! Cegléd-
Budai úti termálfürdõ és aquapark közelé-
ben. Vasútállomáshoz 4 percre. Lakóház-
nak és nyaralónak is alkalmas. T.: +3630-
306-2190 vagy +3620-993-2529.

ELADÓ Bókay-telepen 170 nöl-es rende-
zett kertes telken 97 m2-es 2+2 félszobás +
30 m2-es garázsos családi ház. Egyedi gáz-
fûtéses, összközmûves, emeletre építéshez
érvényes építési engedéllyel. Társasházi ki-
sebb lakást értékegyeztetéssel beszámí-
tunk. Ár: 28,47 M Ft. T.: 290-9112, 06-20-
985-9191

SZIGETSZENTMIKLÓSON a Dunától 10
percre, egy 120 nöl-es telken, 36 m2-es,
összközmûves ház eladó. Ár: 9,8 M Ft. T.:
+3620-548-3292, +3620-258-5239.

XVIII. KER., Ráday utcában teljesen felsze-
relt, új, a mûködéshez szükséges minden
engedéllyel rendelkezõ étkezde bérleti joga
hosszútávra átadó. T.: +3630-585-7330.

GYÁL központjában 3+félszobás, teljesen
alápincézett, vegyes tüzelésû kazánnal, tel-
jes közmûvel ellátott ház, 170 nöl-es telken,
áron alul, sürgõsen eladó. T.: +3670-271-
4352, +3629-345-835.

apróhirdetés
Állás

Ingatlan

ÁLLATELEDEL-ÜZLET bérleti joga el-
adó. Dél-Pest frekventáltabb részén,
fõútvonalon, állatorvosi rendelõ, ku-
tyakozmetika, szépségszalon, stb.
mellett. Kiváló parkolási lehetõséggel.
T.: 06-70-773-3965.

LOM-, SZEMÉT-,
SITTSZÁLLÍTÁS

4-6-8 m3

lenyitható konténerekkel, sóder, 

homok, termõföld, megrendelhetõ

SZABÓ KONTÉNER
T.: 06-20-983-2890

KÖNYVELÉS
XVIII. ker.

Könyvelését 
bízza szakemberre!

Kezdõ vállalkozások 
könyvelése alapdíjon!

www.konyvelo.berszamfejtes.hu

06-70-604-7876

Mosógép- és bojlerszerviz
Minden típusú hûtôgépek, 

fagyasztók, mosógépek, bojlerek,
mikrohullámú sütôk 
helyszíni javítása

GARANCIÁVAL, 
INGYENES KISZÁLLÁSSAL!

Tel.: 291-9464, 06-30-942-4624
SOMOGYI CSABA

HÛTÕGÉP

FOGÁSZAT
Üllôi út 372.

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

(a Piros iskola melletti üzletsoron)

Részletfizetési lehetõség és
ingyenes állapotfelmérés,

fájdalommentes kezelések.
Fogfehérítés, 
ultrahangos 

fogkôeltávolítás.
Porcelán hidak. 

Kivehetõ pótlások.
Fogbeültetés, 
altatásban is!

Gyermekfogászat is!

Havanna Lakótelepi Állatorvosi Rendelõ
1181 Bp., Margó Tivadar u. 33. (Havanna u. 2-vel szemben)

Szeretettel várjuk megújult rendelõnkben
állatbarát ügyfeleinket! 

Sebészeti szakrendelés, konzultáció, ultrahangos
vizsgálat, belgyógyászat, szülészet, szemészet,
microchip, útlevél-ügyintézés, védõoltások, stb.

H-P.: 9–12; 15–18; szo.: 9–12
Tel.: 06-70-395-5928

Kerületi üres üzlethelyiségek
BÉRBE ADÁSA

Érdeklõdni lehet: PROJEKT18 Kft. 
1181 Budapest, Kondor Béla stny. 16. Telefon: 297-4729

Internet: www.vagyon18.hu/pályázat, www.projekt18.hu

Az Együtt Pestszentimréért
Egyesület augusztus 19-én,
immár negyedik alkalom-
mal rendezett Szent István-
napi utcabált a Hősök te-
rén.

FÜLEP ERZSÉBET

Dunavölgyiné Lipokatich
Margit, az Együtt Pest-
szentimréért Egyesület elnöke,
az egykori pestszentimrei ut-
cabálok újraálmodója négy év-
vel ezelõtt hagyományteremtõ
szándékkal szervezett utcabált,
melynek célja közösségek ki-
alakulásának elõsegítése volt.
Azóta is minden évben augusz-

tus 19-én megrendezik az utca-
bált, melyen ezúttal is minden
korosztály talált kedvére való
szórakozást. 

Egész délután szólt a zene,
míg a színpadon váltották egy-
mást az elõadók.

A programban szerepelt a
Perge Blues Company, az
IntimProject Zenekar, az utca-
bálon a Gesarol együttes szol-
gáltatta a zenét. 

Egy különleges meglepetés-
ben is részük volt a kilátoga-
tóknak, ugyanis eljött a kerüle-
ti kötõdésû Tóth Balázs, a
taekwondo világbajnoki bronz-
érmes sportoló, kilenc éve a
sportág legeredményesebb
férfi versenyzõje és 15-szörös
magyar bajnok. Tíz órakor lát-
ványos tûzijátékban gyönyör-
ködhettek a jelenlevõk, akik le-
hetettek úgy kétezren is.

Szent István-nap 

EPE-bál 

P r o g r a m o k

HiRdEtés



VÁROSKÉP n 2011. mÁRciuS 8. n www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

15SportA baranta több mint sport: életforma

�
Két évtizeddel 
ezelőtt még csak 
néhányan ismer-

ték a baranta fogalmát. 
Napjainkban egyre 
népszerűbbé válik ez a 
magyar harcművészeti 
ág. Mi kerületiek büsz-
kék lehetünk: Németh 
Zoltán személyében mi 
adjuk a sportág böllön- 
(harci birkózás) bajnokát.

„Harcos Magyarok” néven, két-
napos nagyszabású harcművésze-
ti gála otthona volt a közelmúlt-
ban a kecskeméti Messzi István 
Sportcsarnok. A főszervező Or-
szágos Baranta Szövetség mellett 
további 16 harcművészeti ág kép-
viselője mutatta be tudását.

– Hármas évfordulót ünne-
peltünk mi, barantázók – tud-
tuk meg Németh Zoltántól, az 
Országos Baranta Szövetsége al-
elnökétől. – Éppen 70 éve ugyan-
is, hogy nemzetközi porondon 
bemutatkozott a baranta, amely 
aztán hosszú kihagyás után, 20 
évvel ezelőtt éledt újra, és 15 éve 
alakult az első egyesület. A gá-
lán változatos programokkal és 
magas színvonalú bemutatókkal 

ünnepeltünk, majd terített asz-
talánál fejeztük be a programot, 
ahogy jó magyar mulatsághoz 
illik. A gálán a bemutatókon és 
a gyermekfoglalkozásokon kí-
vül több sportágban is látványos 
küzdelmeknek lehettek szemta-
núi a kilátogató nézők. Az első 
nap 120 barantás, négy különbö-
ző versenyszámban mérte össze 
tudását, másnap pedig a gálán 
rendezték meg a döntőket. Né-
meth Zoltán a harci birkózás – 
hivatalos nevén: böllön – döntő-
jében legyőzte szadai ellenfelét, 
amellyel elnyerte a kupát. Ezzel 
újabb harcművészeti ágban szü-
letett kerületi aranyérem.

A kerületben „BaranTanóra” 
néven nemrégiben népszerűsítő 
napokat szerveztek a Bókay is-
kolában, amelyen az intézmény 
valamennyi diákja részt vett. 

– Szerencsére elmondha-
tom, hogy az önkormányzatban 
Kucsák László alpolgármester, 
valamint Kardos Gábor és Pász-
tor János képviselők személyé-
ben lelkes támogatókra találtam 
az ötletemmel, hogy a magyar 
gyerekeknek mutassuk meg: 
létezik magyar harcművészet, 
gazdag mozgásformával és mély 
kulturális gyökerekkel. Hogy a 
botot nem elvenni kell a gyer-

mektől, hanem megtanítani azt 
használni, és megtanítani arra 
is, hogy jó célra használja. Egy 
tanóra erejéig minden gyermek-
ből vitéz lett, vívott, íjászkodott, 
vagy éppen felpróbálhatta a 10 
kilós páncélinget.

A „BaranTanórának” ak-
kora sikere volt, hogy azóta a 
Bókayban is elindultak a rend-
szeres barantafoglalkozások. 

Aki bArAntázik, 
mindenhez ért
mivel is foglalkozik egy 
barantás? 
– A baranta foglal ko
zások során a gyermek 
megtanulja használni a 
hagyományos magyar 
fegyvereket: a szab
lyát, a fokost, a botot, 
az ostort és az íjat, 
megismerkedik mon
dáinkkal, népdalaink
kal és néptáncainkkal, 
azaz a teljes magyar 
kultúrával. megtanulja, 
hogy nincs egyedül, a 
közösség fontosabb, 
mint az egyéni sikerek. 
hogy nem valami ellen, 
hanem valamiért kell 
harcolni. 



németh zoltán barantakupagyőztes lett

Éledőben a magyar 
harcművészet

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Sport
hírek
Marosi Ádám 
remekelt
Kitűnően kezdte az idei világ-
kupa-sorozatot a kerületben 
élő öttusázó, Marosi Ádám. 
Az egyesült államokbeli Palm 
Springsben megrendezett 
versenyen a 2009-es év egyéni 
világbajnoka kiegyensúlyozott 
teljesítményének köszön-
hetően végül ezüstéremmel 
térhetett haza, csak az ukrán 
Pavlo Tyimoscsenko tudta őt 
megelőzni. A Palm Springs-i 
versenyen 84 induló volt.

Almási Zoltán 
a legjobb 
Új világranglistát tett közzé 
a Nemzetközi Sakkszövetség. 
A rangsort továbbra is az 
indiai Viswanathan Anand 
vezeti. A férfiak mezőnyében 

ismét a kerületi Almási Zoltán 
lett a legjobb magyar, 2719 
Élő-pontjával a 24. helyen áll 
a világranglistán. Az utána 
következő magyar verseny-
zőnek, Lékó Péternek 2717 
pontja van. 

Bombasikerek 
a TNT kupán
Először rendeztek TNT (Téli 
Nagypályás Torna) labdarúgó 
mérkőzés-sorozatot Budapes-
ten. Kerületünk két csapattal is 
képviseltette magát, hiszen a 
BLSZ I/B osztályában szereplő 
Pestszentimrei SK, valamint 
a BLSZ II/1-es csoportjában 
induló 1908 SZAC KSE is részt 
vett a tornán. Az 1908 SZAC 
KSE végül a 4. helyet szerezte 
meg. A torna legjobb kapusa 
címet kapusunk, Tövisháti 
Tamás szerezte meg. 
A másik kerületi csapat, 
a Pestszentimrei SK a 12. lett.

Az oldalt összeállította: Kovács Attila

n Miközben a 
harcművészetek 
bizonyos érte-
lemben válságba 
kerültek – bázisuk 
ugyanis kivétel 
nélkül csökken –, 
a baranta ezzel 
ellentétes utat jár 
be.
– Egyre többen 
érzik azt, hogy 
gyökerek nél-
kül nem tudnak 
értékes életet élni. 
A mi gyökereink 
a magyar történe-
lemben rejtőznek. 
Onnan minden 
értékeset elő 
tudunk ásni, hogy 
továbbfejlesztve 
átadjuk a követke-
ző nemzedéknek. 
Ez a baranta útja. 
Már több ezren 
űzik szerte a Kár-
pát-medencében, 
s ha így folytató-
dik, akkor néhány 
év múlva az első 
számú harcművé-
szeti ággá nőheti 
ki magát. 

Németh Zoltán büszkén mutatja a trófeát és a diadalról 
szóló oklevelet

�
Negyedik alkalommal rendeztek 
közös cselgáncsversenyt a diák-
olimpia résztvevői és a speciális 

nevelési igényű gyermekek részére. Az 
eseménynek – amely a sport igazi arcát, 
valódi értékeit vonultatta fel – ezúttal is a 
Kassa utcai Általános Iskola tornaterme 
adott otthont.

A február 19-én lezajlott közös versenyt Lévai István 
Zoltán alpolgármester nyitotta meg. Köszöntőjében 
kiemelte, hogy a kerület vezetése maximálisan el-
kötelezett a helyi sport támogatása iránt, és vizs-
gálják annak lehetőségét, hogy a jelenlegi értékek 
megőrzése mellett miként lehetne tovább szélesíteni 
a városrész sportéletét.

A közös szervezésű cselgáncsversenyen a kerület 
kilenc iskolája indított tanulót. Ezenkívül természe-
tesen elindult a SOFI is, amelynek versenyzői közül 
többen a hagyományos diákolimpiai versenyen is 
elindultak. Az egész napos viadal talán legjellem-
zőbb pillanata volt, amikor az egyik speciális neve-
lési igényű gyermek intett az őt legyőző felé: gyere, 
és nyomjál le újra a szőnyegre.

– Örülök, hogy észrevette ezt a jelenetet – 
mondta Juhász József gyógypedagógus tanár, a Ma-
gyar Speciális Olimpiai Szövetség judo szakágának 
vezetője. – Valóban arról van szó, hogy ezeknek a 
gyermekeknek egészen mást jelent a sport, mint ép 
társaiknak. Sokszorosan meghálálják a törődést. 

Közülük sokan a rendszeres sportnak köszönhe-
tik állapotuk viszonylagos javulását. Ezért ezeknek 
a gyermekeknek a sport egyszerre lelki és fizikai 
szükséglet is!

A coubertini szellemiség viadala

Közös cselgáncsverseny 
a Kassában

Grosics Gyula 
Lőrincen járt

Miről ismerszik meg egy focitorna, ha egyházi szervezésű? 
Egyebek mellett arról, hogy apácák, papok és lelkészek is jelen 
vannak a nézőtéren, miközben a pályán még kihagyott helyzet 
vagy szabálytalanság esetén sem hallatszik szitkozódás, csú-
nya beszéd.

Idén immár 15. alkalommal rendezték meg a budapesti illetve a 
főváros környéki protestáns és katolikus iskolák labdarúgótorná-
ját, a Lónyay Focikupát. A tornát a helyszínen tekintette meg az 
Aranycsapat legendás kapusa, Grosics Gyula is.

A focikupa szervezői örömmel hozták kerületünkbe a tornát, 
ugyanis az önkormányzat erre az eseményre rendkívül kedvezmé-
nyes bérleti díjat határozott meg a Lőrinci Sportcsarnokra – ezzel 
támogatva a torna lebonyolítását.

A viadalt a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium csapata 
nyerte. A díjak átadásában részt vett a kupa névadója, a Lónyay 
Gimnázium egykori diákja, Kocsis Máté Józsefváros polgármeste-
re, a Ferencvárosi Torna Club alelnöke, Lévai István Zoltán alpol-
gármester és Grosics Gyula.

A sport lelki és fizikai szükséglet

Az aranycsapat kapusa írta alá az okleveleket

Tizenhárom ország több mint 
200 versenyzője indult a K.F.K. 
Grácia Sport Egyesület által 
február 19-én rendezett nem-
zetközi ritmikus gimnasztika 
kupán.
Az egyesület immáron másod-
szor rendezte meg a nemzetközi 
rg-viadalt, amelyet idén Radványi 
Gábor, Kőbánya alpolgármestere 
nyitott meg, és amelyre 150 ver-
senyző érkezett Közép- és Kelet-
Európából. Különösen az orosz 

és az ukrán küldöttség volt nagy 
létszámú. Ennek ellenére a ma-
gyar versenyzők egyéniben és 
csapatban is kiemelkedően szere-
peltek. A hat elsőség mellett há-
rom ezüstérem és három bronz-
érem is idehaza maradt.

A vendéglátó K.F.K. Grácia 
Sport Egyesületen kívül Ma-
gyarországról további tíz egye-
sület száz versenyzője mutatta be 
gyakorlatait. A versenyen felnőtt 
korcsoportban indult, és aranyér-

met nyert Vass Dóra, többszörös 
ritmikus gimnasztika magyar 
bajnok. Első helyezést ért el a 
kupán a felnőtt kéziszer-váloga-
tott, melynek tagjai a szeptem-
beri franciaországi világbajnok-
ságra készülnek. A felnőttekhez 
hasonlóan aranyérmet nyert a 
junior kéziszer-válogatott, amely 
számára a II. Nemzetközi Grácia-
kupa a május végi minszki Euró-
pa-bajnokság főpróbája volt. 

Ezüstérmes lett Korom Anna, 
bronzérmes Forray Fanni, akik 
számára ez a verseny a második 
válogató volt a szeptemberi világ-
bajnokság előtt. 

Hat magyar rg-arany
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16 A hagyományos ruhaviselet ma is az egyetemes magyar kultúra részePortré

Török András IsTván  

Beszélgetésünk elején elmond-
ja, hogy a gombkötő szakma az 
1500-as, a paszománykészítés pe-
dig az 1700-as évektől létezik. A 
két szakma rokonságban áll egy-
mással, de mára már eggyé vált. 

– Azt hiszem, a gombkötő 
szakma ismeretlenebb; monda-
na erről valamit? 

– A gombkötés éppen úgy 
történik, mint kezdetben, év-
századokkal ezelőtt. A gombot 
– szakszerű kifejezéssel – kézzel 
kötjük ki; kell hozzá egy fából 
készült alapforma, erre kerül 
a kordonett. egy vastag cérna-
zsinór, amely magába zárja a 
formát. Nézze, van itt egy kész 
gomb.

Mesterleveles 
tanítóMester
Kezembe veszem: átmérője két 
centi sincs. A kordonett hajtásai 
szorosan rá vannak hajtogatva a 
fából készült alapra. A hajtások a 

megfelelő helyeken irányt váltva 
átfedik egymást, így a belső alap 
mindenütt takarva van. Az egy-
mást követő hajtogatások folytán 
a kis gombocska elölről nézve 
egy szabályos, öt szeletből álló 
tortára emlékeztet. A hajtogatá-
sok a gomb alján is folytatódnak, 
ott szintén öt felé osztják a kört, 
de a szalagocska eleje és vége 

rejtve marad. Elvész, megbújik 
valahol, takarják a hajtogatások. 
Csodálkozva nézem, forgatom a 
gombot… 

– Gombkötéssel ’91 óta fog-
lalkozom, akkor ismertem meg 
Csehi Pál gombkötő mestert, aki-
től a szakmát tanultam – mondja 
Tóth János. – A gombkötők közül 
ő élt legtovább, akinek még volt 
mesterlevele, és akitől lehetett 
tanulni; a háború után már nem 
képeztek gombkötőket. Miután 
megismerkedtünk, volt egy na-
gyobb, közös munkánk, a parla-
menti őrezrednek készítettük azt 
a zsinóros ruhát, amelyet 1991-
ben terveztek. A ruhák pótlása is 
nálunk készül: Csehi Pál, sajnos, 
ebben már nem vehet részt, két 
éve meghalt. 

Készül az Új 
országzászló

– Látok itt a falon díszes, 
zsinóros, egyenruhákon látható 
kellékeket…

– Ezeket epoletteknek nevez-
zük: vannak rojtos váll-lapok, 
ezüst- és aranyszínben, kard-
bojtok, zászlóbojtok is. Ezeknek 
az alapja szintén fából van. Ez 
a piros-fehér-zöld fonalból ké-
szült zászlóbojt az országzászló-
ra készül, az idei március 15-re. 
Epoletteket a színházak, filmstú-
diók is rendelnek tőlünk. Ezek itt 
vitézkötések: ez már paszomá-
nyos munka. A vitézkötés össze-

foglaló név, ruházaton lévő zsi-
nórdíszítményt jelent, amelyből 
nagyon sokféle van. Van csákó 
vitézkötés, van vitézkötés az atil-
la viseleten, a Bocskai-ruhán. A 
huszárok csizmanadrágján, ahol 
a comb felső része van, szintén 
volt vitézkötés. Ez, mivel fém-
szálak sokaságából volt fonva, a 
gyengébb kardcsapást képes volt 
felfogni, tompítani. Volt vitéz-
kötés a mentén is. A zsinórzat 
tehát nem csupán cicoma volt, 
hanem a védelmet is szolgálta. A 
huszárcsákó zsinórzatot és a hu-
szár-zsinórövet ma is úgy kötjük 
ki, ahogyan az elsőket kötötték, 
a technológia sem változott, csak 

az anyag lett más: a huszárság 
fénykorában ezek arannyal be-
futtatott fémszálakból készültek, 
ma már aranyszínű fonalat hasz-
nálunk. 

a rejtélyes 
vitézKötés
A műhelyben gépek sokasága: 
vékony, színes fonalak futnak le 
egy-egy csévéről, aztán egyesül-
nek, s odébb jön ki a zsinór.

– Ez a vitézkötéshez való négy-
szög keresztmetszetű kockazsi-
nór – mondja a kalauzom. – Ez a 
gépünk itt 1900-ban készült, épp 
olyan jól dolgozik, mint a legújab-
bak, igaz, sokkal lassabban – de 
nálunk nem a mennyiség fontos, 
hanem a gondosság, amit elsősor-
ban a kézzel végzett munka bizto-
sít. Sokat kellett a szakirodalmat 
tanulmányoznunk, hogy olyan 
zsinórokat gyártsunk, amilyenek 
a régiek is voltak. Ha valaki nem 
néz utána, csak elkezd gyártani 
egy, az eredetitől eltérő zsinór-
zatot, és az vagy száz év múlva 
előkerül, lehet, hogy az akkori 
kutatók azt fogják alapul venni. 
Az autentikus gyártás tehát lelki-
ismereti, erkölcsi kötelességünk.

– Hányan dolgoznak itt a 
műhelyben? 

– Három alkalmazottam van, 
négyen visszük az egész műhe-
lyet az adminisztrációval együtt. 
De szeretettel végezzük a mun-
kákat… Tudja, az a baj, hogy oly-
kor ideológiát gyártanak a régi 
ruhaviseleteinkből, következte-
tést vonnak le, hogy ez vagy az a 
személy melyik oldalhoz tartozik. 
A hagyományos ruhaviseleteket 
azonban ma is az egyetemes ma-
gyar kultúra részének kell tekin-
tenünk.

„Sokat kellett a 
szakirodalmat 
tanulmányoznunk, 
hogy olyan zsinó-
rokat gyártsunk, 
amilyenek a régiek 
is voltak. Ha valaki 
nem néz utána, 
csak elkezd gyárta-
ni egy, az eredetitől 
eltérő zsinórzatot, 
és az vagy száz év 
múlva előkerül, le-
het, hogy az akkori 
kutatók azt fogják 
alapul venni. Az 
autentikus gyár-
tás tehát lelkiis-
mereti, erkölcsi 
kötelességünk.”



Az őrezred zsinóros 
ruháját készítették
Tóth János az ezüstös, aranyos váll-lapok, kardbojtok, 
zászlóbojtok titkairól
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SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

Személyre szabott progresszív lencse Akció
Computeres látásvizsgálat
Biofinity kontaktlencse család Akció!
Air Optix kontaktlencse kipróbálási Akció!
Igazolványkép készítés

Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13Személyre szabjuk szemüvegét!

HIrdETÉsFELvÉTEL!
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

� 
Kevesen tudják már, kik is azok a paszomá-
nyosok meg a gombkötők. e régi szakmákat 
gyakorolja a Pestszentlőrincen lakó tóth já-

nos, aranykoszorús mester. Műhelyének irodájában 
beszélgetünk: megtudom tőle, hogy 30 éve van a 
szakmában. Felesége paszománykészítő család-
ba született, így beszélgetőtársam már a második 
nemzedéket képviseli ezen a pályán. 

Tóth János paszományai nemcsak szépek, hanem korhűek is

HirdetéS
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