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megBirKóztAK A hóvAl

Január 14-én hétfőn reggel megérke-
zett az igazi tél, és 15-20 centiméteres 
hó lepte el a főváros utcáit. a csapa-
dékos, havas időjárás az azóta eltelt 
időszakban is gyakori volt, így bőven 
akadt dolga a Városgazda XViii. kerület 
nonprofit zrt. munkatársainak, akik 
szükség esetén hajnalban fogtak hozzá 
az utak megtisztításához, így nagyobb 
fennakadás sehol sem volt.

ninCs lemArAdás

A Pestszentimre-városközpont meg-
újítása elnevezésű projekt keretében 
nyolc építési beruházás valósul meg. 
a programnak az esztendő végéig 
kell befejeződnie, s a fejlesztés ennek 
megfelelő ütemben halad. két konzor-
ciumi partner már be is fejezte a kivi-
telezési munkálatokat, míg a harmadik 
2012 végén kezdte meg a nemes utcai 
üzletház építését. 

ÚJévi KonCerteK

Szokatlanul nagy szerepet kaptak az 
énekesek a dohnányi zeneiskola több 
mint egy évtizedes múltra visszate-
kintő újévi hangversenyén január 6-án 
a pestszentimrei sportkastélyban. 
a hagyomány nem változik, csupán 
teljesebbé vált ez a nagyszabású zenei 
rendezvény. a központi koncert mellett 
a kerület több intézményében is tartot-
tak vidám évindítót.

BUlizzUnK oKosAn!

Javában zajlik a báli szezon, amely hi-
vatalosan vízkereszttől húshagyókeddig 
tart. érkeznek a meghívók, ám a kezdő 
bálozóknak nem árt tisztában lenniük 
néhány alapvető szabállyal, hogy sem-
mi se ronthassa el az alkalmat. ruhák 
forgataga és cipők kopogása, de vajon 
mi illik és mi nem? s milyen kiegé-
szítőkkel dobhatjuk fel még jobban a 
különleges eseményt?

AmeriKA hódít

Idén is megrendezik a cellect aréna 
kupa amerikai futball terembajnok-
ságot, amelyet először tartanak a 
pestszentimrei sportkastélyban feb-
ruár 3-án. Valódi családi programnak 
ígérkezik a Magyarországon is egyre 
népszerűbb amerikai futball teremvál-
tozatának 12 csapatos tornája. ezúttal 
a magyarok mellett szerb, osztrák és 
román együttes is pályára lép.

5. oldal 8. oldal 12. oldal 14. oldal

A reptér 
vonzásában
A repülőtér környéké-
nek hasznosításáról 
kezdődött szakmai 
egyeztetés az airled 
program keretében ja-
nuár 17-én Budapesten. 
Az egynapos konferen-
cia a hároméves nem-
zetközi projekt nyitó-
eseménye volt.

a konferencián ughy attila 
polgármester kiemelte, 
hogy mindig is léteztek 
olyan elképzelések, ame-
lyek a repülőtér közel-
ségében rejlő gazdasági 
lehetőségeket igyekeztek 
kiaknázni. ezek többnyire 
egyéni érdekek, egyéni 
törekvések voltak, ám egy 
évi 10 milliós utasforgalom-
mal bíró reptér ennél jóval 
többet tud. ami most elin-
dul, az egy átfogó terv, és 
nemcsak a kerület, hanem 
az egész térség érdekeit 
szolgálja. a repülőtérben 
sokkal nagyobb gazdasági 
potenciál van, mint ameny-
nyit eddig sikerült kiaknáz-
ni. a teljes felmérésre eddig 
nem volt lehetőség. 
ezen segít az európai unió 
által létrehozott central 
europe Program keretében 
elindított projekt, amely az 
airleD (local economic 
Development in airport 
catchment areas) elne-
vezést kapta angolul, és 
amelyet így oldhatunk fel: 
gazdaságélénkítés a repte-
rek vonzáskörzetében.
a projektben a XViii. kerü-
let vezető szerepet kapott. 
ezek közös jellemzője 
természetesen az, hogy 
valamennyi rendelkezik 
repülőtérrel, és mindegyik 
kutatja, miképpen tudná a 
leghatékonyabban kihasz-
nálni az ebben rejlő gazda-
sági lehetőségeket. a cél 
az, hogy – sok nyugati és 
tengerentúli hasonló régió 
mintájára – e területek is 
„airport cityvé”, vagyis 
„reptérvárossá” váljanak.

 Bővebben a 3. oldalon...

városKéP   

A napsugár óvoda bővítésére 
2012 tavaszán pályázott a ke-
rület, s a gondos előkészítésnek 
köszönhetően az esztendő végé-
re beérett a munka. 

– Az óvoda népszerű, de a 
férőhelyek száma tovább nem 

bővíthető, már a tornaszobát is 
csoportszobának rendezték be 
– beszélt a problémáról Kucsák 
László. – Az önkormányzatnak 
azonban szűkösek a forrásai, így 
más megoldást kellett keresni. 
Mivel több sikeres pályázatunk 
is volt az elmúlt esztendőben, 
bíztam abban, hogy erre a fel-
adatra is találhatunk forrást.

Országosan hosszú ideje ke-
vés gyerek születik, az óvoda-
fejlesztési források iránt mégis 
óriási az érdeklődés. 

– Sajnos a kérésünk tartalék-
listára került, így az a veszély 
fenyegetett, hogy a pályázatunk 
nem kap támogatást, s emiatt 
nem tudjuk bővíteni az óvodát.

Összesen 124 kisgyerek jár 
ebbe az intézménybe. Számukra 
az óvodapedagógusok meghitt 
és barátságos környezetet te-
remtenek, de mind a gyerekek, 
mind a nevelőik szempontjából 
elengedhetetlen az intézmény 
átalakítása.

– Pedagógusként és egyko-
ri iskolaigazgatóként tudom, 
hogy mennyire más, mennyivel 
jobb az olyan munkahely, ahol 
a feltételek adottak, és az idő, 
az energia egy jelentős részét 
nem a hiányosságok pótlásá-
ra fordítják a kollégák. Éppen 

ezért folyamatosan tárgyaltam a 
kormányzat illetékeseivel, hogy 
a pályázatunk sikeres legyen. 
December 20-án végre megszü-
letett a döntés, és az Új Széche-
nyi Terv keretében 199 millió 
forinttal támogatja az állam a 
napsugár óvoda bővítését.

Az elmúlt időszakban a kor-
mányzat oktatáspolitikáját kri-
tikák is érik. 

– A magam részéről megpró-
bálok élni minden rendelkezésre 
álló eszközzel annak érdekében, 
hogy a kerületben élő gyerme-
kek és szülők, a gyermekeinkért 
és fiataljainkért tevékenykedő 
kollégák munkakörülményeit 
javítsuk. Sok apró lépéssel, de 
sikerült elérni, hogy a kerület 
pályázati úton 2012-ben több 
mint 1000 millió forintot kapott 
oktatási, közművelődési intéz-
ményeinek a bővítésére, fejlesz-
tésére.  A most elnyert pályázat 

megteremti a lehetőségét annak, 
hogy a Vackor tornaszobáját 
visszaadhassuk eredeti funkci-
ójának, s 2013 őszére a napsu-
gár óvoda egy tagintézménnyel 
kibővítve és megújulva várja a 
gyerekeket és a pedagógusokat.

A terület önkormányzati 
képviselője, Lévai István Zoltán 
alpolgármester kiemelte, hogy 
a jelenlegi önkormányzat nagy 
súlyt fektet arra, hogy minden 
kisgyerek részesülhessen az 
óvodai ellátásban.

– A Belsőmajorban épült 
lakópark mellett a Kossuth Fe-
renc-telepre is sok fiatal család 
költözött, éppen ezért fontos, 
hogy színvonalas ellátást bizto-
sítsunk nekik. A tervek előkészí-
tésében magam is részt vettem, 
így külön öröm, hogy alpolgár-
mester társam közbenjárásának 
köszönhetően nem kell tovább 
várni a megvalósítással. 

2. oldal

a napsugár óvoda bővítésére csaknem 200 milliós támogatást ítéltek meg

ÚjaBB Pályázatot 
nyert az oKtatás

�
kiemelkedően sikeresek a kerületi 
oktatási és nevelési intézmények a 
pályázati támogatások elnyerésében. 

a napsugár óvoda bővítésére közel 200 mil-
liós támogatást ítélt meg a nemzeti fejlesz-
tési ügynökség. ezzel az összeggel a 2012-
ben megszerzett fejlesztési keret több mint 
1 milliárd forintra emelkedett. az óvodafej-
lesztés terveiről kucsák lászló alpolgármes-
terrel, a kerület országgyűlési képviselőjével 
beszélgettünk. 

a Kucsák lászló alpolgármester közbenjárására megvalósuló óvoda sok pestszentimrei családot érint kedvezően 
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

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

KözérdeKű info.
a KormányHivatal 

nyitvatartási ideje
Üllői út 400.
Tel.: 296-1440
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5619

H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18, 
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK
Városháza u. 16.  

Tel.: 296-1450
Batthyány u. 80.  

Tel.: 296-1453
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5733

H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16, 
Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet

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

Észrevételével  
keresse az irodákat!

296-1300
Gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

tűzoltó-ParancsnoKság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
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
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 első hétfőjén 18–19
óra között a Kandó téri iskolában 
vagy telefonon egyeztetve.

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 a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a 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 a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 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, 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
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

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 Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban
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PusKás attila  

Szerencsére a Dunántúl nagy 
részén jelentős fennakadáso-
kat okozó hótömeghez hason-
lóval Budapesten nem kellett 
megbirkózni, de itt a legkisebb 
hó is nagy gondot jelenthet, 
főleg azoknak, akik az autóju-
kon ilyenkor sem használnak 
téli gumit.

Hajnali riadó
A kerületi szolgáltatócég 
munkatársai január 14-én 
már hajnalban megkezdték a 
takarítást, hogy az utak a reg-
geli csúcsforgalom idejére már 
közlekedésre alkalmas állapot-
ban legyenek.

– Fél háromkor riasztottuk 
a kollegákat, akik 4 órakor 
már elindultak a Péterhalmi 
úti telephelyről. A fontosabb 
útvonalakon két sószóró és 
két hótoló autó dolgozott, 
míg a lakótelepeken, parkok-
ban kisebb gépekkel folyt a 

hóeltakarítás – mondta Péntek 
Tamás, a városüzemeltető di-
vízió vezetője.

A fő tömegközlekedési uta-
kat az FKF Zrt. takarítja, a Vá-
rosgazdához az önkormányza-
ti kezelésű utak tartoznak, ami 
mintegy 250 kilométert jelent. 
Az utak tisztítási sorrendjét a 
téli intézkedési terv határozza 
meg.

– A cég munkatársai az-
nap délelőtt 150 kilométernyi 
útszakaszon takarították el a 
havat. A munkát nehezítette 
a folyamatos hóesés, így volt, 
ahova kétszer is vissza kellett 
menni. Az indulástól számí-
tott két órán belül a közúti 
forgalom erősödéséig közle-
kedésre alkalmas állapotba 
tudtuk hozni a fontosabb mel-
lékútvonalakat, így nem volt 
nagyobb fennakadás. 

Megfelelő 
a készültség
A síkosságmentesítés során az 
önkormányzati intézmények 

környezete elsőbbséget kap. Az 
utak tisztításának sorrendje a 
forgalmuktól függ.  A nehezen 
járható lejtős területekre is ki-
emelt figyelmet fordítanak, és 
természetesen nem maradnak 
ki a takarításból a lakótele-
pekhez vezető utak sem.

– Készültünk a havazásra. 
A december 1. és március 15. 
között életben lévő téli intéz-
kedési terv szerint ügyeleti 
rendszer működik a cégnél 
– tette hozzá Péntek Tamás. 
– Hétköznap a közfoglalkoz-
tatásban dolgozók is segítenek 
a hó eltakarításában. Munka-
időn túl, illetve hétvégén és 
ünnepnap a divízió mintegy 
25 főállású munkatársból álló 
csapata van készenlétben.

a környezetre 
is figyelnek
Amíg nincs túl hideg, addig 
az útüzemeltetést végzők sóval 
vegyített homokkal szórják 
fel az utakat, míg a járdákon 
és a parkokban környezetba-
rát útkálit használnak. A Vá-
rosgazda gépparkja közepes 
méretű hóesésig megfelelő: a 
három tolólapáttal és két só-
szóróval felszerelt tehergép-
kocsi mellett szükség esetén 
további járműveket, seprőgé-
peket és kistraktorokat tud-

nak kiegészíteni tolólapáttal és 
sószóró adapterrel. 

– Az FKF Zrt.-vel létrejött 
megállapodás alapján a telep-
helyükön vesszük fel a szóró-
anyagot, és onnan kiindulva 
takarítjuk a kerületi kezelésű 
mellékútvonalakat – mondta a 
divízióvezető.

ÜgyelJÜnK A 
sAJát PortánKrA
A lakosság téli „házi 
feladata”, hogy saját 
portája előtt mindenki 
maga tartsa hó- és 
jégmentesen a járdát. 
A gondatlanságból 
eredő balesetekért 
ugyanis a hanyag 
ingatlantulajdonost 
terheli a felelősség. 
Azt is jó tudni, 
hogy belterületi 
közterületen – az 
úttest kivételével 
– tilos útszóró sót 
használni, csak 
környezetbarát 
szóróanyag jöhet 
szóba. legrosszabb 
esetben marad a 
fizikai erő, azaz 
a jégtörés és a 
lapátolás. 



Sikerült 
SzembeSzállni 
a havazáSSal
Felkészülten várta a városüzemeltető a hóesést

� január 14-én hétfőn reggel megérkezett az 
igazi tél, és 15-20 centiméteres hó lepte el a 
főváros utcáit. a csapadékos, havas időjárás 

az azóta eltelt időszakban is gyakori volt, így bőven 
akadt dolga a Városgazda XViii. kerület nonprofit 
zrt. munkatársainak.
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TÉnyleG cSAK 
íZeTlenSÉG?
A szoborrongálást hallva első gondolatom nekem is az 
volt, hogy vandálok ízetlen tréfája történt a Hargita té-
ren. Olyan deviáns, aszociális magatartású elkövetőké, 
akik arctalanul szeretnek másokat provokálni, megbán-
tani, s egyúttal bizalmas köreikben kajánul hencegnek 
gyomorforgató tetteiken. Mert bármilyen vicces is ez a 
piktogram, a közhasználatban bármennyire is a jókedv 
kifejezése, egy olyan emlékművön, amelyen az áldoza-
tok neveit olvashatjuk, ellentétes hatást vált ki. Mintha 
még mindig büntetlenül lehetne az 1956-os áldozatok 
arcába vigyorogni, és gátlástalanul lehetne röhögni azo-
kon, aki életüket adták egy ügyért, amelyet elvben azóta 
mindenki fontosnak tart.
Elvben, mert az elvek sokszor nem érvényesülnek a gya-
korlatban.
A tolerancia önfelszentelt hirdetői előszeretettel irta-
nának karácsonykor keresztényeket, döntenek le ke-
reszteket, vagy gyaláznak meg nekik nem tetsző emlék-
műveket, szobrokat. Az sem meglepő, hogy a máskor 
rendkívül érzékeny sajtóorgánumok hallgatnak, így 
nem vált országos botránnyá a gyalázat. Máskor sok-
kal kevesebbért még a New York Timest is riasztják, s 
ellenvélemények nélkül egész estés riportokat készítenek 
az osztrák közszolgálati csatornán, de ezt már megszok-
tuk. Lassan nemcsak azt tudjuk, hogy mely hazai orgá-
numok véleményére kell odafigyelni, hanem azt is, hogy 
mely külföldiekére.  
Nem állítom, hogy a máshol barbárkodók és a kerület-
ben felbukkanók között bármiféle közvetlen kapcsolat 
van, de a szellemi közösség vitathatatlan.
Ahogy az is egyértelmű, hogy az 1956-os áldozatok meg-
becsülése még mindig különbséget tesz pártok és szellemi 
közösségek között.  

sütő-nagy zsolt

Jegyzet

� a repülőtér 
környékének 
hasznosításáról 

kezdődött szakmai 
egyeztetés január 
17-én Budapesten. 
az egynapos konfe-
rencia egy hároméves 
nemzetközi projekt, az 
airled nyitóeseménye 
volt.

KeréKgyártó györgy  

− Mindig is léteztek olyan el-
képzelések, amelyek a repülőtér 
közelségében rejlő gazdasági 
lehetőségeket igyekeztek kiak-
názni. ezek többnyire egyéni ér-
dekek, egyéni törekvések voltak, 
ám egy évi 10 milliós utasforga-
lommal bíró reptér ennél jóval 
többet tud. Ami most elindul, 
az egy átfogó terv, és nemcsak 
a kerület, hanem az egész térség 
érdekeit szolgálja – foglalta ösz-
sze Ughy Attila polgármester azt 
a közös munkát, amely január 
17-én kezdődött Budapesten.

együttMűködés
A Budapest liszt Ferenc nem-
zetközi Repülőtér (korábban 
Ferihegyi repülőtér) évtizedek 
óta hoz hasznot a dél-pesti ré-
gióban élőknek. A legtöbbet a 
XVIII. kerületben lakók profi-
tálhattak belőle: innen került ki 
a repteret működtető Budapest 
Airport és a 2012-ben megszűnt 
nemzeti légiközlekedési vállalat, 
a Malév legtöbb dolgozója és be-
szállítója. De sokat hozott, hoz 
a közlekedési csomópont helyi 

adója és működése Vecsés és a 
XVII. kerület polgárainak is. A 
repülőtérben azonban sokkal 
nagyobb a gazdasági potenciál, 
aminek teljes felmérésére eddig 
nem volt lehetőség. 

ezen segít az európai Unió 
által létrehozott central europe 
Program keretében elindított 
projekt, amely az airleD (leD 
= local economic Development 

in Airport catchment Areas) 
elnevezést kapta angolul, és 
amelyet így oldhatunk fel: gaz-
daságélénkítés a repterek von-
záskörzetében.

reptérVárosok
Az airleD lényegéről a Város-
kép egyik tavaly nyári számá-
ban már beszámoltunk, mint 
ahogy arról is, hogy ebben a 

projektben a XVIII. kerület ve-
zető szerepet kapott. Az általa 
képviselt Dél-pest–Pest me-
gyei régió mellett a részt vesz a 
programban a lengyel Mazóvia, 
a szlovén Gorenjska és az olasz 
emilia-Romagna tartomány is. 
ezek közös jellemzője természe-
tesen az, hogy valamennyi ren-
delkezik repülőtérrel, és mind-
egyik kutatja, miképpen tudná 

a leghatékonyabban kihasználni 
az ebben rejlő gazdasági lehe-
tőségeket. A cél az, hogy – sok 
nyugati és tengerentúli hasonló 
régió mintájára – e területek is 
„airport cityvé”, vagyis „reptér-
várossá” váljanak. 

Az ilyen központok kiala-
kítására nincsenek általános 
receptek. Az infrastruktúra, 
a környezet, a kultúra, a helyi 

gazdaság állapota dönti el, hogy 
elsősorban a wellness-, a sport- 
vagy a konferenciaturizmusba 
érdemes-e befektetni, esetleg a 
gyógyászati turizmusba, aho-
gyan azt például kisebb volu-
menben Debrecen is teszi. ezek 
a fejlesztések élénkítően hatnak 
a beszállítói körök bővülésére, 
feltételezik a műszaki és a köz-
lekedési infrastruktúra fejleszté-
sét, a helyi szolgáltatások szapo-
rodását. A program célja, hogy 
az együttműködő partnerek 
saját példáik és sikeres modellek 
elemzésével segítsék egymást a 
legjobb megoldás fellelésében.

közös Munka
− Hogy az európai Unió a ké-
sőbbiekben hozzá tud-e járul-
ni anyagiakkal a kidolgozott 
stratégiák megvalósításához, az 
nagyban függ a projekt ered-
ményétől. egyelőre az elképze-
léseket kellene megfogalmazni 
– mondta Frank Schneider, a 
central europe Program kom-
munikációs vezetője.

Az eU fontosnak tartja, hogy 
a projektben részt vevő régiók 
elmozdulhassanak a holtpont-
ról. ezt az is bizonyítja, hogy a 
költségvetés több mint 80 száza-
lékát – 140 millió forintot – az 
unió áll az európai Regionális 
Fejlesztési Alap terhére.

− Az út elején vagyunk, hosz-
szú előkészítés után most kez-
dődik el a tényleges munka. Én 
hiszek a sikerében, és abban is, 
hogy amit ez a négy régió három 
év múlva közösen letesz majd az 
asztalra, pozitív példaként szol-
gálhat más régiók számára is – 
jelentette ki Ughy Attila.

A projektet elindító kon-
ferenciát január 17-én a Zara 
Hotelben tartották a régiók, a 
central europe Program és a 
Fővárosi Önkormányzat képvi-
selőinek részvételével.

„Ami most elindul, 
az egy átfogó terv, és 
nemcsak a kerület, 
hanem az egész térség 
érdekeit szolgálja” – 
foglalta össze Ughy 
Attila polgármester azt 
a közös munkát, amely 
január 17-én kezdődött 
Budapesten.



mit adhat még 
a repülőtér?
Négy európai régiót fog össze a XVIII. kerület
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ismeretlenek rongálták 
meg január 14-re virradó-
an a hargita téren novem-
ber elején felavatott em-
lékművet. A polgármester 
feljelentést tett a rendőr-
ségen. 

Az egész főváros ünnepe volt, 
amikor tavaly november 4-én 
leleplezték a Hargita téren fel-
állított 1956-os emlékművet. A 
mementó nem csupán grandi-
ózus megjelenése miatt számít 
különlegességnek, és nem is csak 
azért, mert először tett kísérletet 
arra, hogy minden egyes elesett 
hősnek név szerint állítson em-
léket, hanem azért is, mert az 
előkészületekben komoly részt 
vállaló Schmidt Mária, a Terror 
Háza Múzeum főigazgatója már 
október elején jelezte: a Hargita 
tér a jövőben az egész főváros 
emlékhelye, a budapesti 1956-os 
megemlékezések egyik központi 
helye lesz. A hely kijelölésével 
kapcsolatban volt vita a képvi-
selő-testületben, de magával az 
emlékműállítással tökéletesen 
egyetértettek a kormánypárti és 
az ellenzéki képviselők – a no-
vember 4-i ünnepség tehát való-
ban közös ünnepnek számított.

A közterület-felügyeletnek 
a helyet rendszeresen ellenőrző 
munkatársai észlelték január 
14-én hétfőn, hogy az emlékmű 

bazaltkockáit ismeretlenek olaj-
festékkel kenték össze. 

Máskor is 
rongáltak Már 
Az emlékművek megrongálása 
nem példa nélkül álló a kerü-
letben. Mint arról a Városkép 
is beszámolt, szeptember végén 
ismeretlenek szakszerűen lefűré-
szelték és ellopták Szécsi Margit 
költőnő Kossuth téren felállított 
bronz mellszobrának a fejét. 
Ugyancsak a Kossuth téren keve-

sebb kárt tudtak okozni az isme-
retlen rongálók az augusztus 13-
ra virradó éjjelen Kossuth lajos 
és Petőfi Sándor bronz és gránit 
emlékművében, de a rugdosások 
és a kőhöz csapott üvegek így is 
nyomot hagytak.

Mindkét mementó nemzetkö-
zi hírű művész alkotása: Szécsi 
Margit szobrát Kő Pál szobrász-
művész készítette, Kossuthnak és 
Petőfinek pedig a múlt év végén 
elhunyt Pauer Gyula állított em-
léket.
A Hargita téri emlékművet nem 

fémtolvajok és nem is feldühödött 
vandálok rongálták meg. nehéz 
eldönteni – és ennek tisztázása 
a rendőrségi nyomozás felada-
ta –, hogy valamiféle üzenetről 
vagy egyszerűen ostoba tréfájá-
ról van-e szó. A hatalmas kubust 
alkotó bazaltkockák némelyikét 
ugyanis úgy festették meg, hogy 
azok egy „szomorú szmájlit” for-
máznak. A pontos helyreállítási 
költség kiszámítása lapzártánk 
idején még folyamatban volt. 
A bazaltkockák graffitimentes 
anyaggal vannak bevonva, ezért 
egy speciális technológiával eltá-
volítható a festék.

nyoMozás 
indult
Ughy Attila polgármester a 
felháborító esetre reagálva el-
mondta, hogy minden törvényes 
eszközzel fellépnek az ilyen sú-
lyos károkat okozók ellen. 

− A 2012. november 4-én 
felavatott, országos jelentőségű 
emlékmű megrongálása nem-
csak a hősi halottak emlékének 
a sárba tiprása, hanem a hozzá-
tartozók gyászának megszégye-
nítése és a kerület egyik méltó 
emlékhelyének semmibevétele 
is. Az 56-os hősök nem névte-
lenek, és a bűnösök sem marad-
nak azok – fogalmazott.

➜ Kerékgyártó györgy

Megrongálták az 56-os emlékművet

Hunyadi istván városigazgató és ughy attila polgármester a konferencián az airled-programban rejlő lehetőségekről beszélt

A PártoK is elítéliK – A Fidesz és a KdnP helyi szervezete szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben 
ítélte el a barbár cselekedetet.
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Időben kell 
jelentkezni
Bajba kerülhetnek azok a munkanélkü-
liek, akik az aktív korúak önkormány-
zati segélyezése révén részesülnek 
ellátásban, de a megadott időpontban 
nem jelennek meg a munkaügyi kiren-
deltségen, illetve elektronikus levél út-
ján sem tesznek eleget ennek a kötele-
zettségüknek. 

Jogszabályváltozás miatt januártól a kirendelt-
ségnek nem kell már felszólítást küldenie ilyen 
esetben, hanem az illetőt törölnie kell a nyilván-
tartásból.

– Korábban a segélyezettek, ha késtek, a 
felszólító levél kézhezvétele után kimenthet-
ték magukat. Mostantól erre nincs lehetősé-
gük – mondta Bocsi Sándor, Budapest Főváros 
Kormányhivatala XVIII. kerületi munkaügyi 
kirendeltségének vezetője. – A jogszabályvál-
tozás szerint ilyen esetben szankcióval törölni 
kell az ügyfelet, és értesítenünk kell a jegyzőt. 
Az önkormányzat jegyzőjének a törvény alap-
ján el kell rendelnie, hogy kikerüljön az aktív 
korúak ellátásból az, aki nem működik együtt 
az előírások alapján a kirendeltséggel. Az ellátás 
ismételt megállapítása pedig csak korlátozottan 
és több hónap után lehetséges.

A kirendeltség-vezető szerint az egyszerű 
feledékenységtől az egyéni felelőtlenségen át 
a nemtörődömségig terjed a mulasztás alap-
ja. Sokszor ez az oka annak, hogy valaki nem 
jelenik meg az adott időpontban a munkaügyi 
kirendeltségen, hogy nem olvassa el az együtt-
működési kötelezettséget a megállapodásban, 
noha a nyilvántartásba vételkor azt vállalja, 
hogy háromhavonta megjelenik. 

– előfordulhat persze, hogy valaki kórházba 
kerül, de ilyen esetben is értesíteni kell a mun-
kaügyi kirendeltséget – mondta Bocsi Sándor. 
– Ahhoz, hogy a közösség segítségében része-
sülhessen valaki, elengedhetetlen az egyéni fe-
lelősségvállalás.

Akit törölnek a nyilvántartásból akár három 
éven át is kieshet a szociális ellátórendszerből, 
és hátrányba kerül a közfoglalkoztatásban is.

Dr. Kickinger 
Antal halálára
életének 88. esztendejében elhunyt 
dr. Kickinger Antal. A heim Pál 
gyermekkórház Fül-orr-gége és 
Bronchológiai osztályának nyugalma-
zott főorvosát rövid betegség után, 
2012 decemberében érte a halál.

– Kickinger doktor úr generációkon át gyógyí-
totta a gyerekeket. Személyében a XVIII. ke-
rületnek és az orvoslásnak is egy valódi, a szó 
legnemesebb értelmében vett ikonja távozott 
– mondta Dömötör István önkormányzati kép-
viselő.

Dr. Kickinger Antal 1925-ben született 
erzsébettelepen. Az orvostudományi egyete-
men 1949-ben diplomázott, és nyugdíjba vonu-
lásáig – majd nyugdíjasként még két évig, 1992-
ig – dolgozott ugyanazon a helyen, az egykori 
Állami Gyermekvédő Intézetben, amely később 
Heim Pál Gyermekkórházként vált ismertté.

A kiváló orvos a Kerületszél című lapban 
2003-an megjelent interjúban így vallott arról, 
hogyan került a pályára:

– Az érettségi táján megfogalmazódott ben-
nem a gondolat, hogy újságíró leszek, mivel na-
gyon szerettem az irodalmat. ezt elmondtam 
apámnak, aki kétségbeesett, és azt mondta, 
hogy fiam, menj orvosnak, mert az viszonylag 
könnyű pálya, azt jobban fogod bírni. Szegény-
ke, nem nagyon tudta, hogy mire vállalkozom. 
Az évek során megszerettem ezt a hivatást, 
amely, mondhatni, az egész életem tartalmát 
jelentette.

Három évre 
szükség van 
leginkább az elmúlt 12 év kormányza-
ti hibáira vezeti vissza a magyar gaz-
daság rossz állapotát Bokros lajos. A 
volt pénzügyminiszter, európai parla-
menti képviselő a nAtiK (nők a Xviii. 
kerületért) január 11-i klubestjén be-
szélt magyarország jelenlegi gazdasá-
gi és belpolitikai helyzetéről.

Bokros Lajos szerint egy ilyen elemzéshez hig-
gadt, árnyalt és távolságtartó véleményformálás 
szükséges.

– Sajnos ma itthon nagyon eluralkodott a 
gyűlölet, az érzelemből fakadó véleménynyilvá-
nítás, a dolgok leegyszerűsítése. A gazdasági fo-
lyamatokat ugyanakkor több oldalról kell meg-
vizsgálni – mondta a Horn-kormány egykori 
pénzügyminisztere.

Mindezzel együtt Bokros lajos úgy véli, hogy 
az ezredforduló óta eltelt bő évtizedben minden 
politikai oldal sorozatos hibákat követett el a 
kormányzásban. A politikus nem ért egyet az-
zal a pesszimista véleménnyel, miszerint ha eu-
rópában gazdasági válság van, akkor egy kor-
mányzat bármit csinálhat, nem lehet gazdasági 
növekedést elérni. ellenpéldaként lengyelor-
szágot hozta fel, amely az egyetlen olyan ország 
az európai Unióban, amely 2008-ban – és azóta 
is minden évben – növekedést produkált. 

Az eP-képviselő szerint megfelelő intézke-
désekkel három év alatt helyes irányba lehetne 
terelni az ország gazdaságát. Sokkal nagyobb 
bajnak tartja a társadalom megosztottságát.

Arra a kérdésre, hogy vállal-e politikai sze-
repet a 2014-es országgyűlési választásokon, 
Bokros lajos úgy válaszolt, hogy vannak ilyen 
irányú elképzelései.

– Igyekszem jelen lenni a mai politikai erő-
térben. először is a kormányváltáshoz széles 
körű társadalmi összefogásra van szükség. A 
választások után pedig ésszerű, szakszerű kor-
mányzásra, amelyhez adott esetben én is hozzá 
tudnék járulni – mondta.

A minőségi 
idősgondozásért
szeptemberben szervezetileg szétvál-
tak a kerületi szociális szolgáltatók, de 
az újonnan létrehozott életfa szociális 
szolgálat minőségi ellátást tud nyújta-
ni a rászorulóknak. Az intézményi át-
alakítás révén ugyanakkor rövidült az 
adminisztratív feladatok elvégzésének 
ideje.

A szolgálat házi segítségnyújtással, szociális ét-
keztetéssel és nappali ellátással segíti a rászoru-
lókat és az idős embereket.

– Az, hogy a központunk a lakatos utcába 
költözött, nem jelent negatív változást az ellá-
tásban, a korábbihoz hasonló, magas színvo-
nalon tudjuk segíteni a rászorulókat – mondta 
Bakonyiné Bedő Noémi intézményvezető. – A 
házi segítségnyújtás a lakatos utca 9. szám alatti 
központhoz tartozik. A szociális szolgáltatások 
itt és a telephelyeken is kérhetők, megrendelhe-
tők. Azon túl, hogy csökkent az adminisztráci-
ós idő, a lakatostelepen élőknek most már nem 
kell messzire menniük azért, hogy a segítséget 
elintézzék, hanem végre a lakhelyük közelében, 
jobb körülmények között van saját szolgálatuk. 
Az önkormányzat tervei szerint még 2013-ban 
szeretnék a szolgáltatásokat nappali ellátással 
bővíteni a lakatostelepen.

nemcsak az idősek és a szociálisan rászo-
rulók kapnak segítséget, hanem azok is, akik 
fizikai, mentális állapotuk miatt nem képesek 
magukat ellátni. A házi segítségnyújtásban ellá-
tottak az egészségi állapotuknak megfelelő gon-
dozásban részesülnek. A szolgálat a szociális 
étkeztetés keretében naponta egy alkalommal 
biztosít meleg ételt, amely a Gyömrői út 178. 
és a Gárdonyi Géza utca 14. alatti telephelyen 
helyben fogyasztható, de lehetőség van az étel 
elvitelére, vagy lehet kérni házhoz szállítást is.

A telephelyeken hétköznap 8 és 16 óra között 
működik az idősek klubja, és a szolgálat mun-
katársai minden hónapban több programot is 
szerveznek a nyugdíjasok számára.

Az életFA szoCiális  
szolgálAt elérhetőségei
életfa szociális szolgálat intézmény 
központ: 1183 Budapest, lakatos 
utca 9. telefon/fax: 292-4564 
ezüstfenyő nappali szolgálat: 1183 
Budapest, gyömrői út 178. 
t: 292-4564
napraforgó nappali szolgálat: 1183 
Budapest, gárdonyi géza utca 14.
telefon/fax: 290-4804
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Január 14-én délelőtt a Szent lőrinc Katolikus 
Általános Iskola 3. osztályos diákjait, tanárait 
kérdeztük, tetszik-e nekik a jeges tornaóra. Az 
iskolába ugyanis sok olyan gyerek is jár, akinek 
egyébként nem volna lehetősége kipróbálni ezt a 
téli sportot.

– Harmadik alkalommal vagyunk a jégpályán 
a gyerekekkel, de a Bókay-kertben most először, 
kétszer a régi piactéren voltunk. nagyon örü-
lünk a lehetőségnek, jó kezdeményezésnek tart-
juk, mert az iskolánkba sok nagycsaládban élő 
gyerek is jár, akiknek a szülei még ilyen alacsony 
árakon sem engedhetik meg maguknak ezt a 
szórakozást – mondta Fabók Péterné tanárnő.

A 3. osztályos gyerekek közül Borzai Gellért 
és Csabafi Szabolcs elmondta, hogy tetszik nekik 
a „tesióra” a jégen, ők már nem számítanak kez-
dőnek, és egyre jobban megy nekik a korcsolyá-
zás.

A diákok oktatása után hétköznap 15 órától 
20 óra között (pénteken 21 óráig) bárki korcso-
lyát húzhat, és hódolhat a jeges szenvedélynek. 

este nyolc óra után pedig egy órára a jégkoron-
gozóké a főszerep. Hétvégén 9 és 21 óra között 
szabad a pálya mindenkinek, a jégkorongozók 
ezt követően, 22 óráig lehetnek a jégen.

– nagyon jó hangulata van a jégpályának a 
télen is igazán kellemes Bókay-kertben. napon-
ta több száz látogató szórakozik itt, és az iskolai 
oktatás is népszerű, sikeres kezdeményezésnek 
bizonyult. Sok gyerek a délelőtti kellemes élmé-
nyek jóvoltából délután már a szüleit is kicsalja a 
pályára – mondta Csempesz Iván, a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. Sport és Rendez-
vény Divíziójának vezetője.

A belépő ára 400 forint, korcsolyát 500 fo-
rintért lehet bérelni. Oktatásra szombaton 9–10 
óráig, vasárnap pedig előzetes egyeztetés alapján 
igény szerint van mód. (Érdeklődni elek Attilá-
nál lehet a 06-30-475-7785-ös telefonszámon.) 
A jégpálya a tervek szerint február 17-ig várja a 
sportolni vágyókat, de megfelelő időjárás esetén 
a tervezettnél tovább is nyitva tarthat.

➜ Puskás attila

A családok és a diákok között is 
népszerű a jégpálya a Bókayban
nagy sikere van a kerületi lakosság körében a Bókay-kertbe költöztetett jégpályá-
nak, amelyet hétköznap tanítási időben a kerület iskolásai használhatnak. vannak, 
akik a testnevelési órák keretében csak most ismerkednek a korcsolyázással, de 
akadnak már szinte profinak mondható gyerekek is.

egy munkanélküli számára a legkisebb lehetőség 
is reményt nyújt, és segít abban, hogy visszasze-
rezze az álláskeresés során erősen megcsappant 
önbizalmát. A XVIII. kerületben a közfoglalkoz-
tatási program révén több tucatnyian találtak 
vissza a rendszeres munka világába, és ez a sors-
társak számára is reményt adhat.

– A szervezet fejlesztésében kihasználtuk a 
közfoglalkoztatási program lehetőségeit is. 2012-
ben 292 közfoglalkoztatott dolgozott a cégünk-
nél, akik közül a jól teljesítők nemcsak az ebben a 
körben kerületünkben egyedülálló módon beve-
zetett mozgóbért kapták meg, de a legjobbak azt 
a lehetőséget is, hogy a közfoglalkoztatási prog-
ram lejártát követően munkaszerződéssel csatla-
kozzanak a cégünkhöz. Az elmúlt évben a mun-
kájukról készített értékelés, valamint a közvetlen 
munkahelyi vezetőjük ajánlása alapján 57 közfog-
lalkoztatott kollégának ajánlottunk fel állást, ami 
nagyon lényeges eredmény. Reméljük, ezzel min-
denki számára egyértelművé tettük, hogy a Vá-
rosgazdánál érdemes a közfoglalkoztatottaknak 

is jól teljesíteni – mondta el Banyár László, a Vá-
rosgazda XVIII. kerület nonprofit Zrt. vezérigaz-
gatója. – Van, aki adminisztratív munkakörben, 
mások útépítőként, karbantartóként, kertészként, 
gondnokként vagy takarítóként dolgoznak most 
már szerződéses munkatársként.

A városüzemeltető cég 2013-ban is várja a 
közfoglalkoztatásban dolgozni kívánókat, akiket 
az egységes mozgóbérrendszerrel is ösztönöznek. 
Jelenleg is folyik a jelentkezők nyilvántartásba 
vétele, a Városgazda a végzettség, a munkata-
pasztalat és a fizikai állapot figyelembevételével 
kínál munkát.

– Reményeink szerint idén többen kerülhetnek 
be a közfoglalkoztatásba, mint tavaly, de pontos 
számot csak februárban tudunk majd mondani. 
Újdonság, hogy a megszokott munkakörökön túl 
idén biztonsági őröket is alkalmazunk a prog-
ramban, parkolók, illetve önkormányzati intéz-
mények őrzésére – mondta Szamosvári Szilvia, 
a Városgazda Zrt. közfoglalkoztatás-szervezési 
vezetője.

Közfoglalkoztatottakból mára 
állandó munkatársak lettek
tavaly az év második felében 20, idén az év elejétől további 37 közfoglalkoztatott 
munkatársnak kínált határozott, illetve határozatlan idejű munkaszerződést a vá-
rosgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. 
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városKéP   

A két konzorciumi partner (a 
Pestszentimrei Római Katoli-
kus Plébánia és a Magyarországi 
Baptista egyház Pestszentimrei 
Baptista Gyülekezete) már be is 
fejezte a kivitelezési munkálato-
kat, míg a JAG MK 3. Építőipari 
és Projektszervező Kft. 2012 vé-
gén kezdte meg a nemes utcai 
üzletház építését. 

A konzorciumi partnerek te-
hát jól haladnak, de a felületes 
szemlélő számára úgy tűnhet, 
hogy ehhez képest az önkor-
mányzati beruházások késedel-
mesen indulnak.

előzetes terveinkhez képest 
néhány ponton valóban késés-
ben vagyunk, de a pályázatban 
foglalt határidőket továbbra is 
tartani tudjuk – tájékoztatott 
Péterszegi Imre projektmene-
dzser. − Tisztában kell lennünk 
azzal, hogy a projekt pontos, át-
látható és költséghatékony meg-
valósítása rendkívül időigényes 
folyamat. Konzorciumi part-
nereink bizonyos szempontból 
könnyebb helyzetben vannak, 
hiszen míg egy magánépíttető 
akár egy nap alatt is megálla-
podhat egy kivitelezővel, addig 
a közpénzekből működő önkor-
mányzat mind a jogszabályi kö-
telezettségek miatt, mind saját 
jól felfogott érdekében kényte-
len hosszas, sokszor terhesnek 
tűnő, de mindenképp hasznos 
eljárásokat lefolytatni.

Bonyolult 
eljárások
Ilyen például a részletes kiviteli 
tervek elkészíttetése, az érintet-
tekkel folytatott egyeztetések, az 

engedélyek beszerzése, a közbe-
szerzési eljárások lebonyolítása, 
majd végül a kivitelezők kivá-
lasztása és a szerződések meg-
kötése is.

Kevesen gondolnak arra, 
hogy ezek az eljárások legtöbb-
ször nem a hivatal nehézkes 
ügyintézése, hanem a minden 
érintett érdekeit védő jogszabá-
lyi előírások miatt lassúak. A 
közbeszerzések köztudomásúan 
hosszas folyamata azért szüksé-
ges, mert ha nem adnánk elég 
időt az ajánlattevőknek az aján-
lataik alapos kidolgozására, ak-
kor ez a későbbiekben bosszulná 
meg magát. Az eredményhirde-
tések után is kötelező a 10 napos 
szerződéskötési moratórium, 
amely nem fölösleges időhúzás, 
hanem ez a törvényi elem is az 
eljárások tisztaságát, a későbbi 
jogviták elkerülését szolgálja.

De térjünk rá a konkrét be-
ruházások jelenlegi állásának 
ismertetésére…

szépül a pik
A Pestszentimrei Közösségi Ház 
átalakítása és felújítása már két 
hónapja elkezdődött, s a kivi-
telező által megadott ütemterv 
szerint halad. A tervek alap-

ján az átalakítási munkálatok 
legkésőbb 2013. július végére 
befejeződnek. A használatbavé-
teli engedélyek beszerzése után 
szeptember végétől a korábbinál 
még szélesebbre tárhatja kapuit 
az intézmény.

emlékszem, hogy a tavaly 
májusi projektnyitó rendezvé-
nyen drapériákkal, zászlókkal, 
virágokkal díszítettük fel a ter-
met. A drapéria persze nemcsak 
díszként szolgált, hanem taka-
rásként is. A megkopott falak 
takarásaként. Szeretném, ha a 
projekt őszi zárórendezvényén 
maga a megújult PIK lenne az 
esemény legnagyobb dísze – 
mondta Ódor Katalin, az intéz-
mény igazgatója.

neMes utca
A nemes utca közlekedésfejlesz-
tésével kapcsolatos közbeszer-
zési eljárás lezárult, az önkor-
mányzat decemberben kötött 
szerződést a nyertes kivitelező-
vel. A munkálatok megkezdé-
sének tehát már csak egyetlen 
akadálya van: az időjárás. Mi-
vel külső, télen nem végezhető 
munkákról van szó, a nemes 
utca átalakításának jelentősebb 
munkálatai leghamarabb már-
cius második felében kezdőd-
hetnek el. (A kivitelező apróbb, 
burkolatok bontásával nem járó 
előkészítő munkálatokat persze 
az ezt megelőző időszakban is 
végezhet.)

Fontos tudni, hogy a nemes 
utca közlekedésének fejlesz-
tése nem azonos a régóta várt 

pestszentimrei csatornázási 
munkálatokkal. A csatorná-
zás a Fővárosi Önkormányzat 
hatáskörébe tartozik, s annak 
kezdetéről továbbra sincs infor-
mációnk.
A Hősök tere felújításával kap-
csolatos közbeszerzési eljárás 
jelenleg is folyamatban van. A 
szerződéskötés februárban vár-
ható, s a majdani nyertes kivite-
lező leghamarabb március 1-jén 
kezdheti meg a munkát, hiszen 
a parkosítási munkálatokra a 
kora tavasz a legalkalmasabb 
időszak. ettől az időponttól a 
Hősök tere és így a játszótér is le 
lesz zárva.

Az Imre-ház átalakításával 
kapcsolatos közbeszerzési eljá-
rás ugyancsak folyamatban van. 
A szerződéskötés várhatóan itt 
is megtörténik februárban, s a 
munkálatok ezek után haladék-
talanul megkezdődhetnek.

Az említett négy projektelem 
maradéktalanul és határidőre 
megvalósulhat.

KöltözéseK  
A PiK-nél
A PiK lakossági 
szolgáltatásai, 
tanfolyamai és klubjai 
ideiglenesen új 
helyszíneken érhetők el. 
naprakész információk 
a www.pikhaz.hu 
honlapon találhatók.
Az otP-fiók a 
munkák befejeztéig 
az imre-Pontban, 
azaz a Kisfaludy utca 
68/b alatt fogadja 
az ügyfeleket. 
A PiK felújítási 
munkálatainak idejére 
a 166A, 266, 950, 
950A jelű autóbuszok 
végállomását a BKv 
átmenetileg (várhatóan 
február 4. és 15. között) 
a vasút u. 47/b mellől a 
vasút u. 44. számú ház 
elé helyezi.



Jól haladnak 
a tervezett 
feJleSztéSek
A bonyolult eljárások ellenére időben elkészülhetnek

a nemes utca átalakításának jelentősebb munkálatai március második felében kezdődhetnek el

Tavaszra fent 
lesz a tető
Megkezdődött a Nemes utcai üzletház építése 
sok akadályt kellett elgördítenie az önkormány-
zat konzorciumi partnerének ahhoz, hogy vég-
re elkezdhesse építeni az új kétszintes üzletházat 
Pestszentimre központjában, a nemes utca 15. 
alatt. A szerződő cég ügyvezetője úgy véli, behoz-
ható a késés, időre elkészülnek.

nagyszabású projekt kezdetét jelentette be 2012. május 10-én a ke-
rület vezetősége, illetve a projektet vezénylő Városrehabilitáció18 
Zrt. vezérigazgatója: uniós támogatással elindulhatott a városrész 
magjának modernizálását célzó Pestszentimre-városközpont 
megújítása című program.

ennek keretében az önkormányzat vállalta, hogy a kor köve-
telményeinek megfelelően átalakítja a Pestszentimrei Közösségi 
Házat, megújítja a Hősök terét, a nemes utca 16. alatt kialakítja 
a közösségi élet egy új terét, az Imre-házat, modernizálja az ügy-
félszolgálatot, és kényelmes, biztonságos közlekedési infrastruk-
túrát alakít ki a területen. A projekthez konzorciumi partnerek 
is csatlakoztak. A Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia és 
a Magyarországi Baptista egyház Pestszentimrei Baptista Gyü-
lekezete ősz végére elvégezte a templom, illetve az imaház fel-
újítását, a JAG MK 3. Építőipari és Projektszervező Kft. pedig 
arra vállalkozott, hogy 2013 őszére kétszintes üzletházat épít a 
nemes utca 15. alatt.

− Az egészbe azért vágtunk bele, mert egy kicsit megijedtünk 
– árulta el Papp Gábor, a JAG MK3 ügyvezetője, aki a nemes 
utcában üzemelő Picur cukrászda tulajdonosa is. – A városköz-
pont megújításának terve már 2009-ben megfogalmazódott. 
Akkoriban több tervet is véleményeztek, s az egyikben szerepelt 
a cukrászda környékének teljes átalakítása is. Mivel a Picur ön-
kormányzati tulajdonú bérleményben üzemel, az akkori híresz-
telések alapján elképzelhetőnek tartottuk, hogy innen mennünk 
kell. elkezdtük hát a megfelelő helyet keresni a költözésre.

A legmegfelelőbbnek a „régi szódás telke” tűnt a nemes utca 
15-ben. 

A telek egy optikai üzlet tulajdonosáé. A megállapodásunk 
úgy szól, hogy a felépítendő szolgáltatóház földszintjének fele az 
optikáé, a másik felét, ami körülbelül 120 négyzetméter, értéke-
síthetem. elképzelhető, hogy cukrászda lesz a helyiségben – ma-
gyarázta Papp Gábor.

Határidők
Az üzletház felépítése eredetileg magánvállalkozásnak indult, 
csak később lett a Pestszentimre-városközpont megújítása pro-
jekt része.

− A korábbi érdeklődők sorra kihátráltak a projektből, mi 
viszont úgy döntöttünk, konzorciumi partnerként kedvezőbb 
feltételekkel tudjuk felépíteni az épületet, ezért csatlakoztunk – 
monda az ügyvezető.

A beruházás nem indult zökkenőmentesen. Az építkezésnek 
már ősszel meg kellett volna kezdődnie.

− A gondot az adminisztráció és a pénzhiány okozta. nagyon 
sokáig tartott a megfelelő engedélyek beszerzése, de ezen végre 
túl vagyunk. Mivel mi konzorciumi partnerként veszünk részt 
a projektben, kapunk ugyan uniós támogatást, azonban az ön-
kormányzatinál nagyobb mértékű önrészt nekünk kellett felmu-
tatnunk. nagyon nehezen ment a tárgyalás a bankokkal, de az 
OTP-ben most megfelelő partnerre találtunk, így végre hozzá-
kezdhettünk az építkezéshez – árulta el Papp Gábor.

Az építkezés tehát megkezdődött, a tervek szerint tavaszra 
már a falaknak is állniuk kell.

− Teljesítenünk kell a határidőket, ez az uniós támogatás fel-
tétele. A pályázat szerint szeptemberre már a teljes átadásnak 
meg kell történnie. Jelenleg a garázsszinttel vagyunk készen, kö-
rülbelül két héten belül a falazás kezdődik. A munkálatokat csak 
a szélsőséges időjárás lassíthatja le – fogalmazott a vállalkozó.

Azzal kapcsolatban, hogy milyen üzletek, szolgáltatóegységek 
működnek majd a nemes utca 15-ben, még kevés részletet tu-
dott mondani.

− Az önkormányzat megvásárol két helyiséget. Már tárgyal-
tunk érdeklődőkkel, de a helyiségeket csak most fogjuk meghir-
detni. A legtöbben csak akkor szeretnek vásárolni, ha már látják, 
hol és mit vesznek. erre pedig tavasszal lesz lehetőség. 

➜ Kerékgyártó györgy

� több alkalommal adtunk már hírt a 
pestszentimre-városközpont megújítása elne-
vezésű projektről, részletesen beszámolva az 

annak keretében tervezett nyolc építési beruházás 
terveiről is. a projektnek az év végéig kell befejeződ-
nie, ezért megnéztük, hogy is halad a fejlesztés.

TiszTelT KerüleTi laKosoK! 
ezúton értesítjük Önöket, hogy a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájának központi telefon-
száma megváltozott. Az Ügyfélszolgálat 2013. január 1-jétől 
a 06-30-549-6922 telefonszámon érhető el munkanapokon 
07:30 – 15:30 óra között. Pénteken 13:20-ig elérhető. írásban 
továbbra is az ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu e-mail címen 
várjuk észrevételeiket, bejelentéseiket. 

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének 2012. december 13-i ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

rendeleTeK
p 1. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 5 tartóz-
kodással megalkotta 63/2012. 
(XII. 18.) sz. önkormányzati 
rendeletét a civil szervezetek 
pénzügyi támogatásának rend-
jéről szóló 55/2004. (XII. 21.) 
számú rendelet módosításáról.
p 2. A testület 20 igen szava-
zattal egybehangzóan hozta 
meg a 64/2012. (XII. 18.) sz. 
önkormányzati rendeletet a 
kerületi egyházak, felekezetek, 
vallási közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 
56/2004. (XII. 21.) sz. rendelet 
módosításáról.
p 3. A képviselő-testület  20 
igen szavazattal egyhangúlag 
megalkotta 76/2012. (XII. 18.) 
sz. önkormányzati rendeletét 
az önkormányzat közművelő-
dési feladatairól, a helyi köz-
művelődési tevékenység támo-
gatásáról.
p 4. A testület 20 igen szava-
zattal egybehangzóan hozta 
meg a 65/2012. (XII. 18.) sz. 
önkormányzati rendeletet a 
pénzbeli és természetbeni szo-
ciális ellátásokról szóló 1/2011. 
(II. 18.) sz. rendelet módosítá-
sáról.
p 5. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
alkotta meg a 66/2012. (XII. 
18.) sz. önkormányzati rende-
letét az önkormányzat sport-
feladatairól, a helyi testedzés 
és sporttevékenység támoga-
tásáról.
p 6. A testület 20 igen szava-
zattal egybehangzóan fogadta 
el a 67/2012. (XII. 18.) sz. ön-
kormányzati rendeletet az elő-
terjesztés 1/A melléklete szerint 
a képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról 
szóló 42/2011. (XII. 20.) sz. 
rendelet módosításáról. 
p 7. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal, 6 ellensza-
vazattal és 1 tartózkodással 
hozta meg 68/2012. (XII. 18.) 
sz. önkormányzati rendeletét 
a lakások bérletéről és elidege-
nítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) 
rendelet módosításáról.  
p 8. A testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag alkotta 
meg a 70/2012. (XII. 18.) sz. 
önkormányzati rendeletét a 
helyi településrendezési előírá-
sok tartalmáról szóló előzetes 
tájékoztatás és a tervekkel kap-
csolatos szakmai konzultáció 
szabályairól.
p 9. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzó-
an fogadta el a 69/2012. (XII. 
18.) sz. önkormányzati rende-
letet a helyi építészeti-műszaki 
tervtanács létrehozásáról, an-
nak működési feltételeiről és 
eljárási szabályairól.
A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntött, hogy 
hatályon kívül helyezi a helyi 
építészeti-műszaki tervtanács 
létrehozásáról szóló 101/2010. 
(II. 24.) sz. határozatát.
p 10. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyöntetűen 
hozta meg a 71/2012. (XII. 18.) 
sz. önkormányzati rendeletet 
a településképi véleményezési 
eljárásról.
p 11. A testület 20 igen sza-
vazattal egybehangzóan meg-
alkotta 72/2012. (XII. 18.) sz. 
önkormányzati rendeletét a 
településképi bejelentési eljá-
rásról.
p 12. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
fogadta el a 73/2012. (XII. 18.) 
sz. önkormányzati rendeletet 
a helyi adókról szóló 41/2011. 
(XII. 20.) sz. rendelet módosí-
tásáról. 

HaTározaToK
p 13. A testület 13 igen sza-
vazattal, 5 ellenszavazattal és 
2 tartózkodással elfogadta a 
költségvetési koncepcióban 

foglaltakat, s felkérte a polgár-
mestert, hogy a 2013. évi költ-
ségvetést a koncepció figye-
lembevételével állítsa össze.
p 14. A képviselő-testü-
let mint a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
Szolgáltató nonprofit Kiemel-
ten Közhasznú Kft.  többségi 
tulajdonosa 17 igen szavazattal 
egyhangúlag felhatalmazta a 
polgármestert arra, hogy a tár-
saság következő taggyűlésén  
az önkormányzat képviselője-
ként vegyen részt.
A testület 17 igen szavazattal 
egybehangzóan felhatalmaz-
ta a polgármestert, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi Szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasz-
nú Kft. következő taggyűlé-
sén szavazatával támogassa 
a kft. szervezeti és működési 
szabályzatának módosítását, 
a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szervezeti 
és működési szabályzat elfoga-
dását.  
p 15. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
meghatározta a polgármesteri 
hivatal közszolgálati tisztvise-
lőire 2013-ban vonatkozó telje-
sítménykövetelmények alapját 
képező kiemelt általános, spe-
ciális és eseti  célokat.  
p 16. A testület 20 igen szava-
zattal egybehangzóan hozott 
határozatot a köznevelési in-
tézmények alapító okiratainak 
módosításáról. (Aprók Falva 
Óvoda,  Dráva Óvoda, csepe-
redő Óvoda – Kindergarten 
cseperedő,  Mocorgó Óvoda, 
Hétszínvirág Óvoda, Zenevár 
Óvoda,  napraforgó Óvoda, 
nyitnikék Óvoda, cseme-
te Óvoda,  Vándor Óvoda – 
Kindergarten Vándor, Zöld 
liget Óvoda, Vackor Óvoda 
– Kindergarten Vackor, Szi-
várvány Óvoda, napsugár 
Óvoda, Pitypang Óvoda, Ro-
bogó Óvoda,  Bóbita Óvoda, 
eszterlánc Óvoda,  Kerekerdő 
Óvoda, Gyöngyszem Óvoda, 
Ady endre Általános Iskola,  
Bókay Árpád Általános Is-
kola, Brassó Utcai Általános 
Iskola, Speciális Oktató és 
Fejlesztő Intézmény (SOFI), 
csontváry Kosztka Tivadar 
Általános és Alternatív Isko-
la, Darus Utcai Általános és 
Magyar–német Két Tannyel-
vű Iskola, eötvös loránd Ál-
talános Iskola,  XVIII. kerületi 
Pedagógiai Szakmai Szolgál-
tató,  Gulner Gyula Általános 
Iskola,  Kandó Téri Általános 
Iskola, Kapocs Általános és 
Magyar–Angol Két Tannyel-
vű Iskola, Kassa Utcai Álta-
lános Iskola, Kastélydombi 
Általános Iskola, Kondor Béla 
Általános Iskola, Pestszent-
lőrinci német nemzetiségi 
Általános Iskola,  Táncsics 
Általános és  német nem-
zetiségi Iskola, Vajk-sziget 
Általános Iskola, Vörösmar-
ty Mihály Ének-zenei nyelvi 
Általános Iskola és Gimná-
zium, nevelési Tanácsadó 
egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat, Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek 
Gimnáziuma és Továbbképző 
Központja, Karinthy Frigyes 
Gimnázium, Dohnányi ernő 
Zeneiskola, Gloriett Általános 
és Sportiskola, Kondor Béla 
Közösségi Ház és Intézmé-
nyei, Gazdasági ellátó Szolgá-
lat – GeSZ, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat 
egyesített Bölcsődék.)      
p 17. A képviselő-testület 15 
igen szavazattal és 4 tartózko-
dással elfogadta a 2013. I. fél-
évi munkatervet az 1. számú 
melléklet szerint.
p 18. A Projekt 18 Kft. és az 
önkormányzat közötti ha-
szonbérleti szerződés közös 
megegyezéssel történő meg-
szüntetése és vagyonkezelési 
szerződés megkötése  című na-
pirendi pontot az előterjesztő 
visszavonta. 

p 19. A testület 16 igen sza-
vazattal és 2 tartózkodással 
úgy döntött, hogy a c.c. Au-
dit Könyvvizsgáló Kft-t bízza 
meg az önkormányzat számá-
ra végzendő könyvvizsgálati 
szolgáltatással, s felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert 
arra, hogy ennek érdekében 
az előterjesztés mellékletében 
található szerződéstervezetet 
aláírja.
p 20. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
határozott arról, hogy a csa-
tolt szerződéstervezet szerinti 
tatalommal szerződést köt a 
praxisjoggal rendelkező házi-
orvosokkal, és felhatalmazta 
a polgármestert a szerződések 
aláírására.
p 21. A testület 17 igen sza-
vazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy az első Ma-
gyar látvány-csapatsporto-
kért Közhasznú Alapítvánnyal 
megállapodást köt közérdekű 
célra történő kötelezettség-
vállalásról, és felhatalmazta a 
polgármestert a megállapodás 
aláírására: 
– Az alapítvány az önkormány-
zat tulajdonában és a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. vagyonkezelésében álló 
Vilmos endre Sportcentrum 
ingatlanban (1185 nagysza-
lonta u. 25., hrsz. 156208) az 
uszoda, a női és a férfiöltöző, 
a zuhanyzóblokk és a hozzá 
tartozó előtér belső felújítását 
tervezi.  
– A felújítással érintett hasz-
nos alapterület a zuhanyzók-
kal együtt 360 négyzetméter, 
a beruházás tervezett költsé-
ge 20,4 millió forint, amiből 
14,42 millió forintot támoga-
tásból kíván előteremteni az 
alapítvány.
– Az alapítvány a társasági 
adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi lXXXI. tör-
vény 22/c §-a szerinti támo-
gatás elnyeréséhez benyújtotta 
sportfejlesztési programját a 
Magyar Vízilabda Szövetség-
hez.  
– A megvalósult beruházás az 
önkormányzat tulajdonába ke-
rül.
– Az alapítvány vállalja, hogy 
a vízilabdasport, elsősorban a 
kerületi sportélet fejlesztése, 
szervezése, az utánpótlás-ne-
velés támogatása céljából az 
általa megvalósítandó beruhá-
zást ingyenesen adja át az ön-
kormányzatnak.  
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
határozott, hogy a nemzeti va-
gyonról szóló 2011. évi cXcVI. 
törvény 11. § (17) bekezdésé-
nek b) pontja alapján az első 
Magyar látvány-csapatspor-
tokért Közhasznú Alapítvány 
versenyeztetés mellőzésével jo-
gosult a Vilmos endre Sport-
centrumban a tervezett beru-
házás elvégzésére, tekintettel 
arra, hogy a vízilabdasport, el-
sősorban az utánpótlás-nevelés 
támogatásával, fejlesztésével a 
helyi önkormányzatokról szó-
ló 1990. évi lVI. törvény 8. § 
(1) bekezdésében meghatáro-
zott közfeladatot lát el.
p 22. A testület 18 igen sza-
vazattal egybehangzóan hatá-
rozott arról, hogy kérelmezi 
az Állami népegészségügyi és 
Tisztiorvosi Szolgálat Orszá-
gos Tisztifőorvosi Hivatalánál, 
hogy a XVIII. kerület lakossá-
gának minden olyan kórházi 
ellátása a Jahn Ferenc Dél-
pesti Kórház és Rendelőinté-
zethez kerüljön vissza, amely 
a területi beosztás módosítása 
– 2012. július 1. – előtt ott volt, 
és felkérte a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
p 23.  A képviselő-testület  16 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy 2012. de-
cember 31-vel megszünteti az 
önkormányzat és a Színigaz 
Kulturális Szolgáltató Betéti 
Társaság között hatályban lévő 
közművelődési megállapodást. 

A testület felkérte a polgár-
mestert a szükséges intézke-
désekre, és felhatalmazta őt 
a megszüntető megállapodás 
aláírására. A testület igen sza-
vazattal egyhangúlag hozott 
határozatot arról, hogy a lő-
rinci Színpad Kulturális Köz-
hasznú egyesülettel 2013. ja-
nuár 1-jétől három évre szóló 
támogatási szerződést köt.
A képviselő-testület 16 igen 
szavazattal egyhangúlag dön-
tött úgy, hogy ingyenesen adja 
használatba a lőrinci Színpad 
Kulturális Közhasznú egye-
sületnek az önkormányzat ki-
zárólagos tulajdonában lévő, a 
1181 Üllői út 443. alatt találha-
tó 80 négyzetméter alapterüle-

tű raktárt (hrsz. 150816/0/c/1) 
és a 1181 Havanna u. 9. fszt. 
1. (hrsz. 151126/4/A/316) alatt 
található 37 négyzetméteres 
üzlethelyiséget színházi kel-
lékek és jelmezek tárolására, 
raktározására. A haszonköl-
csön-szerződés az egyesülettel 
kötendő támogatási szerződés 
mellékletét képezi, s hatálya 
a támogatási szerződés hatá-
lyához kötődik. A képviselők 
felkérték a polgármestert a ha-
szonkölcsön-szerződés előké-
szítésére, és felhatalmazták őt 
annak aláírására.
p 24. A testület alapítói jog-
körében eljárva 11 igen sza-
vazattal, 3 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással határozott 
arról, hogy az M18 Műszaki 
Üzemeltető és Karbantartó 
Kft-t – a ctv. rendelkezései 
alapján – jogutód nélkül meg-
szünteti.
A tevékenység megszüntetésé-
nek napja 2012. december 31., 
a végelszámolás kezdő idő-
pontja 2013. január 1. 
A képviselő-testület az M18 
Műszaki Üzemeltető és Kar-
bantartó Kft. végelszámolójává 
Banyár lászlót választotta, aki 
a társaságot önálló cégjegyzési 
joggal képviseli. A végelszá-
moló a végelszámolási eljá-
rást a ctv-ben meghatározott 
módon köteles lefolytatni. A 
végelszámolási eljárás igazolt 
költségeit a társaság viseli, a 
végelszámoló a feladat ellátá-
sáért díjazásra nem jogosult.
A képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazat-
tal és 1 tartózkodással felha-
talmazta a polgármestert a 
végelszámolás elrendelésével 
kapcsolatos döntéseknek meg-
felelően módosított alapító ok-
irat aláírására és a cégbírósági 
bejelentéshez szükséges intéz-
kedésekre.  
p 25. A testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag kérte fel 
a polgármestert arra, hogy ér-
tékelje a folyamatban lévő élel-
miszerakciót (burgonyaosz-
tás), majd adjon tájékoztatást 
annak eredményéről.
A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egybehangzóan 
arra kérte a polgármestert, 
hogy a téli időszakban kísér-
je figyelemmel a helyi lakos-
ság élelmiszer-ellátottságát, és 
szükség szerint az általános 
tartalék terhére biztosítson 
élelmiszert az arra rászorulók-
nak. 

A testület  20 igen szavazattal 
egyhangúlag felkérte a polgár-
mestert, hogy térképezze fel a 
kerületben fellelhető rászoruló 
csoportokat, és azoknak szük-
ség szerint – ugyancsak az ál-
talános tartalék terhére – élel-
miszerosztás révén nyújtson 
segítséget.
26. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyöntetűen 
úgy döntött, hogy a Közalapít-
vány a XVIII. kerület Közbiz-
tonságáért közalapítvány által 
a BRFK XVIII. kerületi Rend-
őrkapitányság részére infor-
matikai telekommunikációs és 
irodaszereszközökre biztosított 
1 990 000 forintot átveszi. 
p A testület 20 igen szava-

zattal egyhangúlag felkérte a 
polgármestert, hogy az előter-
jesztés 3. számú mellékletében 
szereplő adományozási szerző-
dést írja alá.
p 27. A képviselő-testület 
15 igen szavazattal és 5 tar-
tózkodással elfogadta az ön-
kormányzat szociálisszolgál-
tatás-tervezési koncepciója 
végrehajtási ütemtervében 
szereplő 2011. és 2012. évi fel-
adatok végrehajtásáról szóló 
beszámolót.
p 28. A testület 13 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással dön-
tött a lejárt határidejű képvise-
lő-testületi határozatokról. 
p 29. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal és 4 ellensza-
vazattal elfogadta a kerület 
2012. évi környezetvédelmi ál-
lapotáról szóló beszámolót.
p 30. A testület zárt ülésen 
19 igen szavazattal egyhangú-
lag döntött a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
Szolgáltató nonprofit Kiemel-
ten Közhasznú Kft. ügyvezetői 
munkaköréről. 
p 31. A képviselő-testület zárt 
ülésen hozott határozatot a fel-
lebbezéssel megtámadott első-
fokú szociálissegély-határoza-
tok elbírálásáról.  
p 32. A testület zárt ülésen 
elnapolta a Kármentés és fe-
gyelmi eljárás elindítása c. na-
pirendi pontot. 

sürgősségi 
HaTározaToK

 
p 1. A képviselő-testület A 
járóbeteg-szakellátás önkor-
mányzati kézben tartásának 
hatásvizsgálata c. napirendi 
pontot a 615/2012. (XII. 13.) sz. 
határozata alapján nem vette 
napirendre.
p 2. A testület A tisztségviselői 
ügyeleti rendszer kialakítása c. 
napirendi pontot a 616/2012. 
(XII. 13.) sz. határozata alap-
ján nem tűzte napirendre. 
p 3. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag  
hozzájárult ahhoz, hogy a Ka-
rinthy Frigyes Gimnázium az 
általa tulajdonosként üzemel-
tetett buszt 500 ezer forintos 
vételár ellenében adásvételi 
szerződés keretében eladja a 
Karinthy Frigyes Gimnázium 
Studium Alapítványának. 
A testület 17 igen szavazat-
tal egyöntetűen beleegyezett 
abba, hogy a XVIII. kerületi 

Speciális Oktató és Fejlesztő 
Intézmény (SOFI) az általa 
tulajdonosként üzemeltetett 
buszt a tulajdonjog átruházá-
sával átadja a Gazdasági el-
látó Szolgálatnak (GeSZ) oly 
módon, hogy annak haszná-
lata kizárólagosan az iskola 
céljait szolgálja.
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyhangúlag fel-
kérte a GeSZ vezetőjét, hogy 
gondoskodjon a busz okmá-
nyainak az átírásáról.
A testület 17 igen szavazat-
tal egyhangúlag felkérte a 
polgármestert, hogy kössön 
szerződést a Karinthy Frigyes 
Gimnázium Studium Alapít-
ványával a busz további – évi 
30 ezer kilométer erejéig  tör-
ténő – használatáról 2013-ban 
10 millió forintos ellenérté-
kig, a további években pedig 
a költségvetésben biztosított 
összeg erejéig.
A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyhangúlag fel-
kérte a polgármestert arra, 
hogy a 2013. évi költségvetés-
ben gondoskodjon a Studium 
Alapítvány és a GeSZ által 
működtetett buszokkal kap-
csolatos költségek tervezésé-
ről.
A testület 14 igen szavazat 
és 5 tartózkodás mellett fel-
kérte a polgármestert, hogy 
a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ és az ön-
kormányzat között létrejövő, 
a köznevelési intézmények 
állami fenntartásba vételével 
összefüggő ingyenes haszná-
latbavételi megállapodásokat 
előkészítse és aláírja.
p 4. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 5 tartóz-
kodással felkérte a polgár-
mestert, hogy véglegesítse és 
írja alá a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központ és az 
önkormányzat között létrejö-
vő, a köznevelési intézmények 
állami fenntartásba vételével 
összefüggő intézményátadás/
átvételről, a feladatellátáshoz 
kapcsolódó létszámátadásról, 
valamint a szintén a feladat-
ellátáshoz kapcsolódó va-
gyonelemek, jogok és kötele-
zettségek megosztásáról szóló 
megállapodást.
p 5. A testület zárt ülésen ha-
tározott az oktatási, közműve-
lődési, sport és ifjúsági bizott-
ságban történő tagváltozásról. 
p 6. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal, 5 ellensza-
vazattal és 2 tartózkodással 
megalkotta 74/2012. (XII. 18.) 
sz. önkormányzati rendeletét 
az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 6/2012. 
(III. 13.) rendelet módosításá-
ról.  
p 7. A testület 13 igen szava-
zattal, 5 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással hozta meg a 
75/2012. (XII. 18.) sz. önkor-
mányzati rendeletét az önkor-
mányzat 2013. évi átmeneti 
gazdálkodásáról. 
A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag fel-
hatalmazta a polgármestert a 
szükséges intézkedések meg-
tételére a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények ál-
lami fenntartásba vételéről 
szóló 2012. évi clXXXVIII. 
törvénnyel érintett köznevelé-
si intézmények elhelyezéséül 
szolgáló épületek működteté-
sével kapcsolatos feladatok el-
látására.

KérdéseK
A képviselő-testület ülésére 
nem érkezett kérdés.

TájéKozTaTóK, 
bejelenTéseK 
A testület nem hozott határo-
zatot a napirendi pontban.

támogatJák a civileket éS az egyházakat 
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7KözéletAz idén elkezdődő választási kampány foglalkoztatja leginkább az ellenzéki képviselőket

Az oldalt összeállította: Puskás attila

STARTOlHAT 
AZ AlMÁSKeRT 
RenDeZÉSe
megkezdődhet a közművesítés az Almáskertnek az 
Alacskai és a határ út által határolt részén, miután 
decemberben sikeresen bejegyezték a terület te-
lektulajdonosai által még októberben megalakított 
imreforrás víziközmű társulatot. Pestszentimre fej-
lesztése szempontjából tehát jelentős előrelépés 
történt, és úgy tűnik, végre megoldható egy évtize-
des probléma.

�
az oktatási rendszer reformja, a közbiztonság 
és a munkahelyteremtés kérdésköre, valamint 
az idén elkezdődő választási kampány foglal-

koztatja leginkább az önkormányzati képviselő-tes-
tület ellenzéki tagjait, akiket arról kérdeztünk, hogy 
mit várnak 2013-tól. 

Több felelősség
Petrovai lászló, az lmP képviselője a törvényhozásban 
és a helyi értékek megbecsülésében is több felelőssé-
get vár a kormányzattól.

– egy kerületi lap hasábjain egy helyi képviselőnek erre a kérdésre 
válaszolva persze helyi ügyeket kellene megemlítenie, de látnunk 
kell, hogy az ország átformálásának kormányzati szándékai ezer 
szállal hálózzák be, kötik gúzsba a helyi önrendelkezést.

 Mint a képviselő elmondta, az első ciklusát töltő, a politikával 
„testközelből” most ismerkedő politikusként megszerzett eddigi 
tapasztalatai alapján nem vár sokat, de elvárni annál többet elvár 
az új esztendőben mindazoktól, akik magukra vállalták a vezetés 
felelősségét. 

– elvárom, hogy olyan törvények meghozatalában segédkezze-
nek, amelyek segítenek valódi munkához és annak fejében valódi 
bérhez jutni az embereknek. Azt hiszem, ma ez a legfontosabb. el-
várom azt is, hogy ne asszisztáljanak tovább helyi értékeink, iskolá-
ink, szociális és egészségügyi ellátórendszerünk, helyi közhatalmi 
feladatain és ki tudja még, mi minden más tárgyi vagy eszmei va-
gyonunk részleges vagy épp teljes államosításához. ezek a lépések 
az önkormányzatiság csorbítását eredményezik, s valljuk be, ön-
kormányzati képviselőktől ennek támogatása meglehetősen visszás. 
Éppen ellenkező előjelű cselekvést várnék: körömszakadtáig küzd-
jenek mindezek bővüléséért, gyarapodásáért!

A képviselő egy gyökeres gazdasági fordulat kierőszakolását, a 
gazdaság beindítását is elengedhetetlennek tartja. 

– nem a multikkal, hanem a hazai vállalkozókkal és gazdákkal 
való „stratégiai partnerség” megkötését szeretném. A feltételes mód 
szándékos, mert esélyét nem látom ma mindezeknek. Van persze 
néhány dolog, amit elkezdtünk a kerületben. Azt várom, hogy ezek 
eredményre jussanak. Az első és legfontosabb talán az, hogy kezd-
jük el végre felszámolni a csatornázatlan területeinket, azaz tényle-
gesen induljanak meg a csatornázási munkálatok.

Petrovai lászló szerint az is nagyon fontos, hogy eredményesen zá-
ruljanak le a megkezdett energetikai korszerűsítési programok, újab-
bak indítását ösztönözve ezáltal. 

– Induljon párbeszéd azokban az ügyekben, amelyek a kormányzati 
akarat érvényre jutása miatt alapjaiban formálták át, jellemzően szű-
kítették helyi közösségünk önrendelkezési lehetőségeit. ezek reményé-
ben kívánok minden kedves kerületi lakosnak boldog új esztendőt!

Fordulóponthoz 
érkeztünk
Kőrös Péter, az mszP önkormányzati frakciójának veze-
tője több munkalehetőséget, tervezhető jövőt vár az új 
évben, de véleménye szerint mindez hiú ábránd marad.

– Az idei év fordulópont. Az önkormányzat már nem gazdája az 
iskoláknak, ám a működésük biztosítása óriási nehézségekbe ütköz-
het. Hamarosan döntenünk kell a szakorvosi rendelők államosítá-
sával kapcsolatban is. És ez csak néhány példa. Azok számára, akik 
figyelemmel kísérik a XVIII. kerület mindennapjait, a ciklus félide-
jén túl már tudható, hogy a jelenlegi hatalomnak nincs új fejlesztési 
koncepciója, a kerület korábbi vezetőségének az újítási terveit való-
sítja meg. Jó példa erre Pestszentimre városközpontja. A mostani 
vezetők nem tudnak új lendületet adni a kerület fejlődésének. Ko-
molyabb, például a Havanna-lakótelepi rehabilitációs programhoz 
mérhető pályázati siker azóta sem született, így ebben a ciklusban 

már nem várható nagyobb beruházás, amely áttörést hozhatna a ke-
rületi lakosok életében.

Kőrös Péter fontosnak tartja, hogy az MSZP, úgy is, mint a leg-
nagyobb ellenzéki párt, megkezdi a felkészülést a 2014-es ország-
gyűlési és önkormányzati választásokra. 

– Bőven van feladatunk. A felelős tervezés időszaka jön, és a 
programunknak választ kell adnia az embereket a leginkább érdek-
lő, érintő kérdésekre. Figyelembe vesszük az önkormányzat jelenle-
gi helyzetét, gazdasági állapotát, és a 2010 óta jelentősen megválto-
zott jogszabályi környezet kihívásaira is reagálnunk kell. Munkára, 
biztonságra, feszültségmentes mindennapokra van szükség 2013-
ban. egy új kormányprogrammal összhangban felelősen tervezett 
és biztonsággal végrehajtható koncepció megalkotása a cél, amely 
megalapozza Pestszentlőrinc és Pestszentimre következő 10–15 éves 
fejlődését és működését.

A politikus tisztában van azzal, hogy ez hatalmas munka és nagy 
felelősség is oktatási, szociálpolitikai, egészségügyi, környezetvédel-
mi, közbiztonsági, köztisztasági, állat-egészségügyi, város- és va-
gyongazdálkodási téren egyaránt. 

– ebben a folyamatban az ellenzéknek ma párbeszédet kell foly-
tatnia minden olyan kerületi lakossal, aki hajlandó a jó ügy mellé 
állni, hisz a változásban, és képes arra, hogy párbeszédet folytasson 
a felelős jövő tervezéséről. Pártszimpátiától függetlenül minden ke-
rületi lakos véleményére, javaslatára szükségünk van. Mi, kerületi 
szocialisták, ehhez várjuk az itt élők támogatását.

Munkahelyteremtés 
és közbiztonság
gönczöl András független önkormányzati képviselő 
néhány alapvető társadalmi és politikai kérdésben vár 
előrelépést 2013-ban. 

– Mindenképpen a munkalehetőségeket, a munkahelyteremtést, a 
közbiztonság és az egészségügy helyzetének javítását, valamint a ci-
vil szféra véleményének nagyobb mértékű figyelembevételét várom 
országos és kerületi szinten egyaránt. 

Alapigazság, hogy ha az embernek van munkája, biztos a meg-
élhetése, és a családjának is megfelelő életszínvonalat tud nyújtani, 
akkor minden más – társadalmi, politikai – gond könnyebben el-
viselhető.

Gönczöl András úgy véli, a közbiztonság javítása érdekében le 
kellene dönteni néhány tabut.

– nevén kell nevezni a gyereket. A legsúlyosabb bűncselekmé-
nyeknél is bőrszíntől, származástól függetlenül bátran kellene fo-
galmazni, hogy igenis létezik ez a probléma, aminek a megoldása 
elsődleges feladat.

A képviselő a kerület közbiztonságának helyzetére utalva fon-
tosnak tartja, hogy a térfigyelő rendszereket oda telepítsék, ahol a 
legnagyobb szükség van rájuk, és ahol a legoptimálisabban lehet 
azokat használni.

– Számos panasz érkezett hozzám, hogy sok esetben a kamerák 
ellenére elkövetik a bűncselekményeket.

Gönczöl András fontosnak tartja, hogy a kerület mindenkori ve-
zetősége az oktatási intézmények új helyzetében is sok energiát for-
dítson arra, hogy a Klebelsberg Kuno Intézményfenntartó Központ 
által átvett iskolák optimálisan működjenek. 

– Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb legyen az elégedet-
len intézmény, és hogy az átalakulásnak lehetőség szerint ne legyen 
vesztese. Azt se felejtsük el, hogy az idei év második felében elindul 
a kampányidőszak, és remélem, nem csak egyéni igény, hogy a civil 
szervezetek véleménye minél többet nyomjon a latban.  ne higgyük 
el a mondást, miszerint mindent a népért, semmit a nép által. nem 
hiszem, hogy valóban így kellene lennie. Tegyük félre a keserűséget 
meg a közönyt, és segítsük a kerület vezetőit, mondjuk el a vélemé-
nyünket, és győzzük meg őket arról, hogy az jó. A választásokon is a 
realitásokat vegyük figyelembe, és tanuljuk meg, hogy 10-20 száza-
lékát kell elhinni az ígéreteknek. Összességében, ha őszintén közelí-
tenénk meg egyes bűnözési formákat, határozottabban menne az el-
számoltatás, és a munkalehetőség mindenki számára elérhető lenne, 
akkor nem is tudom, mi szükség lenne politikusokra.

a változáSok 
éve következik?
Gazdasági és politikai fordulatot is várnak 2013-tól 

Az 1998 novembere óta belte-
rületnek számító Almáskert 
legnagyobb gondja – mint 
minden kárpótlási területnek 
– a megosztottság. Mintegy 
170 tulajdonos 143 telket bir-
tokol itt, közülük néhányat az 
önkormányzat. 

a közös cél 
előreVisz
Pestszentimre városközpont-
jának fejlesztése az előkészítés, 
a tervezés után a nyár elején a 
gyakorlatban is megkezdődött, 
s a hamarosan elinduló köz-
művesítéssel az Almáskertben 
is komoly változások várhatók.

A fejlesztés célja az, hogy a 
terület megőrizze kertvárosias 
jellegét, ugyanakkor az ellá-
tottságot és a városképet te-
kintve megfeleljen egy modern 
városrész követelményeinek. 
ennek érdekében az önkor-
mányzat értékesíteni kívánja 

a telkeit, amelyek közcélokra 
nem hasznosíthatók.

– A rendezési terv már 
készül, és amint az időjárás 
engedi, megindulhat a terü-
letrendezés, a közművesítés 
– mondta Lévai István Zoltán 
alpolgármester. – Azon a te-
rületen, amelyen az önkor-
mányzatnak is van nyolc telke, 
a többi tulajdonos is pozitívan 
állt a változáshoz. A közös cél 
megvolt, és a munkacsoport 
közreműködésével sikeresen 
meg is valósult.

aki kiMarad, 
leMarad
A fejlesztés szempontjából az 
Almáskert legproblémásabb 
része az Alacskai út, a Határ 
út és az Orgonafüzér utca által 
határolt terület, amely kaoti-
kus képet mutat, mert pár tu-
lajdonos egyelőre nem hajlik a 
megegyezésre. Megoldás azon-
ban itt is lehetséges, mivel az 
önkormányzat a szabályozási 
terv elkészítésével lehetőséget 
teremtett arra, hogy az egy 
tömbbe tartozó telkek tulajdo-
nosai a többiektől függetlenül 
is társulhassanak.

– így ez a néhány tulajdonos 
nem tudja megakadályozni a 
többieket a telkek kialakításá-
ban, majd a közművesítésében 
– mutatott rá Kapás Zsanett, a 
2012-ben alakított Almáskert 
munkacsoport vezetője.

UTAZÁS 
A KőZeTeK 
VIlÁGÁBAn
tíz éve hagyományosan az új esztendő egyik első 
rendezvénye az ásványkiállítás és -vásár a Kondor 
Béla Közösségi házban. idén is kiállítók és gyűjtők 
várták január 6-án az érdeklődőket, akik az ásvá-
nyok, kőzetek eredetével is megismerkedhettek.

– Harminc kiállító mutatta be a gyűjteményét, amelyben drága-
kövek, csiszolatok, kagylók, ásványok, opálok, gyöngyök és kö-
vületek is találhatók. Minden korosztály számára érdekes, igazi 
családi program ez, és annak ellenére, hogy egyre gyakoribb a 
hasonló kiállítás, most is szép számmal érkeztek látogatók – 
mondta Szabó Csabáné népművelő, a kiállítás főszervezője.

Az ásvány- és kőzetgyűjtők már-már megszállottként űzik 
ezt a hobbit. Közös gyűjtő kirándulásokat szerveznek nemcsak 
Magyarországon, hanem Szlovákiában, erdélyben és európa más 
tájain is.

– A kiállításon az esztétikai látvány mellett geológiai, földrajzi 
és földtörténeti ismereteket is szerezhettek a látogatók. A gyűjtők 
szívesen beszéltek az egyes kőzetek, ásványok tulajdonságairól, 
keletkezésük történetéről és a lelőhelyeikről – tette hozzá Szabó 
csabáné.
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8 Idén már több újévi hangverseny közül válogathattak a zenekedvelőkKultúra

� szokatlanul 
nagy szere-
pet kaptak az 

énekesek a dohnányi 
zeneiskola több 
mint egy évtizedes 
múltra visszatekintő 
újévi hangverse-
nyén január 6-án 
a pestszentimrei 
sportkastélyban. 
a hagyomány nem 
változik, csupán 
teljesebbé vált ez a 
nagyszabású zenei 
rendezvény.

KeréKgyártó györgy  

− nagyon büszke vagyok a kol-
légáimra. Budapesten egyedülál-
ló tradíciót teremtettek, hiszen a 
miénkhez hasonló intézmények 
nem tudnak ilyen produkciót 
felmutatni. Sok köszönettel tar-
tozunk azoknak, akik évről évre 
segítenek – foglalta össze Farkas 
Márta, a Dohnányi ernő Zene-
iskola igazgatója az újévi kon-
certek sikerének titkát.

a Bécsi Minta
Az újévi hangversenyek min-
tája világszerte a Bécsi Fil-
harmonikus Zenekar január 
1-jei koncertje (németül: Das 
neujahrskonzert der Wiener 
Philharmoniker), amely régóta 
az osztrák főváros egyik legka-
pósabb exportcikkének számít: 
évről évre 44 országban veszik 
át a televíziós közvetítést. Ér-
dekesség, hogy az első ilyen 
eseményt nem újévkor, hanem 
szilveszterkor rendezték: 1939. 
december 31-én, és csak ifjabb 
Johann Strauss műveit játszot-
ták. A bécsi zene legismertebb 
dallamai 1941 óta csendülnek 
fel január 1-jén. Idővel olyan 

kimaradhatatlan művek kerül-
tek fel e koncertek kínálatába, 
mint a Kék Duna keringő vagy 
a Radetzky-induló. A bécsi pél-
da egy idő után „ragadós” lett, 
egyre több országban rendeztek 
hasonló ünnepi eseményeket. A 
rendszerváltozás után Magyar-
országon is mind több helyen 
honosították meg az újévi kon-
cert hagyományát.

az éV eseMénye
A kerületben ebben az eszten-
dőben már több újévi hang-
versenyen is részt vehettek a 
zenekedvelők, a kezdeményezés 
helyi úttörője azonban min-
denképpen a Dohnányi ernő 
Zeneiskola, amely már 2002-
es indulásakor rendezett ilyet: 
kezdetben a Karinthy gimnázi-
umban, majd évente felváltva a 
lőrinci Sportcsarnokban, illetve 
a Pestszentimrei Sportkastély-
ban. Az itteni hangversenyeket 
nem az év első napjára, hanem 
rendszerint az azt követő első 
hétvégére hirdetik meg.

− ez a koncert a zeneiskola 
életében mindig az egész tanév 
legfontosabb eseményének szá-
mít. nincs még egy zeneiskola 
a fővárosban, sőt az országban 
sem, amelyik ilyen nagyszabású 
rendezvényen mutatkozhat be a 
közönség előtt – mondta Farkas 
Márta.

éVfordulók
A Dohnányi zeneiskola újévi 
koncertjeinek szerkezete min-
den évben azonos: a hangver-
seny első felében a szimfonikus, 
a másodikban a fúvószenekar 
mutatkozik be. Rendszeres fellé-
pőnek számítanak olyan kitűnő 
szólisták, mint Szenthelyi Mik-
lós hegedűművész vagy Faludi 
Judit gordonkaművész, és a 
színvonalas előadást az alkal-
milag csatlakozó szólisták mel-
lett más zenekarok, együttesek 

teszik teljessé. Tavaly óta szere-
pel a műsorban az ugyancsak 
kerületi Botafogo Táncegyüttes, 
idén felléptek a Tébláb Alapfo-
kú Művészeti Iskola táncosai, a 
fúvósokhoz pedig a Bartók Béla 
Zeneművészeti Szakközépiskola 
és Gimnázium fúvósai is csatla-
koztak.

− A műveket mindig a két 
zenekar vezetője választja ki. 
Az aktuális program tehát az 
ő koncepciójukat tükrözi, de 
természetesen vannak olyan 
darabok, amelyeket a közönség 
kifejezetten elvár egy ilyen újévi 
koncerten – magyarázta az igaz-
gatónő.

Hozzátehetjük, hogy a kon-
cepciót olykor az időszerű zene-
történeti évfordulók is alakítják: 
az elmúlt években a Händel-, a 
liszt- és az erkel-jubileum adott 
alkalmat a különleges váloga-
tásra.

x

fúvóSok,
SzimfonikuSok,
énekeSek
A szokottnál is színesebb zenei élményt 
nyújtott a Dohnányi év eleji gálája
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A Polonez néptáncegyüttes tag-
jai a közönséget is táncba vitték, 
a Szent Kinga Kórussal pedig a 
jelenlévők együtt énekeltek len-
gyel és magyar karácsonyi da-
lokat. 

A szintén XVIII. kerületi 
Wisła énekegyüttes is kétnyelvű 
repertoárral érkezett, a progra-
mot pedig a nemzetközi – len-
gyel, angol, belga és amerikai 
zenészből álló – Polish coffee 
zenekar koncertje zárta.

– Mivel a kerületben sok volt 
a karácsonyi rendezvény, úgy 
gondoltuk, hogy mi most eb-
ből kimaradunk és inkább egy 
olyan műsorral kezdjük az új 
évet, amelyben nemcsak kará-
csonyi dalokat hallhat a közön-
ség, hanem több zenei irányzat 
és a lengyel néptánc is megjelen-
het – mondta Balogh Katarzyna, 
a XVIII. kerületi lengyel nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke.

Pestszentlőrinc Pestszentim-
rén 58 lengyel család él. A kö-
zösség száma egyre növekszik, 
vannak, akik csak néhány éve 
költöztek Budapestre, de van 
olyan család is, amelyik már 
több évtizede, több generáció 
óta él a kerületben.

– Érdekesség, hogy a lengyel 
nemzetiségűek között mi, nők, 
vagyunk többségben, de azért 
akad néhány férfi is. A közös-
ségben a lengyel–magyar vegyes 
házasság a jellemző, annak ide-
jén sokan tanultak Budapesten 

egyetemen vagy főiskolán, majd 
itt mentek férjhez vagy nősültek 
meg.

A lengyel nemzetiségűek 
a kerületünkben is fontosnak 
tartják kultúrájuk megőrzését, 
hagyományaik továbbadását.  

– A gyerekek lengyelül is ta-
nulnak, a X. és a II. kerületben 
is van lengyel iskola. Sok közös 
programot szervezünk, ahol 
ápoljuk a nyelvünket és a hagyo-
mányainkat, hogy a gyerekeink 
megőrizzék lengyel gyökereiket 
– mondta Balogh Katarzyna.

Puskás

Jó hangulatú, vidám zenés-táncos mulatsággá vált a 
Xviii. kerületi lengyel nemzetiségi önkormányzat által 
első alkalommal szervezett újévi koncert január 12-én a 
Kondor Béla Közösségi házban. 

GyARAPODÓ 
BARÁTAInK ÉRDeKeS 
MUlATSÁGA

 

nemzeti hős A 
vendégeK Között
a lengyel újévi mulatságon 
részt vettek az örmény és 
a görög nemzetiségi ön-
kormányzat képviselői is, 
és egy valódi nemzeti hős 
is a meghívottak között 
volt. a 98 éves nizalowski 
ernő lengyel repülős 
főhadnagy, a lengyel 
Hadsereg Hőse, a kőbá-
nyai lengyel kisebbségi 
önkormányzat egyik veze-
tője, az utolsó élő tagja a 
második világháborúban 
zsidók ezreit megmentő 
raoul Wallenberg-féle 
csoportnak.
– a háború kitörésekor, 
1939-ben önkéntesként 
vettem részt a lengyel-
országi harcokban, majd 
együtt dolgoztam Buda-
pesten a később halál-
táborba hurcolt Henryk 
sławikkal, valamint raoul 
Wallenberggel. sokat 
tettem mindkét hazá-
mért – mondta a magyar 
édesanyától és lengyel 
édesapától származó 
nizalowski ernő.

éneKeseK ideJe
a dohnányi újévi koncert-
jein rendszeresen lépnek 
fel énekesek is. ők az ez 
évi gálán kiemelt szerepet 
kaptak. gyarmati zsófia, 
szilágyi olga és kiss and-
rás operaénekes mellett 
a zeneiskola kórusa is 
közreműködött. 
− az újévi koncert hagyo-
mányosan a zenekarok 
estéje, idén valóban 
szokatlanul nagy szere-
pet kaptak az énekesek. 
nem hagyománytörésről 
van szó, hanem a zenei 
élmény kiteljesítéséről. a 
közönség elismerése egy-
értelműen mutatja, hogy 
ennek is helye van ezeken 
a hangversenyeken – véle-
kedett farkas Márta.

három ifjú zenész szívügyének tekin-
tette, hogy jól kezdődjön a kerületi ze-
nebarátok új éve. 

A Városházi esték programsorozat keretében 
a polgármesteri hivatal dísztermében a hó-
nap közepén rendezte meg Tóth Róbert Károly 
zongoraművész hagyományos újévi koncertjét, 
amelyre meghívta barátait, csonka Gábor hege-
dűművészt és Szilágyi Sándor bells-mestert…

A házigazda, a kerületünkben élő Tóth Ró-
bert Károly Bach- és chopin-művekkel nyitott. 
Friss diplomásként ősztől művésztanárként dol-
gozik a Dohnányi ernő Zeneiskolában, így nem 
csoda, hogy néhány tanítványa is eljött a „tanár 
bácsi” koncertjére. Szívügye, hogy a gyerekek 
már kisiskolás korukban megismerkedjenek az 
igényes muzsikával, a klasszikus zene szépségei-
vel. Tóth Róbert Károly nemcsak ismert zenész, 
hanem neves táncos is. A nemzetközi hírű, szin-
tén kerületi Botafogo együttesben érte el sikere-
it, látványtánc-kategóriában például a kontinens 
csúcsára is feljutott… Most természetesen nem 
táncolt, inkább „tereferélt” a társaival. Az újévi 
koncerteken kihagyhatatlan műsorszám Johann 
Strauss Tere-fere polkája, amely ezúttal is pilla-
natok alatt feldobta a hangulatot. 

Csonka Gábor, az ifjú hegedűművész Szenthe-

lyi Miklós tanítványaként végzett a Zeneakadé-
mián, és azóta igen neves művészekkel, például 
Kocsis Zoltánnal és Vásáry Tamással is fellépett 
már. ő Vivaldi négy évszak című művének téli 
képét idézte közénk. 

ezt követően jött csak igazán a hangterápia 
egy olyan hangszer segítségével, amelyből Ma-
gyarországon mindössze három van – az egyik 
Szilágyi Sándor birtokában. A spanyol bells va-
lóban megnyugtató hangzást ad, nem véletlen, 
hogy gazdája főállásban ezzel a hangszerrel gyó-
gyít.

– A hangrezgés-terápia jó hatással van a szer-
vezetre – mondta a publikumnak. Általában 
egy órát szokott rajta játszani egy-egy kimerült 
„betegnél”, de most talán ha negyedóráig ütöt-
te a különleges lemezből kikalapált hangszerét, 
amely, mint megtudtuk, csaknem kétmillió fo-
rintot ér! 

A műsort az újévi koncert alkalmi triója zár-
ta. A házigazda – aki művészcsaládból szárma-
zik, édesapja nógrádi Tóth István néven ismert 
énekes, édesanyja báboktató, bátyja, ifjú Tóth 
István zenekarvezető, billentyűs – megígérte, 
hogy márciusban újra koncertet ad a kerületben. 
Aki addig is kíváncsi a zongorajátékára, hetente 
kétszer meghallgathatja a Zila Kávéházban.

temesi lászló

ÚJÉVI HAnGTeRÁPIA 
A DíSZTeReMBen
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csoki koncert – 
játék és muzsika 

A nagy sikerű hangversenysorozat kis 
résztvevői játékos formában bővíthet-
ték komolyzenei ismereteiket január 
20-án a Kondor Béla Közösségi ház-
ban. 

Kodály Zoltántól származnak a következő gon-
dolatok: „A zene hatása olyan emberformá-
ló erő, amely kihat az egész személyiségre. Az 
értékes zene fogékonnyá teszi az embert a szép 
befogadására, formálja ízlését és emberi maga-
tartását.”

A Magyar Kultúra napja rendezvényeihez 
csatlakozva nemzeti érzés a zenében címmel 
Zelinka Tamás művésztanár kalauzolta a kisis-
kolásokat, óvodásokat a zene, a hangszerek vilá-
gában a Dohnányi ernő Zeneiskola növendékei 
és Draskóczy Zoltán művésztanár (gitár) közre-
működésével. 

Az aktuális témához kapcsolódó videofilm 
levetítésével a résztvevők a koncerttermek vilá-
gába is betekintést nyerhettek. A program kere-
tében a gyerekek az élményeken, az ismereteken 
túl csokit is kaptak a sikeres közreműködésért. 

– először vettünk részt csoki koncerten – 
mondta Sárosiné Dobák Erzsébet. – nevelőszü-
lőként egy testvérpárt hoztam el a rendezvény-
re. ők a Zenevár óvodába járnak, ott kapták 
a belépőjegyet a koncertre. Úgy vélem, hogy 
a kisgyermekek nevelésének a zene az alapja. 
Szerintem először a zenével kell megismertetni 
őket, csak utána jöhet az idegen nyelv tanulása. 

– A Piros iskolába járok, ahol nagyon jó ze-
neoktatás folyik. eddig nem kötött le igazán a 
komolyzene, de most már kedvet kaptam hozzá, 
azért jöttem el – árulta el a 9 éves Palkó Petra. 

A következő csoki koncert február 24-én 
(vasárnap) 10 órakor lesz. Zelinka Tamás ez al-
kalommal a farsang témájából ad zenei ízelítőt. 

További információ: Czinszkyné Fejes Móni-
ka művelődésszervező, Kondor Béla Közösségi 
Ház, 291-6564.

➜ fülep

Hírek
tAMA a Zilában
A Krúdy Gyula Irodalmi Kör a kerületi Tűzedzők 
Alkotó Művészbarát Asztaltársaság (TAMA) 
kiállításmegnyitójával egybekötött irodalmi estet tar-
tott január 17-én a Zila Kávéházban. A tárlatot Csillag 
László, a TAMA elnöke nyitotta meg, a műsorban a 
tagok mellett Fényesi Tóth János előadó működött 
közre. A kiállítás február 21-ig tekinthető meg.  

Indul a kulturális  
szakemberképzés 
Az önkormányzat 13 594 350 forintos (százszá-
zalékos) pályázati támogatást nyert a TÁMOP 
keretében kulturális szakemberek továbbképzésére. 
A pályázat három önkormányzati intézményt érint: 
a Pestszentimrei Közösségi Házat, a Kondor Béla 
Közösségi Házat és a Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteményi egységét. A 
projektindító rendezvényt január 18-án tartották a 
Kondor Béla Közösségi Házban.  

Családi kiállítás 
Elágazások – ez az összefoglaló címe annak a kiállí-
tásnak, amelyen Nádasdi Mihály és a művészcsalád 
tagjai vesznek részt a Fehéren Feketén Galériában 
(Teleki Pál u. 26/b). A január 25-én 18 órakor nyíló 
tárlat március végéig tekinthető meg előzetes beje-
lentkezés alapján a 291-9047-es telefonszámon vagy 
a ffgalerie@freemail.hu e-mail címen.

komputergrafikai tárlat 
Barti Magdolna Blog című kiállítása február 4-én 18 
órakor nyílik meg a Városháza Galériában. Beszédet 
mond Kucsák László alpolgármester, közremű-
ködik Kováts Borbála képzőművész. Az alkotások 
február 15-ig tekinthetők meg. Támogatók: Nemzeti 
Kulturális Alap, Városháza Galéria, Fehéren Feketén 
Galéria Barátai.

Ahány 
fotóművész, 
annyiféle 
látásmód
variációk egy fekete zongorára címmel 
nyílt kiállítása a magyar Alkotóművé-
szek országos egyesülete (mAoe) Fo-
tóművészeti tagozatának január 8-án 
a Kondor Béla Közösségi házban. 

A vándortárlat anyaga eredetileg liszt Ferenc 
születésének 2011. évi 200. évfordulójára ké-
szült. A kiállítás témáját Tóth József fotómű-
vész álmodta meg. „Füles” alapgondolata az 
volt, hogy az alkotók a fotóművészet eszközeivel 
közelítsenek a zenéhez és tisztelegjenek liszt 
Ferenc művészete előtt. Azokat a fotóművésze-
ket kérte fel a munkára, akik vezetéknevének 
kezdőbetűi kiadják a géniusz nevét.  További 
kötöttség volt, hogy mindenkinek ugyanazt a 
hangversenyzongorát kellett lefényképeznie. 
erre utal a tárlat címe is: Variációk egy fekete 
zongorára. 

– Voltak, akik a páncéltőkés zongora fe-
szülő acélhúrjaiban az egész zeneművészetet 
befolyásoló markáns zenét vélték megszólal-
tatni – mondta nyitóbeszédében Chochol Ká-
roly kerületünkben élő fotóművész, a MAOe 
elnökhelyettese. – Más alkotó ugyanebben a 
gyermekkori álmok színes foltjait látta. Többe-
ket megragadott a kottatartó áttört mintázata, a 
központi rajzolat szinte vallásos áhítata, utalva 
az egyházi vonatkozásokra, a zeneszerző Krisz-
tus-oratóriumára, Szent erzsébet legendájára 
vagy az esztergomi misére. Két művész gondol-
hatott liszt hazafias érzületére, a Magyar rap-
szódiára, a Magyar fantáziára vagy a Rákóczi 
indulóra…

chochol Károly több érdekes epizódot is fel-
elevenített liszt Ferenc életéből, egyebek között 
azt, hogy megkomponálhatta, de nem vezényel-
hette a Koronázási misét (egy udvari zenészt 
kértek fel rá).  

– Miközben a fényárban úszó Mátyás-
templomban szólt a fenséges zene, hazafelé 
tartott egy szomorú fekete ruhás ember, lel-
ke mélyéig megbántva… Miközben itthon 
megsértették, világszerte rajongtak érte. Az 
előkelő dámák, bárónők, grófnők, herceg-
nők tigrisként vetették magukat egy elejtett 
zsebkendőjére, s foszlányokra tépték azt egy-
más kezéből. Akinek egy körömnyi jutott, 
aranyba foglalva a keblén viselte – mesélte.   
A kiállítás január 31-ig tekinthető meg a Kon-
dor Béla Közösségi Házban.  

➜ f. e.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata és 
a Kondor Béla Közösségi Ház idén január 22-én 
közös megemlékezést tartott a Magyar Kultúra 
napján a Rózsa Művelődési Házban. Az ünnep-
séget Ughy Attila polgármester nyitotta meg.

A rendezvény számos oldalát mutatta meg a 
magyar kultúrának. így például a néptáncot, a 
Tébláb Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
tanulóinak előadásában. A Tébláb a hagyomány-
ápolás kiemelt képviselője kerületünkben, több 
mint tíz éve tanítja a tánc nyelvét. A talpalávalót 
a BorFolk zenekar húzta. Tagjai évtizedek óta ját-
szanak népzenét, az együttes azonban csak 2010 
tavaszán állt össze, hogy bemutassa a magyaror-

szági borkultúrához kötődő zenei hagyományo-
kat. Felcsendült olyan klasszikus mű is, mint liszt 
Ferencnek A Villa d’este szökőkútja című zongo-
radarabja, amelyet Tóth Fruzsina zongoraművész 
adott elő. Az eseményen részt vett Chochol Károly 
fotóművész is, aki több mint hatvan éve foglalko-
zik fényképezéssel, és munkásságát megannyi díj 
színesíti. A Variációk egy fekete zongorára című 
pályázatra készített képei keretezték a termet, 
és keltek életre a zongorajáték alatt. Fehér Tibor 
színművész, a nemzeti Színház tagja Karinthy 
Frigyes előszó című versét mondta el.

Az eseményt Kucsák László alpolgármester 
pohárköszöntője zárta. 

A Magyar Kultúra napja
Kölcsey Ferenc szatmárcsekei magányában írt költeménye magyarország nemzeti 
himnusza lett. 1989 óta a himnusz 1923. évi születésére és a magyar gyökereinkre 
emlékezünk január 22-én, a magyar Kultúra napján. éltetjük évezredes hagyomá-
nyainkat, és figyelmet fordítunk az oktatás és pedagógia területén elért sikerekre.

csodálatos mesevilág
A mese példát ad, gazdagítja a szókincset, és utat nyit a történelem felé. mesélni, 
mesét olvasni mindenki szeret, de idővel feledésbe merül eme káprázatos világ. 
A Pestszentlőrinci német nemzetiségi általános iskola januári mesemondó verse-
nyén 1–4. osztályos diákok nyitották meg előttünk a képzelet világának kapuját. 

Kerületünkben 18 éve tartanak mesemondó ver-
senyeket, a Pestszentlőrinci német nemzetiségi 
Általános Iskola (Piros iskola) pedig idén immár 
hatodik alkalommal rendezte meg a kerületi al-
sós diákok számára e megmérettetést. A 2011-
ben lezáruló TÁMOP 3.4.3. pályázat keretében 
négy kerületi iskola – a Piros iskola mellett a 
Bókay Árpád Általános Iskola, az egykori Hu-
nyadi Mátyás Gimnázium (most Sztehlo Gábor 
evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimná-
zium) és a Vörösmarty Mihály Ének-zenei nyelvi 
Általános Iskola és Gimnázium – társult, hogy 
„Peremvárosi prímákként” hozzájáruljanak az 
iskolai tehetséggondozáshoz. Az iskolák vállal-
ták, hogy a pályázat lejárta után még öt éven ke-
resztül fenntartják a diákok képességeit fejlesztő 
programokat és vetélkedőt. Elek Noémi, a Piros 

iskola igazgatónője elmondta, hogy ők a határidő 
lejárta után is szeretnének mesemondó vetélke-
dőt rendezni, hiszen az rengeteg diákot érdekel. 
Olyannyira, hogy a későbbiekben a felsős diákok 
bevonását is tervezik.

Az idei vetélkedőn Bálint Ágnes meséi kap-
ták a főszerepet, és a zsűriben az írónő két lánya, 
németh Ágnes és németh Anna is helyet foglalt, 
akik nemcsak véleményt mondtak a versenyzők-
ről, hanem édesanyjuk könyveit is dedikálták. A 
kis mesemondók előadását évfolyamonként külön 
zsűri bírálta. Az indulókat megadott szempontok 
alapján pontozták. A legjobbakat könyvjutalom-
ban, az első helyezetteket pedig különdíjban ré-
szesítette a XVIII. kerületi Pedagógiai Szakmai 
Szolgáltató.

➜ csernai

MAGYAR 
BiogAzdAságoK

árUházA
 nyílt A lőrinCi 

vásárCsArnoKBAn

Kizárólag Minősített  
friss bio élelMiszereK

zöldség-gyümölcs, 
bio-déligyümölcs,

bio-mangalica, szürkemarha 
készítmények,

adalékmentes parajdi 
bányasó termékek,

bio-élesztőmentes pékáru,
bio-vecsési savanyúság,

bio-tisztítószerek,
bioborok, csírák-búzafű

Paleóhoz bio alapanyagok, stb.

www.delpesti-biopiac.hu

facebook: Délpesti biopiac
nyitvatartás:

kedd-péntek 9-17 óra
szombat 8-14 óra
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10 Kultúra Magyarnótáktól volt hangos a Kondor Béla Közösségi Ház

Ingyenes 
állapotfelmérés

röntgen dIagnosztIka
pótlások rövId 

határIdővel
fogsorjavítás 
megvárható

Gyermek, felnőtt
fogszabályozás.

Belső „láthatatlan” 
ívvel is.

Szájsebészet, 
fogbeültetés!

K+L 2000 BT.  
1182 Bp. Batthyány l. u. 89/b.

a templom mellett!
t.: 292-0991, 

06-30-921-9311

FOGÁSZAT
FOGTECHNIKA

FOGSZABÁLYOZÁS

06-20-339-4744
Pestszentlőrinc, 
Pestszentimre

www.gyereknyelviskola.hu

Jelentkezz ingyenes bemutató  
órára, vagy szintfelmérésre!

   
  

   
  

O

v e r  2 5  Ye a r s

O

v e r  2 5  Ye a r s

Over 25 Years
of Excellence in Education Over 25 Years
of Excellence in Education 

A nyelvvizsga sikeressége idén is 100%

Mi már bizonyítottunk: a 18. kerületi 
Helen Doronban tanuló 11-12 éveseknek 
már több Cambridge nyelvvizsgájuk 
is van. Izgulás, magolás, nélkül, tele 
önbizalommal!

„A módszer a korai fejlesztés jó 
példája, és hozománya, hogy 
egy másik nyelv használatára is 
felkészít, ami gyermekeinknek már 
nélkülözhetetlen lesz a boldoguláshoz.”

Csordás Ágnes Katalin elnök,  
Magyar Védőnők Egyesülete

Babáknak és óvodásoknak

Általános- és középiskolásoknak

Connecting the next generation

FODRÁSZAT
Férfi – női - gyermek hajvágás

Festés – Dauer – Melir
Alkalmi és esküvői frizurák

Hajfelvarrás
Hajápolás

Tanácsadás

KOZMETIKA
Hagyományos kezelések mellett:

Ultrahangos, gyümölcssavas 
ránckezelés

Gyémántfejes mikrodermabrázió
Gyantázás, Intim gyantázás 

Férfiaknak is!
3D-s műszempilla

Alkalmi és esküvői smink
Aknés bőr kezelés

MASSZÁZS
Svéd és Gyógymasszázs

Teljes testmasszázs
Hátmasszázs

Frissítő talpmasszázs
Cellulit masszázs

Csokoládé masszázs
Mézes masszázs

MŰKÖRÖM
Zselés, épített körmök

Töltés
Gél lakk

Manikűr – Lakkozás
Egyedi díszítések

Kézápolás
Körömerősítés

ORCHIDEA SZÉPSÉGSZALON
Bp, XVIII.ker Üllői út 302 (Duo ételbárnál)

Várjuk kedVes Vendégeinket szalonunkban 20%-os nyitási akciónkkal!

N y i t v a :  H - P :  8 - 2 0  ó r á i g ,   S z o - V :  B e j e l e n t k e z é s r e  |  P a r k o l á s i  l e h e t ő s é g  a z  u d v a r b a n !

BEjElEnTKEZéS: 06-30-390-3369

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

A dal bennünk van. A műfajok 
sokaságából és sokszínűségéből 
adódóan mindenki megtalálhatja 
a számára legkedvesebbet. 

A Kondor Béla Közösségi Házban évek óta 
megrendezik a leginkább az idősebb kor-
osztály által kedvelt nótaműsort. Marok-
nyi, de annál lelkesebb közönség tapsolt 

szombat délután a fellépő énekeseknek.  
– Sajnos sokan a magyar nóta kifeje-
zés hallatán nem az igazira, hanem a 
lakodalmas rockra gondolnak – mond-
ta Kovács Jánosné. – ez azért van, 
mert nem ismerik a nótákat.  Én na-
gyon kedvelem ezt a műfajt, ezért szin-
te valamennyi nótaműsorra eljövök.  
– Én sem hagyom ki a nótadélutánt, bár 

a mostani rossz időjárás miatt majdnem 
otthon maradtam, de az unokám elhozott 
autóval – vette át a szót Nagy Lajosné.  – 
A férjem is nagyon szerette a magyar nó-
tát. Amikor még élt, ő is mindig velem 
tartott, ha a kerületben valahol nótamű-
sor volt. A fiatalabb korosztály többségé-
nek talán nem sokat mond a Hat nap óta 
szól a nóta, a nótás kedvű volt az apám 

vagy más közkedvelt magyar nóták, de az 
idősebbekben szép emlékeket idéznek fel. 
A műsor hallatán ilyenkor szívesen nosz-
talgiázom egy kicsit – tette hozzá. 

A nótaműsor közreműködői: Palojtay 
Érsek Ágnes, Bori Rózsa, Lugosi Kati, 
Karcagi Péter, Kovács András és Kovács 
Kálmán.

➜ fülep rezsébet

HAT nAP ÓTA SZÓl A nÓTA…
A műsor hallatán sokan szívesen és elérzékenyülten nosztalgiáztak
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11Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HirDetés

Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n házhoz járó fodrász női, férfi, gyermek hajvágás, festés, dauer! Tel.: 290-4382

n szőnyegtisztítás, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu 

n laKásfelÚjÍtás! Kőműves, BurKoló, festő, ács, tetőfedő 
munKáK! vÍz, fűtés, villanyszerelés, nyÍlászáróK cseréje. 
családi HázaK átalaKÍtása, tetőtér BeéPÍtés. HomloKzati 
Hőszigetelés, Hő HidaK megszüntetése. tervezés! 
éPületenergetiKai tanÚsÍtvány!

 tel: 258-4892 moBil: 06 20 915 4433

n ABlAK, AJtó, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

n Kaiser  viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok 
és tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés 
tervezéstől a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

n ács – Köműves munKáK laKatos munKáK, szoBafestést, 
mázolást, taPétázást, vÍzszerelést, dryvitozást és 
villanyszerelést. nyugdÍjasoKnaK 20% Kedvezmény Ha Kell: 
sürgösen is! t.: 0670/576-4709

n megoldás délpesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél 
ingyenes kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-
30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

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

n varrógéP alKatrész  szaKüzlet. javÍtás, Kiszállással is. 
nyitva: 9-17-ig. cÍm: Xviii. Ker., KirályHágó u. 110. tel.:283-7282

n szőKe tüzéP ajánlata! BudaPest Xviii., üllői Út 731. (a BéKe 
térnél) tel.: 06-1/294-4059 BudaPest Xviii., KirályHágó u. 88. 
tel.: 06-1-/290-2423 PorotHerm eurotHerm tégláK aKciós 
áron! szállÍtás megegyezés szerint! tondacH cseréP aKció! 
ytong, Betongerenda, Béléstest, zsaluKő HomoK, sóder, 
murva, termőföld. válaszfaltégla, Kistégla. HullámKő, 
ParKetta 1800 ft/m2 aKciós áron!!! HázalaPKiszedés, 
földszállÍtással! az aKció a Készlet erejéig érvényes!

n farsangi jelmez Kölcsönzés. 3-16 éves Korosztály részére. 
XiX. ady e. u. 138. HÍvjon: 06-70/327-4433

n Antialkoholista csapat szobafestést, mázolást, tapétázást, csempézést, 
gipszkartonozást, víz – villanyszerelést, parketázást, szőnyegpadlózást, homlokzat 
szigetelést, ács – lakatos, redőnyös, kőműves munkát, nyílászárók cseréjét, épületek 
tervezését-kivitelezését vállalja. 0620-9982-369, delabt@vipmail.hu

oKtAtás

n dajKa, KisgyermeKgondozó, gyógyPedagógiai asszisztens 
KéPzés. Kasza KéPzés tel.: 276-5918 www.KaszaszaKKePzes.
Hu nusz: 01006404 Kellemes Karácsonyi ünnePeKet és  
siKereKBen gazdag Boldog Új évet KÍvánunK minden Kedves 
ügyfelünKneK! 2013-Ban is soK szeretettel várunK mindenKit 
KéPzéseinKen!

 

n diplomás tanár német nyelvből általános iskolások korrepetálását vállalja. 
 Tel.: 0670/611-5429

n Pedagógus gyermekfelügyeletet vállal, alkalmilag is. Tel.: 0670/611-5429

n matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal 
szaktanártól! Házhoz megyek! T.: 06-20-9-590-134

állás/PályázAt
n Budapesten a XiX. és a Xviii. kerületben keresünk önálló munkavégzésre képes, 

munkaerőt ingatlanforgalmazó munkakörben. Kiemelkedő kereseti lehetőség, rugalmas munkaidő. 
(FŐÁLLÁS) Érdeklődni: 0670-500-4467, Budahouse Partners Ingatlanforgalmazó KFT

n A Xviii. kerületi OTTHON CENTRUM irodába két munkatársat keresünk ingatlantanácsadó 
munkakörbe. Érdeklődni: 0670/454-1810

n élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 3 műszakos 
munkarendbe munkaerőt keres. Jelentkezés önéletrajz küldésével a Bakery World Hungary Kft., 
H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, ill. eva.tothne@bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

n élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére, édesipari termékgyártó munkakörbe, 
3 műszakos munkarendbe, elsősorban női munkaerőt keres. Jelentkezés önéletrajz küldésével 
a Bakery World Hungary Kft., H-1186 Budapest, Besence utca 4-6. címre, ill. eva.tothne@
bakeryworld.hu e-mail címen lehet. 

n A gyöngyszem óvoda (1188 Budapest, Vezér u. 46.) keres 4 órás álláshelyre 1 fő 
kertészt azonnali kezdéssel. Bővebb információ: 06 1/630 8188; 06 20/542 9177

KönyveK-régiségeK-
FestményeK

n régiséget gyűjtök! Pénzérméket, papírpénzt, kitüntetést, jelvényt, képeslapot, 
könyvet, könyvtárat, régi játékot, és minden egyéb régiséget vásárol gyűjtő. Telefonegyeztetés 
szükséges. Tel.: 0630-949-0055, Azonnali, díjtalan kiszállás!

ingAtlAn
n Xviii. XiX. kerületben eladó - kiadó családi házat vagy lakást keresek, lehet 

felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 0620/397-4055

n ingatlan iroda keres KiAdó és ELADÓ ingatlanokat a 18. kerületben regisztrált 
kereső ügyfelei számára. T.: 06-30-681-3052

n Pestszentimre központjában tulajdonostól eladó,egy 60nm alapterületű+40nm 
beépített tetőterű sorház jellegű könnyűszerkezetes lakás.Irányár.18,7 millió Ft, Érdeklődni 
lakás. Irányár. 18,7 millió tel.:06-20-586-0770délutáni órákban

n őrzött ParKolóK a Havannán a vörösmarty és Barcsay 
utcáBan. fizetési KedvezményeKKel! érdeKlődés : városgazda 
Xviii. Kerület nonProfit zrt. tel: 290-3165   vagy a HelyszÍnen. 
tiszteljen meg Bizalmával!

n Xviii. kerületben építési telket, családi házat, házrészt, tégla- vagy panellakást 
keresek. Bontandó, felújítandó is érdekel. Telefon: 06-30/357-2164

n Pestlőrinc, szemeretelepen, csendes környezetben, jó közlekedéssel, sürgősen 
eladó 150nöl-es össszközműves telken 75nm-es, cirkófűtéses, masszív, összkomfortos 
családi ház, terasz, garázs, kút, pince, kis műhely, tároló. Az épület nem telekhatárra épült, 
telken belül körbejárható, tehermentes, hitelre is megvásárolható. Irányár: 15,9M Ft. Telefon: 
06-30/357-2164

n Pestlőrinc, lakatos telep, Építő utca forgalommentes részén eladó négyemeletes, 
téglaépítésű ház II. emeletén, 1 + 1 félszobás, redőnyös, vízórás, parkra néző lakás. Közös 
költség: 6.000.-Ft, korszerűsített fűtésrendszer, hőmennyiségmérés. A társasház rendezett, 
környezete csendes, parkosított. Kitűnő közlekedés, 184-es, 182-es buszokkal KÖKI pár 
perc. Üres, tehermentes ingatlan. Irányár: 8,5M Ft. Telefon: 06-30/357-2164

cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

n Wekerle központjában eladó egy két lakásos, belső kétszintes ingatlan. Az alsó 
szint hagyományos 3 szobás, a tetőtér hangulatos amerikai konyhás lakás. 

 Irányár: 31,5 MFt. Tel: 06 30 9317174
n Pestszentimrén önálló 2 szobás, 50 m2-es családi ház, kis telekkel eladó. 

A cirkófűtéses ház jó állapotú, azonnal  költözhető. Irányár: 12.5 MFt. Tel: E06 30 9317174
n eladó a Kisz lakótelepen, jó közlekedésnél egy 44 m2-es, másfél szobás, 

alacsony rezsijű, tégla lakás. Irányár: 7,5 MFT. Tel: 06 30 9317174
n eladó Pestszentlőrinc központjában, jó közlekedésnél, egy 3 szobás, 126 m2-es 

felújítandó, cirkófűtéses, családi ház, pincével, melléképülettel. Irányár: 15 MFt. 
 Tel: 06 30 9317174
n verhetetlen áron fűtésmérős 11. emeleti 53 m2-es erkélyes Havanna utcai lakás 

eladó most csak 5.950.000-ért. Tel. 0630-6813052
n Körbejárható 1 szintes, gyönyörűen felújított szigetelt 90 m2-es családi ház eladó  

Szemeretelep legelején 28 M-ért. Tel. 0630-6813052
n Pestimre központjához közel de csendes helyen 2 generációs jó állapotú 

körbejárható családi ház eladó csak 19,9 M-ért. Tel. 0630-6813052
n Pestimrén Alacskához közel 55 m2-es teljesen szeparált cirkós felújított 

szigetelt kis házikó autóbeállóval eladó csak 11.9 M-ért. Tel.0630-6813052
n Xviii. kerület Csontváry utcában tehermentes felújított 59 m2-es 1+2 

félszobás fedett erkélyes lakás eladó. Fűtés egyedi mérővel ellátott. Irányár: 7,5MFt 
 T.: 06-20/939-3475
n Pestszentlőrinc lakatos lakótelepen az építő utcában eladó részben 

felújítandó 54 m2-es 2 szobás, parkettás nem panellakás beépített erkéllyel. 
 Irányár: 8,2MFt T.: 06-20/939-3475
n Pestszentlőrinc szent lőrinc telepén eladó egy III. emeleti részben felújított 

49 m2-es 1 + 1 félszobás erkélyes lakás. Irányár: 8,9MFt T.: 06-20/939-3475
n lőrinc központjában jó közlekedéssel eladó egy háromlakásos társasházban 

(közös költség nincs) 38 nm-es szobakonyhás téglaépítésű házrész kis kerttel. Irányár: 
6,8MFt T.: 06-20/939-3475

n BomBA ár! XVIII. kerület legszebb részén a Ganzkertvárosban ELADÓ 90nm-es, 
 3 szobás, földszintes, tégla kockaház, kívül körbe járható, 640nm-es telekrésszel, most 

22 M Ft 20/4444988
n KertKAPCsolAtos ÚJSZERŰ KISLAKÁS DÉLI FEKVÉSSEL! XVIII. kerület egyik 

legszebb telepén a Bókay kertvárosban ELADÓ egy 2008-ban épített tégla társasházban, 
földszinten lévő napfényes, meleg hangulatú 44 nm-es, TEHERMENTES, 1,5 szobás, 
amerikai konyhás nappalival kialakított, EGYEDI FŰTÉSŰ szép lakás kiváló közlekedéssel. 
12.9M Ft 20/4444988

n szemeretelepen eladó egy TEHERMENTES, FELÚJÍTOTT, SZIGETELT, 80 nm-es, 
2 nagyszobás, földszintes, klasszikus MASSZÍV "kockaház", melléképülettel, garázzsal, 
150 nöl telken. 22,5 M Ft 0620/4444988

n eladó 18. kerületben 4 lakásos társasházban, 2006-ban épült, 55 m2 alapterületű 
teraszos földszinti, tégla építésű lakás Tel:06309-222-223 Ára :13,9 MFT

n eladó 18. kerületben, Szentimre kertvárosban ,Új építésű ikerház 100 m2 
alapterületű, 4 szobás, garázsos. Tel: 06309222-223 Ára 29,9MFT

n eladó 18. kerületben 720 m2 alapterületű, Építési telek. TEL:06309222-223 
ÁRA:13,5MFT

n eladó 18. kerületben ÚJ építésű ikerház 70m2 alapterületű, 3 szobás 250m2 
kertel, fedett, kocsibeállóval. TEL: 06 30 9222-223 Ára: 21,5 MFT

n Alkalmi áron 59 nm-es teljesen felújított, műanyag nyílászárós,biztonsági ajtós, 
azonnal költözhető tehermentes lakás eladó. Ár: 6,5 Mft. 06 30 460 55 00

n Újszerű, cirkós, nagyon alacsony fenntartású gyönyörű 45 nm-es téglalakás eladó a 
Bókay kertvárosban. Terasszal, kerttel, kocsibeállóval. Ár: 12,5 Mft. 06 30 460 55 00

n 80 nm-es CírKós  2 erkélyes tökéletes állapotú téglalakás eladó a Kétújfalu 
utcában, garázzsal, tárolóval együtt. Azonnal költözhető, tehermentes. Ár: 17,9 M.ft.

cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

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

MŰSZAKI VIZSGA
19 990 Ft-tól! 

 
  3,5 tonnáig minden típusú 

gépjárművet (és azok pótkocsiját), 
motorkerékpárt.  

AUTÓJAVÍTÁS, FUTÓMŰÁLLÍTÁS,    
HIBAKÓD KIOLVASÁS 

 

30 éve az Önök szolgálatában

 

Az ingatlanon mért ivóvízfogyasztáson alapuló

e g y s é g n y i  d í j t é t e l e  n e m v á l t o z o t t :
3337,70 Ft/m  + Áfa. 

A vezetékes ivóvízzel, vagy mért vízfogyasztással

nem rendelkezõ ingatlanokra, vagy külön jogszabály

alapján engedélyezett szennyvíz-elszikkasztással

rendelkezõ ingatlanokra vonatkozó egységnyi

díjtétele 2013. január 1. és február 28. közötti
3 

idõszakra változatlanul: 1.816 Ft/m + Áfa.

   

   

Az ingatlanon mért, ivóvízfogyasztást meghaladó

részére vonatkozó egységnyi díjtétele 2013.
3 

január 1. és február 28. között : 1.816 Ft/m + Áfa.

   •

•

• többletcsõ fektetési díj minden olyan ingatlannál,

ahol a szennyvízgyûjtõ tartályhoz, vagy annak

csatlakozási pontjához nem lehet közelebb kerülni,

mint 35 méter, továbbra is : 200 Ft/10 m +Áfa.

Tájékoztató
a 2013. évben érvényes települési folyékony

hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

közszolgáltatási díjakról

Az 59/2011 (X.12.) F.Kgy. rendelet, valamint a

Fõváros és az FTSzV Kft. között létrejött

közszolgáltatói szerzõdés értelmében cégünk

a települési folyékony hulladék szállításához

kapcsolódóan, mint a fõváros hivatalos

közszolgáltatója végzi tevékenységét.

A Fõvárosi Közgyûlés által meghatározott,

2013. január 1-tõl érvényes díjtételek:

Személyes ügyfélszolgálatunk a

Fõvárosi  Vízmûvek  i rodájában  

a 1134 Budapest, Váci út 23-27.

alatt található.        06 40 55 00 55

Intézze megrendeléseit kényelmesen,
online a www.ftszv.hu honlapon!

A Rendelet értelmében a települési folyékony

hulladék elszállításának és kezelésének díját

fõ szabályként az ingatlanon keletkezett szennyvíz

mennyiségi adatai alapján kell számítani.

•

�p�r�o�a�k�t�i�v� �9�4�x�2�8�1� �c�o�l�o�r� �h�i�r�d�e�t� � �s

�2�0�1�3�.� �j�a�n�u� � �r� �8�.� �9�:�4�4�:�0�0

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

 
KŐMŰVES MUNKATÁRS 

Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező, munkájára igényes kőműves munkatársakat 
keresünk. Képzettséget igazoló bizonyítvány, munkatapasztalat, önálló, igényes munkavégzés 

és megbízhatóság alapfeltétel. 
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Kőműves”! 

 

MELEGBURKOLÓ MUNKATÁRS 
Melegburkolói végzettséggel rendelkező munkatársakat keresünk az alábbi munkák 

elvégzésére: épületek belsőpadlóját meleg (parketta, szőnyegpadló, PVC, linóleum) tapintású 
burkoló anyaggal történő bevonására, javítására. 

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Melegburkoló”! 
 

 
Jelentkezés módja: 

Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken: 
E-mail: allas@varosgazda18.hu 

Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
1181 Budapest, Üllői út 423. 

 
 
 

Aranyszamár Bábszínház: 
 
 
 
 
 

február 03-án,  
11 órakor 
Belépő: 990.-Ft 
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12 Tetőfokára hág a báli hangulat, és eljön a télbúcsúztató farsang farkaszabaDiDő

Az oldalt összeállította: csernai mariann

� javában tart a báli 
szezon, és érkez-
nek az első meghí-

vók. kezdő bálozóként 
nem árt tisztában lenni 
néhány alapvető sza-
bállyal, hogy az estét 
semmi ne ronthassa el. 
ruhák forgataga és ci-
pők kopogása, de vajon 
mi illik és mi nem?

Bár a báli szezon hivatalosan a 
karácsonyi ünnepek után veszi 
kezdetét, vagyis vízkereszttől 
farsangig tart, manapság már 
sok helyen hamarabb elkezdőd-
nek a mulatságok. Az időzítés 
pedig nem véletlen. A meghitt 
ünnepek után jön a mérhetet-
lenül hosszúnak tűnő január, 
amely valamilyen formában 
mindenkit megvisel. Újra in-
dulnak a szürke hétköznapok, 
s a fogvacogtatóan hideg vagy 
éppen latyakos nappalok sem ja-
vítanak az emberek hangulatán. 

a depresszió 
ellen is Véd
A réteges öltözködés persze 
elrejtheti az ünnepek alatt fel-
szedett pluszkilókat, és az ese-
ménytelen január helyreállíthat-
ja a pénztárcánk egyensúlyát, 
de a megszorításokkal teli idő-
szakban lesben áll a téli depresz-
szió. Habár elődeink még nem 
definiálták a korunk népbeteg-
ségének számító depressziót, ők 
is érezték, hogy ilyenkor még 
inkább szükség van a közösségi 
élményekre.

napjainkban egyre többféle 
bált rendeznek, kezdve a ha-
gyományos szalagavató báloktól 
az adománygyűjtő bálokon át 
egészen a különféle egyesüle-
tek, társaságok hivatalos ren-
dezvényeiig. ezek az alkalmak 
napjainkban is presztízsértékű, 
kiemelkedő társasági esemény-
nek számítanak, meghatározott 

öltözködési és viselkedési elvá-
rásokkal. A báli divat viszont az 
idők során alaposan megválto-
zott. A méretre készített ruhák 
helyét átvették a kölcsönözhető 
darabok, a hagyományos szí-
nek mellett pedig megjelentek a 
rikítóbb és színpompásabb da-
rabok is. Pár dologgal azonban 
mindenképpen fontos tisztában 
lennünk, mielőtt összeállítjuk 

a báli viseletünket, nehogy a 
végén kényelmetlenül érezzük 
magunkat és egy sötét sarokban 
kelljen átvészelnünk a mulatsá-
got.

öltözködési 
etikett
A meghívó biztos támpontot 
ad az öltözéket illetően, hiszen 

behatárolja a viselhető darabo-
kat. ehhez persze nem árt tisz-
tában lenni a fogalmakkal. A 
legelegánsabb eseményeken a 
„white tie” megjelölés a férfiak 
számára frakkot és kizárólag 
fehér csokornyakkendőt jelent, 
míg a nőknél nagyestélyi vi-
selésére kötelez. A „black tie” 
vagy „formal” már egy kicsivel 
megengedőbb. Ilyenkor a férfi-

ak szmokingot húznak, amihez 
fekete csokornyakkendő illik, 
de kötelező a spanyolöv vagy 
a mellény. A nőknek minden-
kor nagyobb lehetőségük van 
arra, hogy az öltözéküket saját 
ízlésükhöz alakítsák, hiszen a 
színek és a kiegészítők tekinteté-
ben szabad kezet kapnak. Black 
tie esetén a hölgyek rövid vagy 
hosszú estélyit egyaránt választ-

hatnak. Amennyiben a meghívó 
nem tartalmaz effajta megje-
lölést, akkor az „informal” az 
irányadó. Bálokban ez a legsza-
badabb viselet, általában kötet-
lenebb vagy délutáni eseménye-
ken jellemző. A férfiak ilyenkor 
öltönyt és hosszú nyakkendőt 
viselnek, míg a nők kosztümbe, 
koktélruhába vagy kisestélyibe 
bújhatnak. A nagyestélyi ebben 
az esetben tiltott viselet.

a keVeseBB 
néHa töBB
A ruha persze nem minden, a ki-
egészítőket is protokollszabályok 
kötik mindkét nemnél. A férfiak-
nál a zokni színének a nadrágé-
val kell egyeznie, a derékszíjnak 
a cipővel kell harmonizálnia. 
Az urak nem viselhetnek kar-
kötőt, és a nyakláncukat is illik 
az ingük alá rejteni. A nők első 
és elengedhetetlen kiegészítője a 
hétköznapokon a bőröndméretű 
táskájuk. egy báli eseményen 
viszont a retikül maximálisan 
könyvméretű lehet, így a pót-
harisnyát, a sminkkészletet, a 
kisollót rejtő batyut célszerű a 
ruhatárban hagyni. Az ékszerek 
mennyiségét érdemes alaposan 
átgondolni, hiszen egy hangsú-
lyos nyaklánc vagy egy hosszú 
fülbevaló önmagában is elegen-
dő lehet. Bizsu és nemesfémből 
készült ékszer egyaránt felvehe-
tő, de kombinálni nem célszerű 
őket. A harisnya kötelező, kivé-
ve a meleg nyári eseményen vi-
selt magas sarkú szandálhoz. 

A rendezvényekre teljes öl-
tözetben kell megérkezni, így a 
helyszínen átöltözésnek nincs 
helye. A ruhánk hatással van 
a viselkedésünkre – legyünk 
jókedvűek, fesztelenek, de ke-
rüljük a feltűnést. Érkezzünk 
pontosan, és ne távozzunk túl 
korán. Végül tehát a hideg es-
téken fogak összeszorítása, va-
cogás leplezése és irány a báli 
forgatag!

a bálokon kötelező az elegancia, a megfelelő viseletről a meghívóból értesülünk

báli protokoll a 
hideg leple alatt
Vízkereszttől húshagyókeddig tart a dínomdánom

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Régen a báli szezon, a farsang 
párválasztási szempontból is 
kiemelt időszaknak számított. 
A lányok ilyenkor bokrétát ad-
tak a kiszemelt ifjaknak, akik 
később kalapjukba tűzve je-
lezték érzéseik viszonzását. A 
virágok szimbolikus jelentését 
mára sem fedte be a múlt ho-
málya, így egy-egy csokor vagy 
virágból készített kiegészítő 
különleges üzenetet is rejthet 

magában. Virágokról és letűnő 
divatról beszélgettem Tündé-
vel, a Silvána virágüzlet egyik 
virágkötőjével.

– Hogyan látja a báli szezont 
egy virágkötő?

– Sajnos elég kevés tradici-
onális bált rendeznek mosta-
nában. Manapság már nincs 
olyan hagyománya a báli mu-
latságoknak, mint régebben, 
és a rendezők a virágokra köl-

tenek legutoljára. ebben az 
időszakban inkább szalagavató 
bálokra és esküvőkre érkeznek 
megrendelések. A legforgalma-
sabb szezon pedig kétségkívül 
a ballagási időszak. 

– Ha mégis jut a költségve-
tésből virágokra, melyek a leg-
gyakoribb kérések?

– egy évben megközelítőleg 
öt alkalommal készítünk bá-
lokra kiegészítőket. egy terem 
díszítésekor fontos figyelembe 
venni annak eredeti hangula-
tát, hogy végül egységes és har-
monikus kép szülessen. Ilyen 
eseményekre általában asztal-
díszeket készítünk, amelyeknél 
szem előtt kell tartanunk a terí-

ték színét, hiszen a cél az, hogy 
a terítő, az asztali futó és az 
étkészlet egyensúlyban legyen, 
finoman kiemelve egymást.

– Egy-egy báli mulatságra 
készülnek-e élő virágból kiegé-
szítők is, például csuklópánt, 
hajdísz, kitűző?

– A legdivatosabb kiegészítő 
a csuklópánt, amit általában 
szalagavató bálokra kérnek. Ér-
keznek egyedi megrendelések, 
amikor az ifjak barátnőjüket 
szeretnék meglepni vele a sza-
lagavatón, de az is előfordul, 
hogy egy egész osztály számára 
készítünk csuklópántokat. Ki-
tűzőt inkább esküvőre kérnek a 
vőlegény és a tanúk számára, a 
hajdísz pedig nem jellemző.

– Vannak szezonális virágok, 
kedvelt színek vagy fajták?

– Szezonális virágokról már 
alig beszélhetünk. Magyar-
országon télen például nem 
terem rózsa, és a kardvirág is 
csak nyáron nyílik. így a téli 
időszakban a virágok többsége 
importként érkezik hozzánk, 
általában Hollandiából kami-
onnal vagy ecuadorból és Ko-
lumbiából repülőgépen. ezáltal 
a tulipán is egész évben elér-
hető, s a nagyobb fejű és tartó-
sabb ecuadori rózsával télen is 
jól lehet dolgozni. nálunk jel-
lemzően a gerberát és a szegfűt 
termesztik. Báli eseményekre 
letisztult és elegáns összeállí-
tásokat szoktak kérni. Gyak-
ran esik a választás a rózsára, 
a fréziára vagy az orchideá-
ra. Ilyenkor jellemzően fehér 
vagy barackszínű csokrokat 
és kiegészítőket készítünk, de 
egyre divatosabb a lila több 
árnyalata is.

TIKKADT BÁlOZÓK
Virágok megismételhetetlen egyediséget kölcsönöznek 

x

Kortalan 
táncmulatság
Új helyen a Nosztalgia táncklub

Fergeteges retrohangulattal várja a magic duo a táncol-
ni vágyó nyugdíjasokat Pestszentimrén és környékén. 
Pároknak és egyedülállóknak egyaránt szól a zene.

A Magic Duo havonta két-
szer húzza a talpalávalót 
Pestszentimrén az idősebb 
korosztály képviselőinek, akik 
ilyenkor órákon át önfeledten 
twistelnek, tangóznak, kerin-
gőznek, vagy ropják a mulatós 
zenére. A nosztalgia táncklubot 
a duó alapítója, nagy lászló a 
Pestszentimrei Közösségi Ház-
zal szerződve 2011 szeptem-
berében hozta létre. Azóta a 
szintetizátorjátékával és az 
énekhangjával szórakoztatja a 
közönséget a mulatságokon, s 
felesége, nagyné Ili énekhangja 
is többször felcsendül az estek 
folyamán. A repertoárjuk igen 
széles, így mindenki találhat az 
ízlésének valót, és csatlakozhat 

egy-egy szám erejéig, vagy akár egész este táncolhat.
Mielőtt létrehozták a nosztalgia táncklubot, nagy lászló lőrinc-

re járt táncolni a feleségével. Tapasztalva, hogy milyen sok imrei 
nyugdíjas hajlandó utazni is egy jó kis mulatságért, úgy döntöttek, 
hogy alakítanak számukra egy klubot a saját városrészükben. Azóta 
csekély belépődíj fejében, amiből kevés másfajta szórakozást lehet-
ne kihozni, négyórás mulatságon vehetnek részt az érdeklődők. A 
megszokott helyszín, a PIK felújítása alatt a Kastélydombi Általános 
Iskola ad otthont havonta kétszer a rendezvényeknek. legközelebb 
február 16-án szombaton 15 órától várják a szórakozni vágyókat.

A klub a táncon túl is kiváló kikapcsolódási lehetőséget kínál az 
idősebb korosztály számára, hisz ilyenkor találkozhatnak a környék-
beli ismerősök. De jönnek törzstagok lőrincről, Üllőről, Gyálról 
is. A zene a pároknak és az egyedülállóknak is kedvez, hiszen egy 
keringő után a csárdás körben is járható. A rendezvényeken büfé 
nincs, így mindenki hozhat rágcsálnivalót, házi süteményt, üdítőt, 
teát, amit az asztaloknál kényelmesen fogyaszthatnak. Összeszokott 
asztaltársaságokat itt is találni, de az új tagokat is örömmel, mond-
hatni, családtagként fogadják

egy báli mulatságban csak a virágoknak illik herva-
dozni, de vajon divatban vannak-e még az élő virágból 
készített kiegészítők vagy dekorációk? ezek a múló 
szépségek megismételhetetlen egyediséget kölcsö-
nözhetnek a viselőjüknek, és hangulatossá varázsol-
hatják a legegyszerűbb termet is.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

Hálás nincstelenek – ingyenebéddel segítették a rászorulókat egyHáz

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– Szokták mondani, hogy Isten 
útjai kifürkészhetetlenek. ez a 
bölcs mondás mintha csak vé-
gigkísérné az építkezést. Kezdve 
a régi templom eladásától a telek 
megvásárlásán át egészen a nap-
jainkban folyó munkálatokig.

– Amikor 2010. május 17-én 
megtörtént az első kapavágás, 
tudtuk, nagy és kemény fel-
adatot vállalunk, de tisztában 
voltunk azzal is, hogy meg kell 
és meg is fogjuk oldani. Ak-
kor is, ha nehézségek elé ke-

rülünk – mondta Kiss László. 
– Mennyivel jutottak előrébb a 
templomépítés nem könnyű fel-
adatában a legutóbbi beszélgeté-
sünk óta?

– Aki elsétál a templom előtt, 
azt hiheti, hogy befejeződtek a 
munkálatok, pedig dehogy. Úgy 
vagyunk, mint az a család, ame-
lyik felépíti a házát, felhúzza a 
falakat, befesti azokat, de tudja: 
bent még sok-sok munka vár 
mindenkire.

– Büszkélkedjen most azzal, 

ami már elkészült, amire jó rá-
nézni.

– Istennek hála, hosszan tu-
dom sorolni ezeket. elkészül-
tünk a külső klinkertéglás bur-
kolással, s készen van a belső is. 
ez meghatározó volt, így ma már 
boldog lélekkel fordulhatunk be 
a templomunk utcájába, olyan 
szép. Készen van a fűtés, mint 
ahogy a karzaton is sok minden 
elkészült már, bár van még ten-
nivaló. Például az itt helyet kapó 
gyermekmegőrző üvegfala. előt-
tünk állnak a hangosítás mun-
kálatai is, ami nagy próba lesz. 
Tudjuk, soha nem mondhatjuk 
el, hogy minden készen áll, mert 
tennivalónk mindig van és lesz 
Istennek e házában.

– Szép, emelkedett gondolatok 
ezek, de hadd kérdezze meg „Lu-
cifer”, vajon mennyibe került ez 
a sok szép és jó, s vajon bírták-e 
forintokkal…

– Kérdés nélkül is elmond-
tam volna, mert büszkék lehe-
tünk rá. egyetlen forint adóssá-
gunk, tartozásunk sincs, pedig 
a munkálatok nem kevés pénzt 
követeltek meg. nem titok, 34 
millió forintért vagyunk ilyen 
szépek, s még nem egészen ké-
szen. Persze hogy örömmel és 

büszkeséggel tölti el az embert, 
amikor felépített, elkészített 
valamit úgy, hogy nem nyomja 
adósság a vállát.

– Azt mondta az előbb, hogy 
sosem lesznek készen. Vagyis mi 
vár még önökre és főleg a szak-
emberekre az őszi templomszen-
telés előtt?

– ezt is hosszan sorolhatom. 
Járdával vesszük körbe a temp-
lomunkat, feltöltjük az árko-
kat, tehát környezetrendezésre 
is sort kerítünk. Ki kell alakí-
tani és használhatóvá tenni a 
gépkocsiparkolót, meg kell épí-
teni a bejárókat, mint ahogyan 
ki kell alakítani a bejárati kapu 
végső formáját is. ezen túlme-
nően kerítést kell húznunk a 
Bajcsy-Zsilinszky út felőli oldal-
ra.

– Valóban úgy tűnik, hogy 
egy új otthonon mindig van mit 
csinálni. De azért egyszer csak 
megállnak…

– nagyon várjuk ezt, ezért 
dolgozunk. A templom felszen-
telésének valamikor szeptember-
ben lehet realitása. Hogy ponto-
san melyik napon, azt ma még 
nem tudjuk, de ha majd csak ez 
az egyetlen kérdés áll előttünk, 
azt könnyedén megoldjuk…

BOlDOG ReFORMÁTUSOK
Szeptemberben felszentelhetik a szemeretelepiek új otthonát

�Meleg ebéddel 
látta vendégül 
január 12-én 

a rászorulókat a 
pestszentimrei ka-
tolikus közösségi 
karitász. a tiszta 
időben, a kék égbolt 
alatt, a megszépült 
plébániakertben száz-
nál is több hajléktalan 
és szegény ember 
lehetett boldog rövid 
időre, s felejthette el a 
gondjait a babgulyást 
és a süteményeket 
fogyasztva.

néhány imrei családnak már 
a pitymallat előtt kezdődött az 
új év második szombatja. Azért 
keltek korán, hogy mire meg-
érkeznek a vendégeik, minden 
készen álljon, s úgy fogadhassák 
a névtelenül meginvitáltakat, 
ahogy illik.

ízletes falatokkal, jó szóval, 
mosollyal.

Hat család 
saját zseBBől
Vajon kik szervezték meg azt, 
hogy a rászorulók legalább né-
hány óráig úgy érezzék magu-
kat, mintha otthon lennének, s 
családi asztal mellett kanalaz-
nák az ételt? A választ Kovács 
István, a karitász megbízottja 
adta meg, akiből mintha „több 
lett volna” azon a délelőttön a 
templomkertben. Ott volt min-
denütt. Szervezett, irányított, 
fölsegítette a földre huppanót, 
kérdésekre válaszolt.

– Ahogy mondani szokták, 
alulról jövő kezdeményezés volt 
a miénk. nem tudom már pon-
tosan, mikor volt, csak az biztos, 
hogy egy baráti társaságban ül-
dögéltünk, amikor valaki fel-
vetette, hogy vajon miért nem 
segítünk a környezetünkben 
élő rászorulóknak. Az akkori 
gondolatból tett lett, és ma már 
elmondhatjuk, hogy egy év alatt 
négyszer hívtunk meg ebédre 
szegény, elesett embereket. ez 
a mostani az ötödik alkalom, s 
biztosan ma is sokan jönnek el – 
mondta Kovács István.

Megemlítette azt is – csak 
úgy mellesleg –, hogy a ven-
déglátás költségeit a hat alapító 
család állta. ők vásárolták meg 
a gulyásba valót, ők álltak sorba 
érte a piacon, ők tették kony-
hakésszé, ők főzték meg a ven-

déglátás délelőttjén. Azért, hogy 
amikor megérkeznek az éhes 
szájak, már csak szervírozni 
kelljen az ebédet.

ének, iMa, kanál
Igaza lett Kovács Istvánnak, 
mert január második hétvégéjén 
is sokan gyűltek össze a Szent 
Imre-plébániatemplom kertjé-
ben, enyhítendő az éhségüket. 
Már jó fél órával az ebédosz-
tás előtt számosan vártak arra, 
hogy megnyíljon a templomkert 
kapuja, s a karitász asztalához 
vonulhassanak.

Addigra már készre főtt a két 
hatalmas bográcsban a babgu-

lyás, amiben benne volt minden, 
ami az ízekhez kell. csülökhús, 
bab, csipetke, zöldségek, fűsze-
rek. ezekből a kiváló alapanyag-
okból csak jót lehet készíteni.

Mivel a vendéglátás helyszí-
ne a Szent Imre-templom kertje 
volt, természetesen ott tüsténke-
dett a segítők között a „házigaz-
da”, Gödölle Márton plébános 
is. Az atya köszöntő szavai után 
egyházi ének és ima következett, 
és csak ezek után a kulináris él-
vezet.
Az első körülbelül hatvan adag 
gulyás szinte percek alatt fogyott 
el, s amikor enyhült az éhség, 
nem kevesen mondták el, hogy 

napok óta nem ettek meleget, 
sőt hideg ételből is jó, ha egyszer 
jutott napjában.

– nem tudok mást mondani, 
mint hogy nagyon köszönöm 
ezeknek a kedves embereknek, 
hogy segítenek rajtunk. Kegyet-
len dolog utcán kibírni a telet, s 
ez a finom étel nemcsak a gyom-
runkat segíti, de a lelkünkbe is 
melegséget visz – mondta egy a 
negyvenes éveiben járó borostás 
férfiember, akiről lerítt, hogy 
nem hajléktalannak született. 
Mint elmesélte, két éve még biz-
tos munkahelye volt, és nem is 
kétkezi munkával kereste a ke-
nyerét.

Az ebédosztásnak híre me-
hetett a városban a rászorulók 
között, mert még a VII. kerü-
letből is érkeztek. Két idős hölgy 
is kanalazta a gulyást. elmond-
ták, hogy az ilyen hírek gyorsan 
szárnya kelnek. ők is megtud-
ták, s már reggel kivillamosoz-
tak Imrére.

– Kicsit messze van, de na-
gyon is megérte, mert végre jól-
lakunk, méghozzá finom étellel 
– mondta az egyikük, miközben 
megkínált abból a süteményből 
és pogácsából, amit azoknak a 
családoknak a hölgytagjai sütöt-
tek, amelyek magukra vállalták e 
vendéglátás lélekemelő feladatát.

angyalok 
a kertBen
Az első roham meg az azt kö-
vető a repeták és a sütemény 
után, amikor már nem korgott a 
gyomor, akár hiszik, akár nem, 
mások lettek ezek az emberek. 
A többségük már mosolyogni 
is tudott, amikor a vendéglátók 
megkérdezték, hogy ízlett-e az 
ebéd.

A válasz nemcsak az éhség 
miatt volt egybehangzó igen, 
hanem bizonyára azért is, mert 
az imrei templomkertben meg-
simogatták a lelkeket is.

csupán Kovács István arcán 
volt némi elégedetlenség. ő azt 
várta, elfogy minden, az utolsó 
falatig. nem fogyott el, maradt a 
hatalmas mennyiségből, de nem 
ment az kárba.

– Igaz, voltak vagy százan, 
de maradt a gulyásból. nem baj, 
megvan a délutáni programunk 
is. Ami megmaradt, azt elvisz-
szük a kerületi nagycsaládosok-
nak, lakjanak jól ők is.

Angyalok szálltak el Pest-
szentimre fölött…

 
Közös 
KAnAlAzás
ott volt a 
nemes utcai 
templomkertben 
Csomó tamás 
alpolgármester is, aki 
a hajléktalanokkal 
közösen kanalazta 
a gulyást. mivel 
az ugyanannál az 
asztalnál ülő gödölle 
atyához hasonlóan 
ő is jóízűen evett, 
egyértelmű volt: 
jól kavarták a 
kanalat a karitász 
„szakácsai”. 



peStSzentimrei 
Szegény gazdagok
Száznál több hajléktalan lakott jól a templomkertben

SZenTelT 
GyeRTyA A 
„POGÁnyKA” 
MelleTT

 
A katolikus egyház február 2-án ün-
nepli a gyertyaszentelést. ez a gyer-
tyaszentelő Boldogasszony napja.

Szűz Mária negyven nappal Jézus születése 
után bemutatta a jeruzsálemi templomban a 
gyermekét. A jelen lévő Simeon Jézust a nem-
zetek megvilágosítására szolgálónak nevezte. 
Innen ered a szentelt gyertya, a gyertyaszen-
telés szokása. A későbbi időkben a gyertyát az 
újszülöttek mellett tartották a keresztelésig, 
a rontó szellemek távol tartására. A megszü-
letett gyermeket, míg meg nem keresztelték, 

„pogánykának” hívták. 
A gyertyaszentelést a pápák közül Boldog II. János Pál pápa 

ünnepelte meg először, 1997-ben.
A gyertyaszentelés egyben Szűz Mária megtisztulásának az 

ünnepe is, mert Mária, amikor a zsidó törvények előírásainak 
megfelelően bemutatta a gyermekét a templomban, bemutatta a 
tisztulási áldozatot is.

1960-tól a nyugati liturgia Jézus bemutatását emeli ki. Azt a 
teológiai mondanivalót, hogy ez a nap Krisztus és Mária meg-
szentelődése, illetve mindazoké, akik vállalkoznak Jézus követé-
sére. ebben az értelemben az ünnep nem más, mint köszönet-
nyilvánítás Istennek. Magyarországon azonban megmaradt a 
régi neve, a Gyertyaszentelő Boldogasszony.

népszokások is kapcsolódnak az ünnephez. Gyertyát égettek 
jégeső, vihar, villámlás esetén, illetve krónikus betegek és ha-
lottak mellett. ekkor osztják a katolikus papok a Balázs-áldást, 
amely a torokbaj ellen véd.

a jótékonysági vendéglátás költségeit a hat alapító család állta

Az idén a végére érnek a munkálatoknak, s az ősszel 
felszentelhetik a szemeretelepi református egyház-
község Bajcsy-zsilinszky úti templomát – újságolta 
örömmel a gyülekezet lelkésze, Kiss lászló.
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Programok amerikai futball 
a Sportkastélyban

idén hetedik alkalommal rendezik meg a Cellect Aré-
na Kupa amerikai futball terembajnokságot. A február 
3-i eseménynek először ad otthont a Pestszentimrei 
sportkastély. 

Valódi családi programnak ígérkezik a Magyarországon is egyre 
népszerűbb amerikai futball teremváltozatának 12 csapatos tornája, 
amelyen ezúttal a magyarok mellett szerb, osztrák és román együt-
tes is pályára lép.

– Idén új helyszínt kellett keresnünk a tornának, és örömmel 
jöttünk a XVIII. kerületbe, ahol a Sportkastély, arénajellegéből fa-
kadóan, kiváló helyszínnek tűnik. Annak is nagyon örülök, hogy 
Ughy Attila polgármester úr elvállalta az esemény fővédnökségét – 
mondta Tóth László, a Magyar Amerikai Futball Szövetség elnöke. 
– A hétfős csapatok játéka látványos, pörgős, és mivel a szurkolók a 
pálya szintjénél jóval magasabban ülnek, mindent jól láthatnak. A 
torna nyitott, így nemcsak nagypályás csapatok vesznek részt rajta, 
hanem olyan alkalmi együttesek is, amelyekben különböző klubok 
játékosai állnak össze erre az alkalomra.

A csoportmérkőzések 8 órakor kezdődnek. A 12 csapat 4 cso-
portban küzd, a csoportelsők azonnal a délutáni egyenes kieséses 
szakaszba jutnak, míg a 2. és a 3. helyezettek vigaszágra kerülnek. 
Mindez azt jelenti, hogy az egész napra érvényes 1500 forintos be-
lépőért mintegy 40 mérkőzést lehet megtekinteni, ráadásul 6 éves 
korig ingyenes a belépés. 

A televíziós közvetítések jóvoltából egyre többen ismerik, és ér-
tik itthon is az amerikai futball szabályait. Aki viszont csak most 
ismerkedik a sportággal, és szeretné tudni, hogy mi történik a pá-
lyán, annak ajánlják a www.hafl.hu oldalon a „Sportágat bemutató 
videó” menüpont alatti szabálymagyarázó film megtekintését. 

rózsA művelődési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Január 26. 11 óra: Csiribiri – Halász 
Judit koncertje. Belépőjegy: 2200 
Ft/fő.
Január 26. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 
Ft/fő.
Január 26. 18 óra: Kézműves 
foglalkozás Gattyán Ágnes népi 
iparművész vezetésével
Január 26. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft/fő.
Február 3. 11 óra: Pom-Pom 
meséi – az Aranyszamár Bábszínház 
előadása. Belépőjegy: 990 Ft/fő.
Február 10. 11 óra: Maszkabál 
– Gryllus Vilmos koncertje. 
Belépőjegy: 1500 Ft/fő.
Hetente több alkalommal Magic 
Dance zenés gyermektorna, zumba 
és női zsírégető torna a Rózsában. 
A részletekről az elérhetőségeinken 
lehet érdeklődni.
Terembérlési lehetőség esküvőre, 
bemutatóra előzetes egyeztetés 
alapján. A Rózsa Művelődési Házban 
Ticket Express- és Jegymester-
jegyiroda működik. Nyitva tartás: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig.

4seAsons sí- és 
snoWBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: 06-30-575-3262
www.siiskola-bokaykert.hu
Egynapos síút: 
Január 26-án, szombaton síbuszt 
indítunk a közeli síterepekre. 
A célpont igény szerint lehet 
Mátraszentistván, a Kékestető, 
Donovaly, a Chopok vagy valamely 
közelebbi osztrák pálya (St. Corona, 
Annaberg, Mitterbach, Shtuleck) is. 
Utazás a síiskola 9 személyes Ford 
Transit buszával, legalább 6 ember 
jelentkezése esetén. Az útiköltség 
a hazai célpontokra 2500 Ft/fő, 
Szlovákiába 5400 Ft/fő, Ausztriába 
7900 Ft/fő.
Péntek esti sízés a Mátrában: 
Péntek esténként a 
szuperhaladó csapat edzéseit 
Mátraszentistvánban tartjuk. 
Rendszerint van üres hely a 
buszban, ezért aki csatlakozni 
szeretne, szívesen elvisszük. 
Indulás délután 3-kor a síiskolától, 
sízés 5–8 óráig, hazaérkezés este 
10 óra tájban. Útiköltség: 2500 Ft.
Szülinap a síiskolában: 
Nincs hol megtartani gyermeked 
szülinapját? Szeretnéd, ha profi 
szórakoztatásban részesülnének 
a gyerekek? A 4season Síiskola 
erre is lehetőséget ad. Szülinapok 
hófánkozással, Moha bácsival, 
igény szerint sízéssel. Időpont-
egyeztetés a 06-30-575-
3262-es számon Gerencsér 
Ritával. Részletek a honlapon a 
„szolgáltatásaink” menüben.
Síiskolánkban a csoportokat 
(gyermek és felnőtt) életkor és 
tudásszint szerint állítjuk össze. 
Oktatóink a sítanfolyamokon 
maximum 10 tanítvánnyal 
foglalkoznak (a kezdő csoportoknál 
2 oktató van). Az edzések 
hétköznap délutánonként és 
hétvégén vannak. A tanfolyamok 
10 héten keresztül folyamatosan 
tartanak.
Beiratkozás szerdánként 16–19 
óráig, szombatonként 10–13 óráig.
További információ az 
elérhetőségeinken kapható.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Január 26.: Ritmikus gimnasztika 
verseny
Január 27. 8 óra: az Omega 
Pünkösdi Gyülekezet istentisztelete
Február 3. egész nap: Amerikai 
foci kupa
Február 10. 8 óra: Old Boys 
focitorna
Február 15–16–17.: Ritmikus 
gimnasztika verseny

lőrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Január 26. 10 óra: a Cartoon 
Heroes női és férfi floorball-
csapatának bajnoki mérkőzései
Február 3. 8 óra: Országos gyermek 
kézilabdakupa
Február 10. 8 óra: Országos 
gyermek kézilabdakupa
Február 10. 15 óra: Astra 
Közterület–FTC női futsal bajnoki 
mérkőzés

lőrinCi nAgyKönyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Január 26. 11 óra: Társasjáték klub
Február 7. 17 óra: Egészséges 
életmód – avagy az emberi 
szervezet védekező és öngyógyító 
mechanizmusai. Sonnleitner Károly 
életmód-tanácsadó előadása.
Február 8. 17 óra: Izgő-mozgó klub
Internethasználói foglalkozás 
indul a könyvtárban 20 órában, 
délelőttönként 9–14 óráig. Első 
csoport (kezdő): 2013. február 
18., 25., március 4., 11. Második 
csoport (kezdő): 2013. február 20., 
27., március 6., 13. Jelentkezni 
személyesen, a részvételi díj 
befizetésével lehet. A részvétel díja: 
beiratkozott olvasóknak 110 Ft/óra, 
regisztráltaknak 110 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Január 25. 17 óra: Bábszínház 
Február 6. 14 óra: Kézműves 
foglalkozás, farsangi álarc készítése

Csontváry UtCAi 
FióKKönyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 7. 10 óra: Csevegő 
csütörtök

gAlériA 18

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
A zene mindenkié – Vörös 
Anna kiállítása. A tárlat február 
8-ig tekinthető meg a könyvtár 
nyitvatartási idejében. 
Február 11.: a Rákosi vipera védelmi 
programot bemutató vándorkiállítás. 
Megtekinthető március 1-jéig.

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Január 24. 15 óra: Fehér asztalnál – 
NYÉVE-összejövetel 
Január 25. 18 óra: Jézus Krisztus 
szupersztár – az Otthon Theatrum 
művészeinek koncertelőadása 
Január 26. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Január 27. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub 
Január 30. 18.45: Zumba Nikivel
Február 2. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Február 2. 19 óra: a Vörösmarty 
Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános 
Iskola és Gimnázium alapítványi 
bálja
Február 3. 9. óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
Február 3. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 8. 17 óra: Találkozások 
– Veres László faműves és Török 
Ibolya szobrászművész kiállításának 
megnyitó ünnepsége
Február 8. 18 óra: Sámson Band-
klubkoncert a 70-es évek zenéivel
Február 9. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Február 9. 10 óra: a Szent László 
plébánia farsangi bálja

Február 10. 15 óra:  
Nyugdíjas táncklub

városházA díszterem

városház utca 16.
Február 8. 18 óra: Kórusmuzsika 
vidám, farsangi hangulatban – a 
Dél-pesti Sonore Vegyeskar 
koncertje

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 297-4951, 06-20-316-
9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
A pusztától a parkvárosig címmel 
állandó kiállítás.
Új kiállítás: A XVIII. kerület története
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. Kerületi iskolai 
csoportoknak különféle ingyenes 
múzeumpedagógiai programok, 
foglalkozások a kiállítótermekben 
előzetes egyeztetéssel a PIHGY 
telefonszámán. A kínálat 
megtekinthető a pihgymuzeum.
gportal.hu oldalon.
2013-as helytörténeti naptárunk 
kinyomtatható, A4-es formátumban 
letölthető a honlapunkról! 
Február 1-jén indul helytörténeti 
vetélkedőnk általános iskolások 
számára. A vetélkedőhöz 
Párhuzamos életrajzok – 20 portré 
településünk múltjából címmel 
kiállítást készíttetünk, amelyet 
először a Városháza Galériában 
mutatunk be január végén. A 
kiállítás anyaga a későbbiekben 
a kerület általános iskoláiban és 
szabadtéri programjainkon, illetve a 
honlapunkon lesz látható. 
A Csontváry utcai könyvtárban 
januártól látható A kötött 
pályás közlekedés története 
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén 
című minikiállításunk.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9 és 15 óra, pénteken 9 és 14 óra 
között. Iskolai szünetek idején a 
bejárati ajtó zárva lehet, ezért ebben 
az időben előzetes bejelentkezést 
kérünk.
A gyűjtemény új honlapja – www.
muzeum18ker.hu – már működik, és 
folyamatos fejlesztés alatt áll.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Település- és oktatástörténeti 
állandó kiállítás. Címe(i): 200 
év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből. 
Tablókiállítás a városrész kiemelkedő 
helytörténészeinek emlékére. 100 
éve született Tomory Lajos; In 
memoriam Kovács Márk, Tekes 
Sándorné, Zsebők Kornélia.
A Múzeumsarok kiállítóterem nyitva 
tartása: keddtől szombatig 14 és 18 
óra között. 

hAvAnnA Kiállítóhely

Havanna utca 9.
Telefon: 297-4951
Állandó kiállítás: Élet a régi 
új lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Borostyán gondozási Központ 
(címer utca 88.):
Január 24. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Részvételi díj: 200 
Ft/fő plusz az alapanyag ára.
Január 29.: Tudatos életmód klub. 
Téma: férfi és női betegségek. Előadó: 
Kisa Judit. Belépőjegy: 400 Ft/fő.
Január 30. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Részvételi díj: 200 
Ft/fő plusz az alapanyag ára.
Február 6. 17.30: Kertbarát klub. 
Téma: a gyümölcsfák fajtái és tavaszi 
teendők. Előadó: Bereznai Roland.

Operabatárok klubja indul március 
25-től. Kérjük az érdeklődők 
előzetes jelentkezését.
Bővebb információ programjainkról, 
programjaink helyszíneiről telefonon 
(291-9202), e-mailben (imrepont@
pikhaz.hu) vagy személyesen 
kérhető az Imre-Pont-irodában 
(Bányai Júlia u. 23.).

imre-Pont

Bányai júlia utca 23. 
Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Január 24.: Jogi tanácsadás. 
Előzetes bejelentkezést kérünk.
Február 1.: Barangoló klub. Bővebb 
információ Reiman Katalintól 
kérhető a 06-30-350-3266-os 
telefonszámon.
Február 9. 10 óra: Kreatív kézműves 
foglalkozás gyermekeknek
Február 11-én KRESZ-tanfolyam 
indul az Imre-Pontban. Érdeklődni 
az elérhetőségeinken lehet.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
12–18 óráig, szombaton 12–17 
óráig a PIK Ház felújítása alatt a 
fenti új címen!
Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás, ingyenes 
WIFI!
Hétfőnként 13–18 óráig 
családsegítő szolgálat, szerdánként 
15–17 óráig fogyasztóvédelmi 
tanácsadás, csütörtökön 17 órától 
kézimunka szakkör.

PolgároK házA

üllői út 517.
Nyitva tartás: szerdán 9–14 óra 
között.
A jogi tanácsadás szünetel.

téglAgyári megálló

üllői út 453.
Telefon: 950-0427, 
06-20-576-9655
Január 25.: a Crocus és a Treff 
zenekar koncertje
Január 26.: Négy zenekaros koncert
Február 1.: Mistery Gang-koncert
Február 2.: Classic Disco DJ 
Lottersszel
Február 8.: Jeruel Rock Family-
koncert
Február 9.: Vörös István-koncert
A rendezvények kezdési időpontjáról 
és a belépőjegyek áráról a 
Téglagyári Megálló elérhetőségein 
lehet érdeklődni.

 

Kedves nézőinK! 
A XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre hivatalos közéleti 
televíziójának adásait mindennap 10, 
16, 18 és 20 órai kezdettel tekinthetik 
meg. Az adásszünetben képújságunk 
látható. Minden szombaton 10 órakor 
új műsorral jelentkezünk!
A televízióban látható tudósításokat, 
riportokat egytől egyig megtalálják a 
www.bp18.hu internetes oldalon.

felHÍvás
A Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény várja mindazok 
jelentkezését, akik a Malévhoz köthető 
tárgyi, fotó- és egyéb dokumentumaikkal, 
emlékeikkel hozzájárulnának a megszűnt 
légitársaság múltjának megőrzéséhez. 
A felajánlott anyagot egy későbbi 
kiállításon szeretnénk bemutatni. Azokról 
a fotókról, dokumentumokról, amelyeket 
a tulajdonos meg kíván őrizni, digitális 
másolatot készítünk, és az eredeti anyagot 
visszaszolgáltatjuk.
Mit várunk? Egyenruhákat a hozzájuk 
tartozó kiegészítőkkel (öv, táska, sál, 
sapka, emblémás póló stb.), reklámlapokat, 
plakátokat, utastájékoztatókat, jelvényeket, 
az utasellátásban használt emblémás 
tárgyakat (például evőeszköz, szalvéta, 
pohár), szuvenírtárgyakat, egyéb 
relikviákat, filmfelvételeket stb.
E-mailben beküldött írásbeli 
visszaemlékezéseiket a gyűjtemény erre a 
célra kialakított honlapfelületére tesszük fel.
Jelentkezni a 06-70-627-6477 
telefonszámon, továbbá levélben, 
valamint a gyujtemeny@pihgy.hu és a 
pihgymuzeum18@gmail.com e-mail 
címen lehet.
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a Kastélydombi Általános Iskola aulájában

2 0 1 3. f e b r u á r  9 .

  

  

p r o g r a m

                   érkezés 18.30 órától

fogadás pezsgővel

         zenés műsor

       meleg vacsora

tombola

tánc és táncverseny

      A zenét a CHAMELEONCHAMELEON együttes  szolgáltatja. 

  

Részvételi díj: 4500 Ft

 Asztalfoglalás és jegyvásárlás:  

 Újvári Jutka, Biztosítási Iroda, 1188 Nemes utca 1.  

 telefon.: 1- 291-0389
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15Erőltetett menetben készülnek az FTC-PLER Budapest kézilabdázói a bajnoki folytatásra sPort

�
január elejétől 
gőzerővel készül 
a tavaszi sze-

zonra az ftc-pler 
Budapest kézilabda-
csapata. az együttest 
a lőrinci sportcsar-
nokban tartott edzés 
alatt látogattuk meg.

 
Jó az öreg a háznál – tartja a 
mondás, s az öreg életre is kelt 
ez az új esztendő első napjaiban. 
Ugyanis a régi otthon, a lőrin-
ci Sportcsarnok főszereplővé 
lépett elő január második heté-
ben. nem csupán a hazaiaknak, 
az FTc-PleR Budapest kézilab-
dázóinak adott otthont, hanem 
a magyar ifjúsági válogatott és 
nem mellesleg a norvég korosz-
tályos nemzeti együttes gyakor-
lásának és edzőmérkőzésének is 
helyszínül szolgált.

 rozsdás kezdés, 
olajozott 
folytatás
A sort január 8-án az FTc-PleR 
Budapest nyitotta meg, amikor 
Zsiga Gyula 10 órától vezényelt 
edzést. nem könnyedet, nem 

is rövidet, így aztán a tréning 
közben befutó ifiválogatottnak 
meg a mesterének, az egykori 
világválogatottnak, a világbaj-
noki ezüstérmes csapat ászának, 
Kovács Péternek, a korosztály 
kapitányának is volt néznivalója 
a csarnokban, mielőtt megkez-
dődött volna az ő gárdájuk gya-
korlása.

Bemelegítés némileg még 
„rozsdás” izmokkal, ami végső 
soron érthető, hiszen reggel volt, 
aludtak volna még a lábak, arról 
nem is beszélve, hogy az eszten-
dő első hetét is keményre vette 
a vezetőedző, hiszen nagy és sok 
feladat áll a csapata előtt.

A bemelegítés végére azon-
ban szemlátomást magához tért 
mindenki, s amikor Zsiga Gyu-
la a különböző labdás játékokat 
vezényelte, már a poénkodásra, 
a zrikálásra is volt kedv és ener-
gia. S ez így is maradt a gyakor-
lás végéig.

különdíjat 
a gyúrónak!
Aki csak kicsit is jártas a sport-
ban, tudja, hogy a gyúrók min-
denhol, minden csapat mellett 
különleges helyet foglalnak el, 
amolyan „törvény fölött” állók a 

szó jó értelmében. nos, a PleR-
nél ezt a szerepet betöltő Oldal 
Tibor már tizenkét éve gyúrja, 
gyömöszöli, gyógyítja, ha nem 
is a beteg, de a túlterhelt, fáradt 
izmokat.

– Azt mondhatom, hogy elé-
gedett vagyok a srácok állapotá-
val. Igaz, most csúcsterhelésen 
vannak, ráadásul éppen csak 
egy hete kezdődött meg az ala-
pozás a tavaszra, de úgy látom, 
minden rendben. Persze min-
dig van, akinek itt fáj, ott húz, 
de ezeket percek alatt orvosolni 
lehet, s akár már a délelőtti és a 
délutáni edzés között olyan ál-
lapotba lehet hozni a panaszost, 
hogy el is felejti a baját – vélte 
a gyúró, aki egy dologban biz-
tosan csúcstartó a csapatnál. 
Surányban lakik, amely jó ötven 
kilométerre van a kerülettől, 
tehát a napi százas benne van a 
kocsijában.

ezért a teljesítményért feltét-
lenül különdíj járna neki a sze-
zon végén…

neHéz, neHezeBB
A gyakorlás hosszú, bő más-
fél órás volt, és intenzív. Szü-
net, szusszanás csak akkor 
adatott meg, amikor az edző 
új feladatot vezényelt, s ah-

hoz átrendeződtek a játékosok. 
Túlzás volna azt állítani, hogy 
feszültség érződött az arcokon, 
az azonban valószínűsíthető, 
hogy a február 2-i bajnoki foly-
tatás már most is bevillant né-
ha-néha. Érthető, mert a Szeged 
elleni, ráadásul idegenben meg-
vívandó nyitány nem lesz leány-
álom.

Mint ahogy a karácsony előt-
ti utolsó forduló sem volt az. 
Ott és akkor a Veszprém volt az 
ellenfél a Pestszentimrei Sport-
kastélyban. nyertek, hát hogyne 
nyertek volna nagy lászlóék, 
nem is igazán megerőltetve ma-
gukat. Zsiga Gyula ettől függet-
lenül sorra gratulált a levonuló 
játékosoknak, pedig 36-23 állt 
az eredményjelzőn az ellenfél 
javára.

Kicsit hasonló lehet a helyzet 
a februári rajttal is.

A gyúró természetesen nem 
szakmai véleményt fogalmazott 
meg, de amit mondott, akár be 
is igazolódhat:

– Az esélytelen nyugalma 
akár energiákat is felszabadít-
hat, ez pedig nyugodt játékot 
eredményezhet. Az, hogy ez 
mire lesz elég, majd ott derül ki.

Végig kell 
csinálni
A vezetőedző úgy gondolja, hogy 
nem a szegedi lesz az a meccs, 
ahol biztosítani kell a csapat he-
lyét az első hatban. erre máskor 
és másutt lesz lehetőség.

– A szezon két legnehezebb 
meccsét egymás után vívjuk, 
de ezzel túl is leszünk rajtuk. 
Utána olyan ellenfelek követ-
keznek, nem is egy, amelyeket le 
kell győzni, s akkor célba érünk, 
bent leszünk az első hatban.

A gyakorlás végén éppen csak 
egy sziát mondtak egymásnak a 
játékosok, mert nem sokkal az 
ebéd és a rövidke pihenő után 
már készülniük kellett a követ-
kező bevetésre, ami – csekélység 
– futó- és kondimunkából, va-
gyis erősítésből állt…

– ez így megy még heteken 
át, de végig kell csinálni, ha el 
akarjuk érni a célunkat – je-
gyezte meg az egyik játékos.

Mondatának a második fele 
akár az egész csapat véleményét, 
hozzáállását tükrözhette.

 
őK KövetKezneK
A szeged elleni feb-
ruár 2-i bajnoki után 
olyan ellenfelek várnak 
a csapatunkra, ame-
lyekkel szemben be 
kell biztosítani a hatba 
kerülést. sorrendben 
a következők: tatabá-
nya, gyöngyös, vác, 
Cegléd.


  

Az oldalt összeállította: róth ferenc

A gyúrónak már megvan a tuti receptje a szegedi nyitómeccsre

naPi Két edzéssel 
a „Hatos célért”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a kemény fizikai alapozás már februárban meghozhatja a gyümölcsét

nevezési csúcs született a szil-
veszteri malacvágtán, hiszen 2012 
utolsó napjának délelőttjén mint-
egy 250 fiú és lány döntött úgy, 
hogy az esti „bevetés” előtt sport-
tal, futással búcsúztatja az évet. 

Eszes János, a lőrinc 2000 Se ügyvezetője 
elmondta, hogy őket is meglepte a hatalmas 
érdeklődés, de természetesen mindenkit 
örömmel láttak a vágtán. – Tizenegy kor-
csoportban, 22 kategóriában álltak rajthoz 
a futók, különböző távokon. Az időjárás 
kiváló volt, a fagypont körüli hőmérséklet 
kedvezett a versenynek, így aztán érthe-
tő módon mindenki kiváló hangulatban 
töltött el néhány órát a Bókay-kertben – 
mondta eszes János.

A jó kedvről külön is gondoskodtak a 
rendezők, hiszen rendhagyó váltófutást 
is szerveztek. ezúttal nem bottal váltot-
ták egymást a futók, hanem egy pohárka 
pezsgővel, ami még „pikánsabbá” tette a 
versenyszámot.

A nyárson két malac várta a végső sor-
sát, azt, hogy a szilveszteri asztalra kerül-
jön. Az „áldozatokat” a férfi és a női felnőtt 
verseny győztese vihette haza. A lányok 
mezőnyében Kovács Zsófi volt a leggyor-
sabb, a fiúk között pedig Zsíros Mihály 
diadalmaskodott.

hirdetés

ÚJ ÉV, ÚJ 
TeRVeK, ÚJ 
SZAKOSZTÁlyOK
 
Két kerületi egyesületben is új szakosztályok 
születtek az elmúlt időszakban. A lőrinc 2000 se az 
egyik magyar sikersportágat, az öttusát karolta fel, a 
Pannondiadal se pedig az ökölvívóknak ad otthont, 
nem is akárkit felkérve a szakmai munkára. 

BeFUTOTT 
A MAlAcVÁGTA
Kétszáznál is többen álltak rajthoz szilveszterkor

A kerület egyik rendkívül ak-
tívan működő egyesülete a lő-
rinc 2000, amelynek ügyveze-
tője, Eszes János a meglévő hat 
szakosztály mellett a hetediket 
is elindította.

– Több oka is van annak, 
hogy ez éppen az öttusa lett. 
Részben azért, mert hagyo-
mányos, sok sikert maga mö-
gött tudó sportágunk, amely 
számtalan olimpiai, világ- és 
európa-bajnokára lehet büsz-
ke. Benne volt a választásban 
az is, hogy a sportág kötődik 
a kerülethez. A világbajnok 
Balogh Gábor innen, lőrinc-
ről indult, s a londoni olimpia 
bronzérmese, Marosi Ádám is 
kerületi kötődésű – mondta 
eszes János.

Az öttusa itt egyelőre nem 
öt szakágból, hanem csak 
kettőből, illetve (a lövészettel 
együtt) háromból áll. A tusát 
választó nyolc-tíz éves fiúknak 
és lányoknak először az alapo-
kat kell elsajátítaniuk, vagyis a 
futással és az úszással kell kez-
deniük.

– Örülünk annak, hogy az 
atlétika, az úszás, a kerékpár, a 
triatlon, a ritmikus gimnaszti-
ka és a röplabda után az öttu-
sával bővült az egyesület kíná-
lata. Biztos vagyok benne, ha 
felfedezik a gyerekek ezt a le-
hetőséget, sokan akarják majd 
kipróbálni. Különösen úgy, 
hogy a mai öttusalövészet, lé-
vén lézeres, már nem rejt ve-
szélyeket, így emiatt sem kell 
aggódni a szülőknek. A vívás 
és a lovaglás csak később kerül 
be a programba. ezzel a két 
szakággal meg kell várni azt, 
hogy meglássuk, ki mennyire 
öttusára termett – mondta az 
ügyvezető, akitől azt is meg-
tudtuk, hogy az önkormány-
zat és az öttusaszövetség is 
készségesen segített a kezdeti 
lépéseknél. 

Ha valaki nem tulajdonít 
jelentőséget annak, hogy a 
sportág új bázisa született meg 

lőrincen, annak áruljunk el 
egy meghökkentő adatot: az 
országban mindössze nyolc (!) 
öttusaszakosztály létezik…

A sportághoz kedvet érző 
fiúk és lányok eszes János-
nál jelentkezhetnek a 20-232-
3823-as telefonszámon.

Vajon „kötelező” volt-e a 
szorító felállítása a Pannondi-
adal egyik edzőtermében?

A válasz igen, különösen, 
ha az elődökre gondolunk. És 
vitathatatlan, hogy a bunyó is 
klasszikus sportág, vonzza a 
gyerekeket.

Lőrinczi György, a Pannon-
diadal Se szakmai igazgatója 
a klubnál már eddig is létező 
nehézatlétikai szakágak, a thai 
boksz, az aikidó és a karate 
mellé emelte be az ökölvívást, 
nehézatlétikai centrumot te-
remtve meg a többi sportág, az 
úszás, a vízilabda és a fitnesz 
mellett.

– Sejteni lehetett, hogy ér-
deklődnek majd a gyerekek, 
de azt nem gondoltuk, hogy 
néhány hónap alatt már húsz 
8–16 év közötti srác tanul-
ja nálunk az alapokat. nekik 
megvan a technikai mini-
mumvizsgájuk, tehát ebben 
az évben már pannonosok is a 
kötelek közé lépnek versenye-
ken – mondta a szakosztályról 
lőrinczi György.

vízBen is JóK
Az ökölvívók mellett 
büszkék lehetnek 
a pannonosok az 
úszóikra is, akik 
nemrégiben indultak 
az első A-kategóriás 
versenyen, rögtön 
9 arany-, 7 ezüst- 
és 6 bronzérmet 
szerezve! nincs mit 
csodálkozni ezen, 
hisz a gyermek 
korosztályban hat 
ranglistavezetőjük 
van.



Káté Az etAlon
a fiataloknak érthetően szükségük van példaképre, 
húzóerőre is. e területen „nagyot fogott” a pannon-
diadal. káté gyula, a londoni olimpián is részt vevő 
egykori junior világbajnok öklöző segíti a gyere-
keket az első lépéseknél. az biztos, ha tőle lesik 
el az alapokat, nem követnek el csacsiságokat a 
ringben.
káté, mint elmondta, élvezi az új feladatot, kihívás 
számára, hogy mire jut a legkisebbekkel, a kesz-
tyűt még csak most húzókkal, mert „sok ügyes 
gyerek jött el hozzánk már eddig is”.
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� a sztehlo gábor 
nevét viselő evan-
gélikus gimnázi-

um igazgatónőjével, 
dr. kalina katalinnal a 
volt Hunyadi Mátyás 
gimnázium épületében 
lévő irodájában beszél-
getek. a pestszent-
lőrinci evangélikus 
iskolának még nincs 
nagy múltja, második 
tanévének a derekán 
van. az igazgatói 
iroda ajtaján ez áll: 
intézményvezető. 
szokatlannak találom 
a feliratot, ezért első 
kérdésem az, hogy 
miért nem gimnázium 
áll rajta. 

töröK andrás istván  

– Azért intézmény, mert nálunk 
közös igazgatással három intéz-
ménytípusban folyik nevelés és 
oktatás – feleli az igazgatónő. 
– Van egy óvodánk és egy álta-
lános iskolánk, ebben az épület-
ben pedig a gimnázium kapott 
helyet. Intézményünk három 
eleme szerves egészet alkot, 
amelynek neve Sztehlo Gábor 
evangélikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium. 

– Tanít is, vagy minden idejét 
leköti ennek a nagy intézmény-
nek az irányítása? 

– Az előző tanévben iroda-
lom- és nyelvtanórákat is tartot-
tam, de az idén csupán heti két 
órában tanítok szövegértés-fej-
lesztést. 

letették 
az alapokat
– Hol tanított, mielőtt idekerült? 

– Aszódon, az ottani evangé-
likus gimnáziumban. egyébként 
magam is evangélikus vallású 
vagyok. 

– Volt a felmenői között pe-
dagógus, akinek nyomán ezt a 
pályát választotta? 

– nem volt. Az oktatást és 
a nevelést mégis életcélomnak 
tartottam és tartom ma is. A 
nevelés-oktatás együttese a ke-
resztény szemléletű pedagógia 
sajátja, ezért nekem különösen 
szívügyem. A nevelés legalább 

olyan fontos, mint a tudás át-
adása. 1994-ben orosz–magyar 
szakos középiskolai tanárként 
végeztem az elTe BTK-n, itt 
szereztem szakvizsgát 2002-ben, 
majd doktoráltam XX. századi 
irodalomtudományból 2012-
ben.
– Az általános iskola és az óvoda 
hol van? 

– Mindkettő néhány villa-
mosmegállóval feljebb: az álta-
lános iskolánk a volt Pitagorasz 
iskola épületében kapott helyet, 
az óvodánkat pedig, amely most 
még csak egycsoportos, ugyan-
ennek az iskolának egyik felújí-
tott épületében alakítottuk ki, 
egyházi beruházásból. Közben 

nyertünk egy uniós támogatást, 
amelyből háromcsoportos óvo-
dát fogunk építeni az általános 
iskola területének eddig ki nem 
használt részén. Január 6-án, 
vasárnap volt az új óvoda alap-
kövének letétele, az építkezés 
február 10-én indul, szeptember 
1-jén pedig megnyitja kapuit az 
új, modern épület. 

erősödik
a gyülekezet
– Furcsa, hogy ugyanahhoz az in-
tézményhez gimnázium és óvoda 
is tartozik. 

– Az evangélikus egyház ok-
tatási rendszerében nem furcsa, 

sőt ez a jellemző. Az óvoda szá-
munkra stratégiai fontosságú, 
hiszen – legalábbis részben – az 
innen kikerülő gyerekekből töl-
tődik fel az általános iskolánk, 
majd a gimnáziumunk is. Az 
óvodának emellett gyülekezet-
építő szerepe is van: a szülők, 
nagyszülők hozzák a kicsiket, 
körülnéznek, megismerkednek a 
programjainkkal, és megerősö-
dik az egyházhoz való kötődésük, 
vagy ha ez eddig nem volt, lehet, 
hogy vonzódni kezdenek az egy-
házunkhoz. Az iskola vezetősége 
az egyházi nevelés mellett tette le 
a voksát, de természetesen bár-
milyen vallású vagy vallás nél-
küli, világi neveltetésű gyermek 

is járhat hozzánk. Az általános 
iskolában működik kézműves 
és művészeti szakkör, valamint 
néptáncoktatás is folyik. A moz-
gássérült, látás- vagy hallássérült 
gyermekekkel gyógypedagó-
gusok foglalkoznak. A gimnázi-
umban a humán nyelvi tagozat, 
a természettudományi tagozat 
és a művészeti tagozat mellett 
általános tagozat is van, ahol a 
hagyományos tantárgyfelosztás 
szerint oktatunk. A keresztény 
szellemiség által erősödik a gyer-
mekekben a lelkiismeretesség, az 
erkölcsi tartás, a családi élet tisz-
telete – s mindezeken keresztül 
erősödnek a gyökerek, vagyis a 
haza és az anyanyelv szeretete is. 

szteHlo gáBor 
nyoMdokain

– Miért éppen Sztehlo Gábor ne-
vét vette fel az iskola? 

– Azért lett Sztehlo Gábor 
az iskolánk névadója, mert a 
magyarországi evangélikus egy-
házban az ő nevéhez fűződik a 
szeretetszolgálat kialakítása, va-
gyis az idősek, a fogyatékosok, a 
gyermekek gondozása. A 40-es 
évek vészkorszakában gyermek-
mentéssel foglalkozott: otthont 
adott az üldözöttek gyermekei-
nek és a hadiárváknak, felnevel-
ve őket a budai Gaudiopolisban, 
azaz Örömvárosban. ez akkor 
igen nagy kockázattal járt. A 
gyerekek itt saját önkormány-
zatot alakítva gyakorolhatták a 
közösségi életet. Sztehlo Gábor 
nagytarcsai lelkész volt, és a Jó-
isten szervezése folytán az itteni 
lelkészünk, Győri Gábor szintén 
nagytarcsáról jött, ahol az édes-
apja volt lelkész. Keveházi lászló 
pedig, a ma élő evangélikus lel-
készeink legnagyobbika, Sztehlo 
Gábor Örömvárosában nevelke-
dett, ahol tízegynéhány évesen 
az ottani gyermek-önkormány-
zat miniszterelnöke volt. Az 
én pályám nagy csodája, hogy 
olyan korban élhetek és lehetek 
pedagógus, amelyben vállalha-
tom a hitemet, és Sztehlo Gábor 
munkásságát is képviselhetem, 
illetve továbbadhatom. 

„A keresztény 
szellemiség 
által erősödik a 
gyermekekben a 
lelkiismeretesség, 
az erkölcsi tartás, a 
családi élet tisztelete 
– s mindezeken 
keresztül erősödnek 
a gyökerek, vagyis a 
haza és az anyanyelv 
szeretete is.”



büszkén vállalja hitét 
Óvodától az érettségiig – tovább épül az oktatás és nevelés vára

Kalina Katalin fontosnak tartja, hogy az óvodáskortól az érettségiig sikerül a kerületen belül megoldani a nevelést

garamvölgyi zsolt kerületi 
papírszobrász sokféle mu-
tatós és ötletes figurát for-
máz hulladékból. 

Évekkel ezelőtt egy különleges 
„palacsintareceptet” alkotott 
Garamvölgyi Zsolt. nem lekvárt 
vagy kakaót tölt a palacsinta-
tésztába, hanem újságpapírral 
„ízesíti” azt. A végeredmény 
azonban nem valami ínyencség 
lesz, hanem kedves kis figurák, 
amelyeket nemcsak a gyerekek 
kedvelnek meg azonnal, hanem 
a felnőttek is.  

– Sokféle tárgyat lehet 
aránylag könnyen és gyorsan 
elkészíteni újságpapírból és pa-
lacsintatésztából – mondta a pa-
pírszobrász. – A tésztával képlé-
kennyé tett papír gipszformába 
tömörítve felveszi annak alakját. 
A formából kivett, kiszárított fi-
gurát csiszolással, festéssel lehet 
szépíteni. 

A tömörített papír megle-
hetősen strapabíró, vagyis az 
anyag sokféle célra alkalmas. És 
ha e tárgyak megsérülnek, köny-
nyen megjavíthatók, felújíthatók 
az eredeti eljárással. De egy új 
játék elkészítése sem tart túl so-
káig, nem beszélve arról, hogy 
az alkotás folyamata is izgalmas 
elfoglaltság. Garamvölgyi Zsolt 

vallja, hogy előnyei révén a gye-
rekek különböző készségeinek, 
kreativitásának fejlesztésében is 
fontos lehet a módszere. 

– ez a papírmasé továbbfej-
lesztett változata, egyfajta „hul-
ladékból termék” technika, s a 
legkülönfélébb üreges és tömör 
tárgyak előállítására alkalmas 
– hangsúlyozta a papírszob-
rász. – A módszernek számos 
előnye van: olcsó és bárki szá-
mára könnyen hozzáférhető, az 
ötleteknek pedig csak a fantázia 
szab határt.  

Garamvölgyi Zsolt az elmúlt 
években már több diákvállal-
kozás munkáját segítette ered-
ményesen. A közösen előállított 
termékeket sikeresen értékesí-
tették, és a tevékenységükkel 
több televíziós csatorna érdek-
lődését is felkeltetették.  Meg-
győződése, hogy a módszere 
környezetvédelmi szempontból 
is hasznos, mert kiváltható vele 
a fa- és a műanyag termékek egy 
része. A diákok például olyan 
játékot készítettek, amelynek 
fagolyóit papírból préseltekkel 
helyettesítették.

lapos, domborműszerű tár-
gyak, például a hűtőmágnesek 
nagy tömegű előállítása is meg-
oldható a technika továbbfej-
lesztésével, s az építőjátékok 
fából készülő elemei is helyet-
tesíthetők papírból préseltekkel. 
Ily módon kevesebb fát kellene 
kivágásra ítélni, mivel a játékok 
hulladékpapír újbóli felhaszná-
lásával készülnének. emellett a 
papírból készülő termékek idő-
vel versenytársaivá válhatnának 
a műanyag építőjátékoknak is, 

mivel a préseléssel változato-
sabb formákban, nagyobb rész-
letgazdagsággal lehet elkészíteni 
az elemeket, sőt nemcsak egy-
másra rakhatók, hanem össze 
is kapcsolhatók (mint például a 
lego).

– A módszernek nem lebe-
csülendő környezetvédelmi le-
hetőségei vannak, ezért hasznos 
szerepet tölthetne be az iskolák-
ban a környezettudatos neve-
lésben, s javíthatná a szelektív 
hulladékgyűjtés hatékonyságát 
(több mint négyszáz ökoiskola 
van Magyarországon). A meg-
valósításhoz persze meg kell te-
remteni bizonyos feltételeket, de 
ez nem megoldhatatlan feladat, 
hisz nem is kerülne túl sokba – 
mutatott rá a papírszobrász.

➜ fülep erzsébet

PAPírJátéKoK 
KészÜlneK 
JátéKoK
garamvölgyi zsolt 
papírszobrász 
a Kondor Béla 
általános iskolában 
tart foglalkozásokat 
a gyerekeknek. Az 
alkotómunkához 
csupán újságpapírra, 
palacsintatésztára, 
ollóra, csavar-
húzóra és fogóra van 
szükség. 



hirdetés

SZENT IMRE ELSŐ OPTIKA BOLTJA!

  Számítógépes munkaszemüveg Akció!
Párataszítós szemüveg Akció!
Hajts rá az Air Optix kontaktlencse diákkedvezményére!
Hallókészülékekbe elem!
Vásárolja meg szemüvegét Nálunk akár részletre is!

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

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13Küldetésünk a tökéletes látás!

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

HUllADÉKBÓl JÁTÉK
A fa építőelemeket papírból préseltekkel lehetne kiváltani

A keresztény szellemiség által erősödnek a gyermekek 


