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itt a miKulás!

A Mikulás, azaz Joulupukki, ahogy a 
finn gyerekek hívják, a messzi lappföl-
di városból, rovaniemiből érkezett a 
liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre a 
Finnair Joulupukki járatával december 
1-jén.  a repülőtéren a XViii. kerületi 
óvodások és a lipóti általános iskolások 
üdvözölték őt.  a finnországi Mikulás-
sal december 6-án kispesten lehet 
találkozni.

FelúJÍtott laKásoK

Az év folyamán sorra újította fel az 
önkormányzati tulajdonú lakásokat a 
Városgazda XViii. kerület nonprofit zrt. 
a csaknem ötven modernizált lakással 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata szeretne javítani a rászorulók 
helyzetén. a bérlakásokat komforto-
sították, több helyen pedig két lakás 
összenyitásával tágasabb lakótereket 
hoztak létre.

marHaVaGonoKban

Számos kitűnő dokumentumfilm elkészí-
tése után a véletlennek köszönhetően 
szerzett tudomást és forgatott filmet a 
trianoni döntés eredményeként ottho-
nukat elhagyni kényszerülő, és jelentős 
részben a kerületünkben letelepedő 
honfitársaink tragédiájáról Dékány 
istván. a rendező egészen rendkívüli 
emberi sorsokkal találkozott az anyag-
gyűjtés során. 

aDVenti Vásár

Vásárral egybekötött egész napos 
forgatag lesz a Polgárok házában de-
cember 6-án, szombaton. az udvaron 
ezen a napon veszi kezdetét a kará-
csonyfavásár, amely egészen december 
24-ig tart majd. a szervező üde színfolt 
kulturális egyesület minden korosztályra 
gondolt, a vásár mellett ugyanis kimon-
dottan gyermekeknek szóló programok-
kal is készülnek.

a Futballpápa

Az élmény élénken él a gyerekekben 
és a mesterükben. a 2013–2014-es 
tanév országos diákolimpiájának tavaszi 
labdarúgódöntőjét a gloriett sportis-
kolai általános iskola első korosztályos 
csapata nyerte, amelynek mestere 
az a Varga istván, akinek már ötödik 
alkalommal lettek bajnokok a fiai. az 
edző-testnevelővel örömökről, nehézsé-
gekről beszélgettünk.
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�ötödik éve hoz-
zátartozik a téli 
hónapokhoz a 

szabadtéri jégpálya, 
amelyet először 2010-
ben építtetett meg a 
XViii. kerület önkor-
mányzata. az is ha-
gyománnyá vált, hogy 
advent idején, sőt azt 
követően január elejéig 
a kerület karácsonyfája 
mellett, a régi piactéren 
hódolhatnak szenvedé-
lyüknek a korcsolyázás 
szerelmesei, míg az 
ünnepek elmúltával 
a pályát áthelyezik a 
bókay-kertbe. 

pusKás AttIlA   

A kerületben élőknek már ter-
mészetes, hogy a tél beköszön-
tével, advent első vasárnapján 
vállukon átvetett korcsolyacipő-
vel elindulhatnak a Piac tér felé. 
Idén is így történt, és ettől még 
a szüntelenül zuhogó eső sem 
tántoríthatta el azokat, akik az 
elsők között szerették volna ki-
próbálni a 450 négyzetméteres 
pályát.

hagyoMány 
tereMtőDött
A pálya melletti dombon idén is 
felállított adventi óriáskoszorú-
nak és a kerület karácsonyfájá-
nak szomszédságában kialakí-
tott jégfelület körül várakozókat 
és a sátorban a nyitóműsorra 
készülődő ifjú sportolókat Lé-
vai István Zoltán polgármester-
helyettes köszöntötte.

– Immár negyedik alkalom-
mal kezdjük az adventi várako-
zás időszakát a régi piactéren 
létesített jégpályán. Azt gondo-
lom, hogy ez egy jeles alkalom. 
A tavalyi szezon vége óta is na-
gyon sok visszajelzés érkezett a 
korcsolyázási lehetőséggel kap-
csolatban. A jégpálya e néhány 
év alatt hagyományt teremtett, 
aminek folytatására sokan ösz-
tönöztek minket, ezért úgy dön-
töttünk, hogy az idei korcsolya-
szezont is itt kezdjük meg. 

A polgármester-helyettes hoz-
zátette, hogy a január 11-i időle-
ges zárást követően az ugyancsak 
megszokott másik helyszínen, a 
Bókay-kertben a tervek szerint 
még február végéig lesz lehetőség 
jégre lépni.

– Különleges dolognak tar-
tom, hogy közel három hóna-
pon át tudnak a gyermekeink 
itt, a XVIII. kerületben kor-
csolyázni. Ahogy eddig, úgy az 
idén is figyel az önkormányzat 

arra, hogy élve az adott lehető-
séggel, folytatódjon az iskolai 
korcsolyaoktatás. Már az első 
héten folyamatosan érkeznek 
majd ide korcsoportonként a 
tanulók, hiszen nagyon fon-
tos, hogy a gyerekek már kicsi 
korukban megtanuljanak kor-
csolyázni, mozogjanak, spor-
toljanak. Délutánonként, hétvé-
geken és ünnepnapokon pedig 
mindenki számára nyitva lesz 
a pálya, és bízom abban, hogy 
ezen a télen is rengetegen töltik 

ezzel a szép sporttal a szabad-
idejüket.

kiCsiktől 
a nagyokig
Klausz Lajosné az unokájával érke-
zett a megnyitóra. A harmadik osz-
tályos Halasy-Kiss Alexandra óvo-
dáskorában korcsolyázott először.

– Szeretek korcsolyázni, bár 
még nem megy igazán jól. De 
a szünetben ki fogok járni – 
mondta Alexandra.

A nagymama elsősorban an-
nak örült, hogy nem kell a vá-
rosligeti műjégpályáig utazni.

– Nagyon jó, hogy itt, a ke-
rületben van ez a lehetőség. A 
gyereknek nagyszerű szünidei 
program, és bár én csak a pa-
lánk mellől tudom figyelni, a 
szüleitől vagy főleg a kitűnően 
korcsolyázó nagynénjétől tud 
majd tanulni.

Egy biztos: kicsiktől a nagyo-
kig mindenki megtalálhatja a he-
lyét a jégen, ahol természetesen 

be kell tartani néhány szabályt, 
így a kötelező haladási irányt is.

A jégpályát felváltva használ-
hatják korcsolyaoktatásra a ke-
rületi tanintézetek és kikapcso-
lódásra a gyerekek és a felnőttek.  
Hét közben, tanítási napokon 
8-tól 14 óráig óvodás és iskolás 
csoportok oktatása folyik, 15-
től 21 óráig pedig bárki korcso-
lyázhat, akárcsak hétvégén 9–21 
óráig.

Folytatás a 3. oldalon

egyre 
több 
a rákötés
Jól halad a fővárosi csa-
tornázási projekt, amely 
több mint 7000 háztar-
tást érint a kerületben. 
a tulajdonosok egyre 
újabb helyszíneken köt-
tethetik rá az ingatlanu-
kat a gerincvezetékre. 
a szennyvízhálózathoz 
csatlakozó házakban la-
kók életkörülményeiben 
minőségi változást hoz 
a beruházás.

a csatornázási munkák alatt 
folyamatosan érkeznek a 
lakossági visszajelzések és 
vélemények az önkormány-
zathoz. a pestszentimrei 
címer utcában élő do-
bos lászló azért fordult 
a nyilvánossághoz, mert 
úgy gondolta, hogy pozitív 
tapasztalatai másoknak is 
erőt adhatnak ahhoz, hogy 
türelemmel és megértés-
sel legyenek a munkálatok 
végéig. 
Fontos tudni, hogy akik a 
csatorna műszaki átadását 
követő egy éven belül nem 
csatlakoznak a kiépített 
rendszerhez, azoknak talaj-
terhelési díjat kell fizetniük. 
a törvényileg előírt, jelen-
tősen megemelt díj célja 
éppen az, hogy ösztönözze 
a háztartásokat arra, hogy 
ha lehetőségük van rá, 
használják a korszerű és 
környezetbarát szennyvíz-
csatorna-hálózatot.
az önkormányzat és a 
kivitelező cégek képvi-
selői továbbra is várják a 
lakosok visszajelzéseit. a 
házi rákötések kiépítésében 
a Városgazda XViii. kerület 
nonprofit zrt. mellett több 
helyi vállalkozó is segíteni 
tud. a leinformált kivitelező 
cégek elérhetőségéről a 
budapesti Kereskedelmi és 
iparkamara XViii–XiX. Kerü-
leti szolgáltató irodájában 
(1181 Üllői út 453., földszint, 
telefon: 290-2350, mobil: 
06-30-289-3029) vagy a 
18ker@bkik.hu e-mail címen 
lehet érdeklődni.

Bővebben a 6. oldalon

Az eső ellenére sokan voltak a jégpálya megnyitóján 

Korcsolyázás 

Immár negyedik alkalommal korcsolyázhatunk advent idején a régi piactéren
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2 Közélet

Fülep erzsébet   

A finnországi Mikulás most 
12. alkalommal látogat el Ma-
gyarországra. 

Pasi Tuominen, Finnország 
budapesti nagykövete mellett 
a XVIII. kerületi óvodások és 
a lipóti általános iskolások üd-
vözölték Joulupukkit a repülő-
tér egyik várótermében. 

Magyarul 
köszöntött
Joulupukki magyar szavakkal 
és édességekkel köszöntötte a 
gyermekeket, akik cserébe da-
lokat énekeltek neki. Ezt köve-
tően a Kerekerdő óvoda Vad-
virág tagóvodájának apróságai 
és a lipóti kisiskolások buszba 
ültek, hogy ismét találkozhas-
sanak a fehér szakállúval, aki 
a vecsési Airport Hotelbe tar-
tott, ahol már várták a helyi 
Bálint Ágnes óvoda ovisai. A 

gyerekek itt is énekeltek a Mi-
kulásnak, sőt maguk készítette 
rajzokkal is megajándékozták 
őt. Joulopukki cserébe tol-
mács segítségével arról mesélt 
nekik, hogy milyen messziről 
jött, és hogy ott, ahol ő lakik, 
már egyméteres a hótakaró, és 
még nincs vége a hóesésnek… 
Természetesen a Mikulás is 
hozott ajándékokat, amiket 
magyar szavak kíséretében 
egyenként nyújtott át a gyere-
keknek.

Mikulás Megy a 
Mikulásgyárba
Egyhetes itt tartózkodása alatt 
Joulupukki több várost és fal-
vat látogat meg, a nyilvános 
találkozók mellett felkeres 
iskolákat, óvodákat és árva-
házakat is.  Látogatása során 
részt vesz egy gyermekpartin, 
amelyet az UNICEF szervez, 
hogy felhívja a figyelmet a 

világ más tájain élő nehezebb 
sorsú gyerekekre. Hagyomá-
nyos módon idén is részt vesz 
a Mikulásgyár jótékonysági 
akciójának megnyitóünnepsé-
gén. A kezdeményezés révén 
már tíz éve kapnak ajándékot 
karácsonyra a magyarországi 
szegény gyerekek.

De hol lakik 
a Mikulás? 
A Mikulásnak a modern-
kori legenda szerint Lapp-
földön, egészen pontosan 
Korvatunturiban, azaz Fül-
hegyen van az otthona. A 
nyúlfülre emlékeztető kopár 
hegyoldal tulajdonképpen a 
Mikulás füle, amellyel egész 
évben hallgatja, hogy a gyere-
kek jók voltak-e, vagy rosszak. 
A hegy gyomrában üzemel a 
szupertitkos játékkészítő ma-
nufaktúra. Joulupukki a fe-
leségével és a skandináv nép-
mesék legendás alakjaival, a 
szorgos manókkal éldegél ott 
időtlen idők óta. A lapp mesék 
szereplőin kívül közönséges 
halandó be nem teheti a lábát 
a titkos üzembe. 

A közeli Savukoski telepü-
lés lakói a rászoruló és beteg 

állatok segítőjeként tisztelik 
Joulupukkit.  

Az ötvenes évektől kezdve 
a gyerekek egyre gyakrabban 
találkozhatnak szeretett Mi-
kulásukkal, aki olyan hatal-
mas levélforgalmat bonyolít le 
a világ valamennyi országának 
gyermekeivel, hogy a finn pos-
ta külön postahivatalt nyitott 
neki Napapiiriban, amelyet 
Mikulás-faluvá nyilvánítottak. 

December 
6-án Kispesten 
a miKulás 
Joulupukki pár napig a 
vidéki városokat járja, 
ellátogat Hodászra, 
salgótarjánba, 
Veszprémbe, Győrbe 
és ajkára. a hivatalos 
programon kívül a 
szabolcs-szatmár-
bereg megyei hodászi 
cigánytelepen lévő 
angyalok Kertje görög 
katolikus óvodát is 
felkeresi. a dél-pesti 
gyerekek a kispesti 
központi játszótéren 
találkozhatnak vele, 
december 6-án 19 és 
20 óra között.

� a Mikulás, azaz Joulupukki, ahogy a finn 
gyerekek hívják őt, a messzi lappföldi város-
ból, rovaniemiből érkezett a liszt Ferenc 

nemzetközi repülőtérre a Finnair Joulupukki 
járatával december 1-jén.  

A gyerekek nagy örömére Finnországból érkezett a Mikulás, aki már elkezdte az ajándékok osztását

Joulupukki a messzi Lappföldről repült hozzánk 
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Megérkezett 
a lappföldi Mikulás
XVIII. kerületi óvodások köszöntötték
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Tisztelt Kerületi Polgárunk!

Hamarosan több ezer kisebb-
nagyobb fenyőfa körül töltjük 
majd a szentestét és karácsony 
szent napjait. Ki otthon, ki a 
gyermekeinél, ki az unokái-
nál, ki a barátainál – végtére is 
mindegy. Csak az számít, hogy 
azokkal legyünk, akiket szere-
tünk, hogy azoknak mondhas-
suk el a gondolatainkat, akik 
nélkül egyedül lennénk. 
Ezt a levelet azért írtuk, hogy 
az ünnepre készülés könnyebb, 
maga az ünnep pedig még 
szebb legyen az Ön és család-
ja számára. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
ugyanis kötelességének érzi, 
hogy megbecsülje és segítse a 
XVIII. kerület idősebb polgára-
it. Ezért – ahogy az elmúlt évek-
ben mindig – az idén is szere-
tettel és tisztelettel összeállított 
karácsonyi élelmiszercsomagot 
adunk ajándékba a 65 év fölötti 
lakosoknak. 
Áldott, békében, szeretetben 
gazdag karácsonyt és egész-
ségben, örömökben bővelkedő 
boldog új esztendőt kívánunk 
Önnek és a családjának! 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre, 
2014. december

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

TÁJÉKOZTATÓ
NEM KELL SOKAT 

UTAZNIA!
Az élelmiszercsomag átvételére 
2014. december 9. és december 
11. között 9 órától 17 óráig van 
lehetőség az alábbi helyszíne-
ken:
– Pestszentimrei Sportkastély 
(1188 Kisfaludy u. 33/C)
– Lőrinci Sportcsarnok (1185 
Thököly út 5.)

SZERETNÉNK, 
HA NEM VÁRAKOZNA!

Ezért kérjük, hogy az élelmi-
szercsomagot lehetőség szerint 
a lakóhelyéhez legközelebb eső 
helyszínen vegye át, az alábbi 
időbeosztás szerint:
– december 9., kedd: elsősor-
ban az év első harmadában szü-
letett 65 év fölöttieket várjuk;
– december 10., szerda: első-
sorban az év második harma-
dában született 65 év fölöttieket 
várjuk;
– december 11., csütörtök: el-
sősorban az év harmadik har-
madában született 65 év fölöt-
tieket várjuk;

FIGYELEM!
Kérjük, hogy az önkormányza-
ti élelmiszercsomag átvételéhez 
feltétlenül hozza magával a kéz-
besített levélrészt kitöltve, va-
lamint személyi igazolványát 
és lakcímkártyáját. A csomag 
átvétele kizárólag december 
9-től 11-ig lehetséges. 

Felhívás
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� a hideg idő-
vel dacolva 
szépszámú 

érdeklődő gyűlt 
pénteken délután 
a hétszínvirág böl-
csőde előtt felállított 
színpad köré, hogy 
megnézze az adventi 
időszakot megnyitó 
ünnepi műsort. a 
színpadon a Cse-
peredő és a zene-
vár óvodásai és a 
hétszínvirág bölcsisei 
adtak műsort.

dItzendy AttIlA   

Idén először kapott díszkivilá-
gítást a Lakatos-lakótelep ezen 
része, 12 lámpadísz és 320 méter 
fényfüzért telepítettek a felújított 
sétány mellé az Építő utcában. 
Az élő környezetet kihasználva 
a Hétszínvirág bölcsődénél ta-
lálható 17 méter magas fenyőt 
is feldíszítették. A díszeket a 
bölcsőde gondozói készítették, 
a díszkivilágítást Kádár Tibor 
önkormányzati képviselő kez-
deményezte.
– Főszervezőként kijelenthetem, 
hogy ez egy hagyományterem-
tő program lesz, amibe jövőre 
a Lakatos többi intézményét is 
bevonjuk – tájékoztatott Kádár 
Tibor, akitől megtudtuk, hogy 
a Torma Beáta önkormányzati 
képviselővel közösen kezde-
ményezett adománygyűjtésre 
a rendevény során  két autónyi 
ajándék gyűlt össze, amelyeket a 
rászoruló családok között oszta-
nak majd szét. 

közösségi 
élMény

– Az esemény ötlete és meg-
valósítása egy újabb összefo-
gás eredménye. Köszönet érte 
a Lakatos-lakótelepen élőknek 
és dolgozóknak, Lipcsei Edi-
na intézményvezetőnek és a 
Hétszínvirág bölcsőde munka-
társainak, Molnár Rékának, az 

önkormányzat műszaki osztá-
lyáról, aki a díszkivilágítás ki-
építésében vállalt oroszlánrészt.

Ezután a polgármester lépett 
a mikrofonhoz.

– Az elmúlt egy esztendőben 
gyakran nyílt alkalmam arra, 
hogy eljöjjek önökhöz, a Laka-
tos-lakótelepre. Így örömmel lá-
tom, hogy a házgyári elemekből 
épült házak között is újra megje-
lent a szolidaritás és a közösségi 
élmény, ami korábban a kertvá-
rosokat jellemezte – fogalmazott 
Ughy Attila, kiemelve: az advent 
időszakában tartott rendezvény 
bizonyítja, hogy ez a közösség 
méltóképpen tud ünnepelni. Sőt 
az adományok gyűjtésével azok-
ra is gondol, akiknek az ünnep 
nem biztos, hogy ugyanazt a 
melegséget jelenti, mint sokunk 
számára. 

testben 
és lélekben
– Ne feledkezzünk meg arról, 
hogy az ünnep csak akkor iga-
zi ünnep, ha kellőképpen felké-
szülünk rá testben és lélekben. 
Ennek legfontosabb eleme a 
várakozás – hangsúlyozta a pol-
gármester, aki zárásként egy Pi-
linszky-idézetet olvasott fel: „A 
karácsony a szeretet, és advent 

a várakozás megszentelése. Az a 
gyerek, aki az első hóesésre vár, 
jól várakozik, s már várakozása 
is felér egy hosszú-hosszú hó-
eséssel.”

A költő szavai után felra-
gyogtak a karácsonyfa tündök-
lő kék lámpái, ott tükröződve 
megannyi mosolygós kisgye-
rek szemében. A műsor ezzel 
nem ért véget. A Hétszínvirág 
bölcsisei, a Cseperedő és a Ze-
nevár ovisai mellett koncertet 
adott a Nyitnikék Gondozónői 
Kamarakórus, a Vörösmar-
ty Mihály Általános Iskola és 
Gimnázium kórusa, valamint 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő és Draskóczy Zoltán 
gitárművész is.

ughy attila 
polgármester zárásként 
egy pilinszky-idézetet 
olvasott fel: „a 
karácsony a szeretet, 
és advent a várakozás 
megszentelése. az 
a gyerek, aki az 
első hóesésre vár, 
jól várakozik, s már 
várakozása is felér 
egy hosszú-hosszú 
hóeséssel.”

adventi összefogás
A Lakatos-lakótelepen élő apróságok együtt énekeltek a színpadon állókkal

Az advent a keresztény kultúr-
körben a karácsonyt, december 
25-ét megelőző negyedik vasár-
naptól (a görög katolikusoknál 
hatodik vasárnaptól) karácso-
nyig terjedő időszak. A karácso-
nyi ünnepkör advent első nap-
jával kezdődik, és vízkeresztig, 
január 6-ig tart.

Háló Gyula, a pestszentimrei 
baptista gyülekezet lelkésze 
advent hagyományát felidézve 
úgy fogalmazott, hogy a Jézus 
Krisztus születését megelőző vá-
rakozási időszak a szent család 
ünnepe.

– Az advent magába a szű-
kebb családba vezet be bennün-

ket, azaz a legfontosabb kapcso-
latainkról szól. Azt ünnepeljük, 
hogy Jézus közénk lépett, em-
berré lett. Azt kívánom minden-
kinek, hogy ezekben a hetekben 
Isten segítségével lépjünk kap-
csolatba egymással, szeretteink-
kel, régen látott ismerőseinkkel. 

Advent kezdetekor a karácso-
nyi készülődés jegyében min-
denki elindul ajándékokat keres-
ni. Az üzletek kirakatait színes 
lámpafüzérek díszítik, számos 
családnál a nagytakarítás is ek-
kor zajlik.

– A gyerekek számára külö-
nösen izgalmasak a karácsonyi 
előkészületek. Az ajándékvásár-

lás és a lázas készülődés ellené-
re mégis sokszor hiányérzetünk 
van – mondta ünnepi köszöntő-
jében Orbán Kálmán lelkész, a 
Pestszentimrei Református Egy-
házközség vezetője. – Valami 
még elkelne a karácsonyfa mel-
lett. Jézus eljön hozzánk, mint 
vendég, és ha az ő fogadása nem 
történik meg, akkor a legfonto-
sabb dolog hiányozni fog az ün-
nepből. Éppen ezért a lelkünket 
is fel kell készítenünk, hogy ha 
karácsonyeste Jézus megérkezik 
a szívünkbe, otthonunkba, az 
érkezése minden örömnél nagy-
szerűbb legyen. Mert megaján-
dékoz bennünket a szeretetével, 
békességével, erejével. Ezért is 
fontos, hogy ne csak a forma-
ságok, a külsőségek legyenek 
jellemzők az ünnepre, hanem a 
lényegről se feledkezzünk meg.

Az adventi gyertyagyúj-
tást követően az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület 
tagjai forralt borral és teával 
látták vendégül a hideg novem-
ber végi estén összegyűlteket. 
Újvári Miklósné, az egyesület 
elnöke elmondta: a négy éve in-
dult kezdeményezésből lassan 
hagyomány lesz, és már az ad-
vent első vasárnapja előtti estén 
összegyűlnek Pestszentimrén 
azok, akik magukénak érzik a 
keresztény vallást, illetve annak 
hagyományos értékeit.

Ê p. A.

Folytatás az 1. oldalról

Mielőtt az esőtől meg nem ri-
adók birtokba vették a jeget, 
Elek Attila műkorcsolyázó 
olimpikon tanítványai egy kis 
gálaműsorral kedveskedtek 
az ázó-fázó publikumnak. A 
Steps on Ice SE korcsolyázói 
vidám hangulatú produkcióval 
szórakoztatták a közönséget.

A jégpálya a téli szünetben 
elsősorban a helyi lakosok 
mozgását, sportolását szolgálja, 
sőt akár romantikus randevúk, 
baráti találkozók helyszíne is 
lehet. Ugyanakkor az is biztos-
ra vehető, hogy más kerületek-
ből és a közeli településekről is 
sokan ellátogatnak majd a régi 

piactérre, ahonnan természe-
tesen nem hiányoznak majd 
a korcsolyapálya alapkellékei, 
a korcsolyakölcsönzés és -éle-
zés, miként a forralt bor, a for-
ró tea és a kürtőskalács sem.  
Az önkormányzat továbbra is 
fontosnak tartja, hogy a belé-
pőjegy megfizethető legyen az 
átlagos körülmények között 
élő családok számára. A 600 
forintos belépő egész napos 
pályahasználatra jogosít, akár 
megszakításokkal is. Korcso-
lyabérlésre szintén napi 600 
forintért van lehetőség.

A jégpálya ünnepi nyitva 
tartása a következőképpen ala-
kul: december 24-én 9 és 12 óra 
között, december 25-én pedig 

14-től 21 óráig lehet korcsolyáz-
ni. December 26. és 30. között 
normál nyitva tartás lesz, míg 
december 31-én 9 és 14, január 
1-jén pedig 14 és 21 óra között 
látogatható a pálya.

Várhatóan idén is lesz lehe-
tőség esti jégkorongcsatákra, 
amelyeket a pályát teljesen kör-
befogó palánk is izgalmasabbá, 
valódi meccshangulatúvá tehet.

A tervek szerint január 11-
ig működik a pálya a Piac té-
ren, és a költözést követően 
január 18-án nyit újra a Bókay-
kertben. Ebben a tekintetben 
lehet változás, ezért érdemes 
figyelni a tájékoztató táblákat, 
a Városképet és a www.bp18.
hu portál híreit.

negyedik éve rendez adventi gyertyagyújtást az együtt 
pestszentimréért egyesület az ünnepkör első vasár-
napját megelőző szombaton. a kerületi Hősök terén 
felállított koszorún az első gyertyát lak Gábor, a szent 
imre-templom plébánosa gyújtotta meg, s ezzel egy 
időben a körben állók kezében is fellobbant egy-egy 
kis gyertya lángja.

AZ üNNEPEK ALATT 
SEM LESZ SZüNET

A VÁRAKOZÁS 
GyERTyÁJA GyúLT MEG 
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Épül-szépül 
a Sina Simon 
sétány
befejezéséhez közeledik a sina simon 
sétány felújítása. a Gloriett-lakótelepen 
november eleje óta dolgoznak a Város-
gazda XViii. kerület nonprofit Zrt. mun-
katársai a projekt második ütemén. 

– Önkormányzati megrendelés alapján folyta-
tódik a sétány felújítása. Megépítettük a járdá-
kat, a vízelvezetést nyitott folyókákkal oldottuk 
meg. Ezek az összegyűjtött vizet az ugyancsak 
most épülő két víznyelőbe vezetik – tájékozta-
tott Lepsényi Tibor, a Városgazda Zrt. Műszaki 
és Városüzemeltetési Divíziójának vezetője.

A munkálatok során egy új, parkosított kis 
tér is kialakul, füvesítéssel, évelő növényekkel, 
virágokkal, cserjékkel. A pihenőhelyen két új 
pad és ugyanennyi szemetestartály is lesz.

Az új sétány burkolata kétféle kőből készül. 
Egy 241 négyzetméteres felület hullámkő-borí-
tású lesz, míg egy 31 négyzetméteres részt 40 x 
40 centiméteres járólapok fednek. A térburko-
lat kiépítése mellett 890 négyzetméternyi részt 
gyepesítenek. A parkosított sétány rendezése 
során 1450 cserjét és évelő virágot ültetnek ki, a 
növények öntözésére pedig altalaji locsolórend-
szert építenek ki kerti csappal.    

Ahhoz, hogy a növényzet tavasszal teljes 
pompájában viruljon, megfelelő minőségű ter-
mőföld kell. Amint azt Lepsényi Tibortól meg-
tudtuk, ezt a Városgazda az egyéb munkák so-
rán kitermelt földből állítja elő.

– Az ároképítések közben felszínre kerülő 
talaj átrostálásával meglehetősen jó minőségű 
termőföldet kapunk. Ebből a talajból több száz 
köbméterrel rendelkezünk, amit hasznosítani 
tudunk a kertészeti munkák során.

Ê p. A. 

Bővült 
a zeneiskola
egy termet felújítottak, egyet pedig ki-
alakítottak egy régi raktárhelyiségből 
a Dohnányi ernő Zeneiskolában a Vá-
rosgazda XViii. kerület nonprofit Zrt. 
munkatársai. mindkét tanterem falait 
modern hangszigetelő borítással látták 
el, és az ajtókat is hangszigeteltekre 
cserélték. ezen túlmenően akadály-
mentessé tették a folyosót.

– A munkálatok célja az volt, hogy megszűnjön 
a sokajtós rendszer – mondta Bán Réka, a zene-
iskola intézményvezetője. – Az énekterembe ed-
dig négy ajtón át lehetett bemenni, ez most ket-
tőre csökkent. Könnyebben átjárható az épület, 
jobban levegőzik. Az sem mellékes szempont, 
hogy egyre több a gyerek, és egyre több pedagó-
gus szeretne a főépületben tanítani. A régi szék-
raktárból kialakított tantermünk ebben segít. 
A változásoknak legjobban az énekes kollégák 
örülnek, hiszen az énekterem újult meg. Az új 
tantermet egyelőre, az év végéig gyakorlásra és 
tanórák pótlására tartjuk fenn, jövőre pedig va-
lószínűleg a zongorista vagy a hegedűs kollégák 
fogják használni.

Az intézményvezető hozzátette, hogy a fo-
lyosó akadálymentesítésének köszönhetően a 
jövőben akár kerekes székkel közlekedő diáko-
kat is tudnak oktatni.

– Egyelőre ilyen tanulónk nincs, de most 
már számukra is adott a lehetőség, hogy az is-
kolánkban tanuljanak.

Ê p. A. 

Modernebb 
mosdók 
teljes körűen felújított két mellékhe-
lyiséget a Városgazda XViii. kerület 
nonprofit Zrt. a Vörösmarty mihály 
ének-zenei nyelvi általános iskola és 
Gimnázium egyik épületében. a vizes-
blokkokban kicserélték a gépészeti 
alapvezetéket, a szanitereket és a nyí-
lászárókat is. 

– Nagyon vártuk már, hogy intézményünk-
ben elkezdődjön a felújítás – mondta Pásztor 
Józsefné, az iskola igazgatója. – A mellékhelyi-
ségekre különösen ráfért a korszerűsítés, mert 
már annak ellenére féltünk egy balesettől vagy 
fertőzéstől, hogy a munkatársaink mindent 
megtettek a biztonság és a  tisztaság érdekében. 
Mivel egy iskolának a nevelés a feladata, egyér-
telmű, hogy az alapvető higiénés feltételeknek 
meg kell felelni. Ezért is volt fontos, hogy a di-
ákjaink tiszta, rendes mosdókat használhassa-
nak. 

Az igazgatónő hozzátette, hogy amióta elké-
szültek az felújított mellékhelyiségek – egy-egy 
fiú-, illetve lánymosdóról van szó –, mindenki 
ezeket használja, így néha torlódás alakul ki.

– Ez valahol természetes, hiszen mindenki 
szívesebben megy egy kulturált mosdóba. Re-
mélem, hogy hamarosan a másik két vizesblok-
kot is fel tudjuk újíttatni, és akkor ezen a téren 
minden rendben lesz – fogalmazott Pásztor 
Józsefné, reményét fejezve ki, hogy az önkor-
mányzat és cége segítségével hamarosan tovább 
szépül az intézmény. – Ami most a legfontosabb 
lenne, az a tantermek bővítése, az iskola két 
épületének az összekötése, a világítás moder-
nizálása és a folyosókon a nyílászárók cseréje. 
Ennek érdekében folyamatosan figyeljük a kü-
lönféle pályázati lehetőségeket is, hogy anyagi 
forrásokhoz jussunk.

Ê p. A. 

újra áll az 
ünnepi kereszt
a Jobbik november 29-én ötödik alka-
lommal állított keresztet a lőrinci piac 
Haladás utca felőli részén. a megem-
lékezésen az ünnep valódi fontosságát 
hangsúlyozták.

A Jobbik Ma-
gyarországért 
M o z g a l o m 
advent első 
h é t v é g é j é n 
országszer te 
több vidéki 
nagyvárosban 
és Budapest 
szinte összes 
ker ü le tében 
felállította az 

advent és a karácsony eredeti üzenetére emlé-
keztető kettős keresztjét. A lőrinci ünnepségen 
a keresztet Hegedűs Lóránt református lelkész 
áldotta meg. Az eseményen Makai Tibor, a párt 
XVIII. kerületi szervezetének elnökhelyettese 
köszöntötte az egybegyűlteket. Elmondta: lehet, 
hogy az évek során már ismerősen csengenek a 
szavai, de az a ciklikusság, ahogyan évről évre 
elérkezünk karácsony ünnepéhez, az emberiség 
meghatározó eleme. 

Ennek következtében az idén is eljött az az 
időszak, amikor fontos, hogy egy időre lelassul-
va elgondolkozzunk a közelgő ünnep lényegén. 
Ehhez járul hozzá a Jobbik által a forgalmas he-
lyeken minden évben felállított kereszt is, amely 
a járókelőknek a családjukat, a szeretteiket jut-
tatja eszükbe, nem pedig a drága ajándékokat. 
A párt úgy véli, hogy az ünnep fényét továbbra 
sem az ajándékok értéke, hanem az összetarto-
zás és az együtt töltött idő adja.

Ê cs. M.

Díjazták 
a kerületet
A Virágos Magyarországért környezetszépítő 
verseny szponzori díjait november 28-án osztot-
ták ki a Várkert Bazárban. A 2014. évi verseny-
ben elért kiemelkedő teljesítményéért a XVIII. 
kerület is jutalomban részesült. Kerületünk to-
vábbi szépüléséhez a szigetcsépi Szenzenstein és 
Társa Kft. 350 egynyári virágpalántát ajánlott fel 
mintegy 40 ezer forint értékben, az Alsótekeresi 
Faiskola Kft. 15 darab 18–20 cm törzskerüle-
tű oszlopos juhart 500 ezer forint értékben, a 
vecsési Horoszcoop Kft. pedig 5 Solo típusú 1 
literes kézi permetezőt.

Zsúfolásig megtelt a Rózsa Művelődési Ház szín-
házterme november 27-én a kitüntetésükre vá-
rókkal, a barátaikkal és a rokonaikkal. 

A megnyitón elhangzott: az elmúlt száz évben 
jött létre a szociális biztonság kiterjedt intéz-
ményrendszere, ekkor vált hivatássá a szociális 
munka. Ehhez a naphoz kapcsolódóan jutalmaz-
zák meg azokat is, akik legalább egy évtizede 
végeznek a XVIII. kerületben elismerésre méltó 
gondozói munkát.

– Társadalmunk közös értékekre épül: a hű-
ségre és a szeretetre, amely biztosítja az emberi 
méltóságot, az egyének szabadságának tiszteletét, 
az esélyegyenlőséget és a társadalmi közösség-
vállalást. Ezekre az értékekre a szociális terüle-
ten dolgozók hívják fel a figyelmünket áldozatos 
munkájukkal az év 365 napján. Nekünk ma illik 
megköszönnünk azt, amiért egyébként sosem 
várnak köszönetet – fogalmazott ünnepi beszé-
dében Ughy Attila polgármester, hozzátéve: – A 
szegények, a nehéz sorsú családok, a betegek rá-
juk mindennap számíthatnak. A nehéz órákban 
ők jelentik embertársainknak a kézzelfogható hi-
tet, a segítséget, a támaszt. 

Kézzelfogható, mert ha a szükség úgy hozza, 
az élelmiszerosztás, az egészségügyi ellátás, a 
gondozás mellett szinte mindig megszoríthatják 
a segítők kezét.

– Köszönöm önöknek ezt a vállalást, ezt az 
önzetlen munkát! A szociális munka napjának 
legfontosabb üzenete az, hogy magunk annyik 
vagyunk, és annyit érünk, amennyit másoknak 

adni tudunk magunkból – emelte ki a polgár-
mester. 

Ughy Attila azt is hangsúlyozta: a segítséget 
nem pénzben mérik, hanem mosolyban, szán-
dékban és az általa vezérelt tettben. Senki nem 
lehet annyira szegény, hogy ne tudna jót tenni 
embertársaival. Egy közösség ereje abban nyilvá-
nul meg, ahogy a gyermekeivel, az időseivel és a 
fogyatékkal élőkkel bánik.

A díjátadó utáni fogadáson Dömötör István  
alpolgármester pohárköszöntőjében hangsúlyoz-
ta, hogy olyan emberek munkáját ismerték el, 
akikre az elesett lakótársaink mindig számíthat-
tak, áldozatos munkájuk nélkül sokan teljesen 
kilátástalan helyzetbe kerülnének.

Az ünnepi méltatást követően a Darus utcai 
iskola diákja, Kakucsi Krisztián elmondta Ara-
nyosi Ervin Önzetlen szeretet című versét, majd 
a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 
műsorával fejeződött be az ünnepség.

(A Pentz Istvánnét bemutató cikkünket lásd a 
16. oldalon.)

Ê  dIA

a KitüntetetteK
a kerület szociális gondozója címet 
kapta: pentz istvánné és Kiss 
péterné.
a kerületi családokért és gyer-
mekekért elismerésben részesült: 
lukács mónika, cseke sándorné 
és bulyáki Gyuláné.

A közösségért élés értéke
Világszerte november 12-én ünnepelik azokat, akik másokért élnek, akik az év min-
den napján segítenek embertársaikon. ekkor van a szociális munka napja.

A Balaton-felvidéki Mindszentkálláról származó 
ünnepelt az 1950-es évek vége felé költözött csa-
ládjával Budapestre.

– Nagyon szerettem Mindszentkállát, de ami-
kor 17 évesen először jártam Budapesten, úgy 
éreztem, hogy ez az én városom – emlékezett 
vissza Huszár Alajosné, aki aktív évei alatt varró-
nőként dolgozott. – Amikor elvették a földet, azt 
akarták, hogy lépjünk be a termelőszövetkezetbe. 
Ezt mi nem akartuk, és új életet kezdtünk szinte 
a semmiből Budapesten. Nagyon megszerettük 
Lőrincet, amely akkor nem volt még ennyire ki-
épülve, és szinte falusias életünk volt. 

A kerületi önkormányzattól kapott torta és 
virágcsokrok mellett Huszár Alajosné átvehet-
te Ughy Attilától azt az emléklapot is, amelyben 
Orbán Viktor miniszterelnök küldte el jókíván-
ságait.

„Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú 

polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Az 
ünnepi alkalomból kívánunk Önnek jó egészsé-
get és további boldog éveket!” – állt a miniszterel-
nöki üdvözletben.

A köszöntés családias beszélgetéssel folytató-
dott. Az ünnepelt szívesen mesélt az életéről, így 
házassága indíttatásáról is.

– Édesapánk halála után nővéreimmel megfo-
gadtuk, hogy nem megyünk férjhez. Évekkel ké-
sőbb azonban úgy gondoltam, hogy de jó lenne, 
ha születne egy kislányom. Férjhez mentem, és 
végül megadatott, amire vágytam, mert valóban 
kislányom született.

A 100 éves Amália nénit, akinek emlékei-
ben élénken él a kemény munkával töltött vidé-
ki gyermek- és fiatalkor, ma leánya gondoskodó 
szeretete és a Pestszentlőrinc központjában álló, 
mégis csendes ház nyugodt légköre veszi körül. 

Ê p. A. 

100 éves nénit köszöntöttek 
a 100 éves Huszár alajosnét ughy attila polgármester és szarvas attila alpolgár-
mester köszöntötte a XViii. kerületi önkormányzat nevében. a két politikus orbán 
Viktor miniszterelnök jókívánságait is tolmácsolta. 
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Az összefogás lapja 

a Duna két partján

A HetiVálasz havi melléklete
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Keresse december 11-től
az újságárusoknál!

Pest-budai Látkép
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Lapunkat egy, a kertben rendsze-
resen futó olvasónk értesítette, 
hogy nem örülne, ha a villanyvi-
lágítás meghibásodása miatt a téli 
időszakban le kellene mondania a 
testedzésről. 

„Nagy örömmel vettük, ami-
kor a Bókay-kertben megnyitot-
ták a futókört. A Margit-szigetinél 
jóval egyszerűbb megoldásokkal 
értek el egy tökéletes borítást, 
amit a futók hamar felfedeztek, 
és szívesen vették igénybe a pá-
lyát” – írta az 50 éves sportember, 
aki évek óta jár futni a parkba, de 
a világítás felszerelése előtt telen-
te többnyire csak az utcán tudott 

hódolni a szenvedélyének, és az 
aszfalt tavaszra tönkretette a tér-
deit.

Tóth László, a Városgazda Zrt. 
Intézményüzemeltetési Divíziójá-
nak vezetője a megkeresésre rea-
gálva megnyugtató választ adott.

– Sajnos a nagy esőzések során 
víz alá került a futópálya nagy 
része, és a világítás vezetékei be-
áztak, zárlatos lett az elektromos 
rendszer. A villanyszerelő kollé-
gák feltárták a hibát, és elvégez-
ték a szükséges javítást, a futó-
pálya ismét használható a korai 
sötétedés után is. 

Ê p. A.

Megjavították a 
futópálya világítását
az őszi esőzések miatt beázott vezetékek zárlata okoz-
ta a bókay-kertben kialakított futópálya világításának a 
meghibásodását. a problémát a futók azonnal jelezték, a 
Városgazda XViii. kerület nonprofit Zrt. munkatársai pe-
dig azóta kijavították a hibát. 

� az év folyamán 
sorra újította fel az 
önkormányzati tu-

lajdonú lakásokat a Vá-
rosgazda XViii. kerület 
nonprofit zrt. a közel 
ötven modernizált la-
kással Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkor-
mányzata szeretne 
javítani a rászorulók 
helyzetén.

pusKás AttIlA   

A renoválást a tervek szerint 
december 15-én fejezik be a 
Városgazda Zrt. szakemberei. 
A bérlakásokat a felújítás során 
komfortosították, több helyen 
pedig két lakás összenyitásával 
tágasabb lakótereket hoztak 
létre.

– A szerkezet megerősítésétől 
kezdve kisebb-nagyobb festési 
és burkolási munkákról van szó, 
összesen több mint 50 millió fo-
rint értékben – mondta Lepsényi 
Tibor, a Városgazda Zrt. Műsza-
ki és Városüzemeltetési Divízió-
jának vezetője.

Az elkészült lakásokra szinte 
rá sem lehet ismerni, valameny-
nyi megfelel a 2014-ben elvárha-
tó színvonalnak. 

renDezőDő 
Viszonyok
Az önkormányzati tulajdonú 
bérlakások közül a kerületben 
élők számára talán azok a legis-
mertebbek, amelyek a Fáy utca 
2. szám alatti épületegyüttesben 
vannak, amely tavaly januárban 
gázszivárgás miatt került a figye-
lem középpontjába. Az elhaszná-
lódott vezetékek cseréje alatt az 
önkormányzat biztosított mobil 
fűtőegységeket az ott élőknek. 
Kádár Tibor akkor úgy fogalma-
zott, hogy záros határidőn belül 
rendezni kell az ingatlanok hely-
zetét, és emberhez méltó ottho-
nokat kell kialakítani.

– Amikor elindítottuk a 
Fáy utca 2. alatti lakások re-
habilitációját, egyértelműen az 
volt a célunk, hogy rendezzük 
a kaotikus bérlői viszonyokat 

– mondta az önkormányzati 
képviselő. – úgy gondolom, 
hogy ez mára sikerült. A régi 
lakók között számos olyan 
volt, aki indulhatott lakás-

pályázaton, és el is nyerte a 
lakást, de előfordultak olyan 
esetek is, hogy a rendszeresen 
nem fizető bérlőket ki kellett 
lakoltatni.

Felesben is 
sikerült
A komfortosított lakások között 
van olyan, amelynek a felújítását 

teljes egészében az önkormány-
zat finanszírozta, és akad olyan 
is, amelynek költségeit a Város-
gazdával közösen állta a kerület. 
Ez utóbbi beruházás keretében 
november végére két lakás ké-
szült el.

– Kicseréltük a csőrendsze-
reket, a vezetékeket, moderni-
záltuk a fűtésrendszert, és újak 
a nyílászárók is az elkészült ott-
honokban. Minden tekintetben 
kiváló minőségű alapanyagok-
kal dolgoztak a kollégáink. A 
szerelvények, szaniterek teljes 
mértékben megfelelnek a je-
lenkor igényeinek – tette hozzá 
Lepsényi Tibor.

sZolGálati 
laKásoK
a Fáy utcában az 
önkormányzat és a 
Városgazda Zrt. kö-
zös beruházásában 
elkészült, 60 négy-
zetméter alapterületű 
ingatlanokat szolgá-
lati lakásként a Vá-
rosgazdánál dolgozó 
kisgyerekes családok 
kapták meg. 
– alapvetően fontos 
a rászorulók lakhatá-
sának segítése. az, 
hogy ezt a két lakást 
az önkormányzat 
cégének dolgozói 
kapják, a munkahely 
megbecsülését je-
lenti, és segít annak 
megtartásában – 
fogalmazott Kádár 
tibor önkormányzati 
képviselő. – szeret-
ném, ha a jövőben 
más partnerekkel 
is együttműködne 
az önkormányzat 
egy-egy felújításban. 
Gondolok itt például 
a rendőrségre, szin-
tén egy szolgálati la-
kás felajánlásával.

a közös tulajdon érték
 Modern otthonok jutnak a bérlőknek

A bérlakásokat a felújítás során kényelmesebbé tették, több helyen pedig tágasabb lakótereket hoztak létre
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�az év vége 
felé közeledve 
is zajlanak a 

fővárosi csatornázási 
projekt munkálatai, 
amelyek több mint 
7000 ingatlantulaj-
donost érintenek. a 
szennyvízhálózathoz 
csatlakozó házakban 
lakók életkörülmé-
nyeiben minőségi 
változást hoz a beru-
házás.

pusKás AttIlA    

A csatornázási munkák alatt 
folyamatosan érkeznek a lakos-
sági visszajelzések és vélemé-
nyek az önkormányzathoz. A 
pestszentimrei Címer utcában 
élő Dobos László azért fordult a 
nyilvánossághoz, mert úgy gon-
dolta, hogy pozitív tapasztalatai 
másoknak is erőt adhatnak ah-
hoz, hogy türelemmel és meg-
értéssel legyenek a munkálatok 
végéig. 

JárDabontás 
nélkül
– Tudom, hogy sok negatív vé-
lemény is napvilágot látott már 
a csatornázásról. Egy ilyen nagy 
területet érintő munka során 
óhatatlanul akadnak negatív 
példák, de itt, a Címer utcá-
ban olyan építőbrigád dolgo-
zott, amelyikre méltán lehetnek 
büszkék azok, akik rájuk bízták 
ezt a feladatot – mondta Dobos 
László. – A szomszédok nevében 
is mondhatom, hogy a csatorna-
fektetés és a kertekbe való beve-
zetés során igencsak tisztességes 
munkát végeztek a Lápoldal Kft. 
szakemberei. 

Dobos László kiemelte, hogy 
a munkálatok során nem kellett 
járdát bontani, és a kivitelező 
a munkaterületet feltakarítva, 
tisztán hagyta maga után.

– Most az aszfaltozókat vár-
juk, remélem, hogy bennük sem 
fogunk csalódni – tette hozzá a 
72 éves nyugdíjas gépésztechni-

kus, utalva arra, hogy a Címer 
utcában a régi aszfaltozás is 
megfelelő minőségű volt. – Az 
úttest két szélén megmaradt a 
régi burkolat, és remélhetőleg a 

csatornázás vonalában sem lesz 
gond, így az utcának a Csokonai 
és a Szigeti Kálmán utca közötti 
szakaszáról elmondhatjuk majd, 
hogy tökéletes.

iDőt nyernek 
a Változással
Az 1968 óta Pestszentimrén élő 
Dobos László szerint a csator-

názással több szempontból is jól 
járnak az érintettek. 

– Kényelmesebb lesz az éle-
tünk azzal, hogy nem kell min-
den hónapban a szippantós au-

tót várni. Nem kell idegeskedni 
majd, hogy mikor érkezik, és 
vajon először hozzánk jön-e a 
téli fagyban, amikor a garázs-
ból jövet még rugalmasak, ké-
sőbb viszont a hidegtől már 
merevek a csövek, ami nehezíti 
a szippantást – mondta, hoz-
záfűzve, hogy reméli: a jövő év 
második felében már nem kell a 
szippantósautót hívni. 

Az idős férfi a munkálatokról 
szóló tájékoztatással is meg volt 
elégedve.

– Eddig mindenről időben 
értesítettek minket, ha pedig 
kérdésünk volt, akkor mind a 
kivitelezőhöz, mind Bauer Fe-
renc képviselő úrhoz bátran for-
dulhattunk.
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dobos lászló kiemelte, hogy a kivitelező a munkaterületet feltakarítva, tisztán hagyta maga után

A társaság közleménye szerint a 
kitermelt vagy kipusztult faállo-
mányt mesterséges vagy termé-
szetes erdősítéssel pótolják. A Pili-
si Parkerdő Zrt. gazdálkodásának 
alapelve a természetes felújítás 
lehetőségeinek maximális kihasz-
nálására épülő erdőgazdálkodás. 
Ennek megfelelően a felújítások 70 
százaléka természetes mageredet 
útján történik. Ilyenkor az eltávo-
lított idős faállomány által termelt 
mag, akác esetén pedig a gyökerek 
megszaggatása biztosítja az ön-
megújulást.

A természetes erdősítés előfel-
tétele a speciális talaj-előkészítés. 
A közlemény szerint ebbe a te-
vékenyégi körbe tartozik az idős 
állomány alatt végzett bozótirtás, 
amikor a természetes úton, mag-
ról kelt csemetéket akadályozó fa- 
és cserjefajokat eltávolítják.

A fák fejlődése érdekében nél-
külözhetetlen az ápolás. E mun-
kálatok célja a gyomok, a kúszó-
növények és a fás szárú elegyfajok, 
cserjék visszaszorítása. Így segítik 
az erdősítés fő fafaját a növekedés-
ben. A közlemény kitér az ápolás 
konkrét módszereire: a kapálásra, 
sarlózásra, kaszálásra, sarjleverés-
re és a gépi ápolásra is.

A munkálatok másik nagy cso-
portjába a fakitermelés tartozik, 
amely tulajdonképpen az erdőfel-
újítás egyik formája. A fokozatos 
felújító és szálaló vágás éveken ke-
resztül tartó beavatkozás. Szálaló 
vágáskor a terület megújulásának 
ideje három évtized.

Az úgynevezett felújítható fa-
fajoknál, mint amilyen az akác 
is, tarvágást alkalmaznak a szak-
emberek. Ilyenkor az idős faál-
lományt egyetlen beavatkozással 
távolítják el. Ezután következhet a 
mesterséges erdősítés, magyarázza 
a Pilisi Parkerdő Zrt. tájékoztatója, 
amely a továbbiakban arra is kitér, 
hogy az erdő megfelelő, egészséges 
fejlődése érdekében elkerülhetet-
lenek a törzsszámcsökkentő eljá-
rások: a tisztítás, gyérítés.

A fakitermelési munkák pon-
tos ütemezése mindig az időjárás 
függvénye, elvégzésük általában 
október–december, továbbá janu-
ár–március között történik.

Ê d. A.

az egészséges 
erdőért
megkezdődtek a 2014–15-ös erdészeti munkák. a pilisi 
parkerdő Zrt. egy tíz évre kidolgozott terv alapján végez 
erdőfelújítást és fakitermelést.

Sokan nem gondolnák, hogy Budapest 
nem teljes körűen csatornázott. A csator-
názatlan lakóövezetek – gyakran önhibá-
jukon kívül – szennyvizükkel károsítják 
a talajt, a felszíni, a felszín alatti vizeket. 
A Fővárosi Önkormányzat európai uniós 
támogatással régi adósságát törleszti a Bu-
dapest komplex integrált szennyvízelveze-
tése (BKISZ) projekt keretében megvaló-
suló szennyvízcsatornázással. A 2010-ben 
felálló új városvezetés vállalta, hogy meg-
valósítja a régóta esedékes fejlesztést, ami-
nek köszönhetően összesen 16 kerületben 
42 ezer fővárosi lakos élete válik hamaro-
san komfortosabbá.

Szoros együttműködésben mind a fő-
város, mind a kerület vezetősége nagy 
erőfeszítéseket tett azért, hogy megvaló-
sulhasson a kulcsfontosságú beruházás, 
beleértve az európai uniós támogatás el-
nyeréséhez szükséges pályázat lebonyolí-
tását, illetve a szükséges fővárosi és kerü-
leti önerő előteremtését. 

A fejlesztés nagy előrelépés Budapest 
fejlődésében, nemcsak az érintett csalá-
dok, kerületek fognak profitálni belőle, 
hanem a város minden lakosa.

tisztább környezet
A szennyvízcsatornázás egyik legfonto-
sabb eredménye az, hogy tisztább, higié-
nikusabb lesz a környezetünk. A csatorná-
zatlan háztartások elszivárgó szennyvize a 
talaj, a talajvíz mellett az élővizeket is ká-
rosítja, sőt akár az egészségünket is veszé-
lyeztetheti. Hamarosan elérhetővé válik a 

környezetbarát megoldás: az új csatornára 
csatlakozással gondoskodhatunk arról, 
hogy a háztartásban keletkező szennyvíz 
többé ne ártson a környezetnek, hanem 
az utolsó cseppig meg lehessen tisztíta-
ni. A kiépülő hálózatnak köszönhetően a 
szennyvíz a Budapesti Központi Szenny-
víztisztító Telepre jut, ahonnan megfe-
lelően megtisztítva kerül a Dunába. A 
szennyvíz elvezetése és tisztítása összes-
ségében mindannyiunk számára zöldebb, 
tisztább, élhetőbb lakókörnyezetet teremt.

ninCs sziPPantás! 
A csatornázatlan háztartások gyako-
ri „vendége” a szippantós autó, amelyet 
időről időre ki kell hívni a házi szenny-
víztároló ürítése végett. Ez a kényszerű 
megoldás visszatérő kényelmetlenséget és 
költséget okoz az érintett ingatlantulajdo-
nosoknak. A szennyvízcsatornára való rá-
csatlakozással ez a probléma teljesen meg 
fog szűnni, a továbbiakban nem lesz más 
dolguk, mint élni a korszerű és kényelmes 
megoldással.

értékesebb 
ingatlanok
A szennyvízcsatornázással magasabb 
komfortfokozatúak lesznek az ingatlanok, 
és – bár jelenleg nehéz ingatlanpiaci becs-
léseket tenni – legalább a beruházás és a 
rákötés összértékével, tehát több százezer 
forinttal nőhet az adott ingatlan értéke. 

Fontos tudni, hogy akik a csatorna 

műszaki átadását követő egy éven belül 
nem csatlakoznak a kiépített rendszerhez, 
azoknak talajterhelési díjat kell fizetniük. 
A törvényileg előírt, jelentősen megemelt 
díj célja éppen az, hogy ösztönözze a ház-
tartásokat arra, hogy ha lehetőségük van 
rá, használják a korszerű és környezetba-
rát szennyvízcsatorna-hálózatot.

A fentiek alapján levonhatjuk a követ-
keztetést, hogy mindenképpen érdemes 
rácsatlakozni az új szennyvízcsatorná-
ra, hiszen ennek számos előnye van az 
érintett ingatlantulajdonosok és a kerület 
egésze számára is. A csatornázás tehát 
magasabb komfortszintet, az ingatlanok 
felértékelődését és egyúttal a kerület mo-
dernizációját is eredményezi.
További információ és tájékoztatás 
a  BKISZ-beruházásról
Zöld szám: 06/80-205-412
Információs 
e-mail: info@epulocsatorna.hu 
Honlap: www.bpcsatornazas.hu 

ÉRDEMES CSATLAKOZNI 
az eddig ellátatlan XViii. kerületi háztartások több évtizedes 
szennyvízproblémáját oldja meg az épülő új csatornarendszer. a 
korszerű szennyvízelvezetés számos vitathatatlan előnnyel jár, az 
érintett tulajdonosoknak mindenképpen megéri csatlakoztatni az 
ingatlanukat a kiépülő rendszerhez. bár a rákötés még csupán 
néhány szakaszon kezdődött meg, olvasóinknak összefoglaltuk a 
szennyvízhálózatra való csatlakozás legfontosabb előnyeit.

KérDeZZéK bátran 
aZ illetéKeseKet
az önkormányzat és a 
kivitelező cégek képvi-
selői továbbra is várják a 
lakosok visszajelzéseit. 
kérdéseikkel, észrevéte-
leikkel, javaslataikkal az 
önkormányzat ügyfélszol-
gálatához vagy közvetlenül 
a kivitelezők munkatársai-
hoz fordulhatnak: a Penta 
kft. kivitelezésében készülő 
utcákkal kapcsolatban 
Fucskó lászló építésveze-
tőt (06-30-221-3879) vagy 
Vitányi attila művezetőt 
(06-30-418-9450), a sade 
Magyarország kft. munka-
területeivel kapcsolatban 
Piukovics antalt (06-30-
513-4926) lehet kérdezni.
a házi rákötések kiépí-
tésében a Városgazda 
XViii. kerület nonprofit zrt. 
mellett több helyi vállalkozó 
is segíteni tud. a leinformált 
kivitelező cégek elérhetősé-
géről a budapesti keres-
kedelmi és iparkamara 
XViii–XiX. kerületi szolgál-
tató irodájában (1181 üllői 
út 453., földszint, telefon: 
290-2350, mobil: 06-30-
289-3029) vagy a 18ker@
bkik.hu e-mail címen lehet 
érdeklődni.

jövőre búcsút
vehetnek
a szippantótól
Folyamatosan épül a kerületi csatornahálózat
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7KultúraCsaknem 100 év után esik szó az elszakított országrészekből kitelepített honfitársaink kálváriájáról

Kovács AttIlA   

Az első világháborút követő-
en az utódállamok – az antant 
támogatásával – megkezdték 
Magyarország jelentős terüle-
teinek megszállását és ott saját 
hatalmi gépezetük kiépítését. A 
fegyverszünet egyezmény elle-
nére megszüntették a magyar 
közigazgatást, a magyar állam 
tisztségviselőit elbocsátották ál-
lásukból, megfosztották fizeté-
süktől, kilakoltatták szolgálati 
lakásukból, és kiutasították az 
újonnan alakult országból. A 
beosztott tisztviselőknek csak 
abban az esetben tették lehetővé 
a maradást, ha hűségesküt tettek 
az új államra. Aki erre nem volt 
hajlandó, annak nem volt más 
választása, mint otthonát, szü-
lőföldjét hátrahagyva átjönni az 
anyaországba. Erről szól a Cson-
ka vágányon című film.

– Az előkészületektől az utó-
munkálatokig négy év telt el – 
meséli Dékány István. – Sikerült 
beszélnem egy olyan hölggyel, 
aki a marhavagonban született, 
és olyan érintettel is találkoztam, 
aki kétéves volt, amikor mene-
külni kényszerültek. Nagy öröm, 
hogy még tudtam találkozni köz-

vetlen érintettekkel is, hiszen ne 
feledjük: több mint kilencven 
évvel ezelőtti eseményekről be-
szélünk. A filmben idézetek han-
goznak el a kolozsvári egyetem 
egykori professzorának, Márki 
Sándor történész-akadémikusnak 
a naplójából, és megszólal László 
Gyula régészprofesszor fia is.

CsakneM 
FélMillió 
érintett 
Dékány István a kutatásai során 
rengeteg korabeli újságot átné-
zett, amelyekből még a kötelező 
forráskritika ellenére is kiderült, 
hogy az otthonuktól megfosztott 
honfitársaink megsegítése az ak-
kori Magyarország egyik legége-
tőbb problémája volt.

– Mértékadó becslések szerint 
1918 és 1923 között több mint 
400 ezer nemzettársunk érke-
zett a Csonka-Magyarországra 
az elcsatolt területekről, mint 
menekült. Erdélyből 200 ezren, 
a Kárpátaljával együtt számított 
Felvidékről több mint 100 ezren, 
Délvidékről pedig mintegy 50 
ezren jöttek. Hatalmas tömeg-
ről beszélünk tehát, amelynek 
döntő hányada számára nem 

maradt más lehetőség, mint át-
meneti otthont kialakítani egy, 
a menekülést is szolgáló marha-
vagonban. A magyar kormányok 
egyik legsürgetőbb tennivalója 
a helyzetük rendezése volt, be-
leértve természetesen a lakha-
tást is. Ezért mind Budapesten, 
mind vidéki városokban telepe-
ket építettek a menekültek elhe-

lyezésére. A fővárosban például 
a Juranics utcában, a Madarász 
utcában, a Pongrác úton, illetve 
Pestszentlőrincen a Lipták lő-
szergyár melletti területen épült 
ilyen. Ez utóbbiból jött létre ké-
sőbb az Állami lakótelep, aho-
va döntően erdélyi menekültek 
költöztek. Emiatt van például 
a kevés anyaországi unitárius 

templom egyike épp a mai Ha-
vanna-lakótelepen.

a szíV Dönti el, 
ki a Magyar 
Dékány István a forgatás során új 
megközelítésből tapasztalta meg, 
hogy mit jelent a magyarság vál-
lalása, mitől lesz valaki magyar.

– A film készítése kapcsán 
találkoztam több olyan érintett 
családdal is, amelynek felmenői 
részben vagy egészben német, 
horvát, cseh vagy éppen mor-
va származásúak voltak, csak 
éppen a történelmi Magyaror-
szág polgáraiként – ha lehet így 
fogalmazni – elmagyarosodtak, 
és magyarságuk olyan méllyé 
vált, hogy azután nem is voltak 
hajlandók felesküdni a trianoni 
békediktátum során létrejött új 
államok alkotmányára. Ez is 
okozta személyes tragédiájukat, 
azt, hogy nekik is menekülniük 
kellett. Számomra ebből az a 
legfontosabb tanulság, és talán 
ezt tartom filmem egyik leg-
fontosabb üzenetének is, hogy 
magyar az, aki annak érzi és 
vallja magát a szívében és a lel-
kében.

a szív dönti el, ki a Magyar
Dékány István Trianon leghányatottabb sorsú magyarjairól forgatott filmet

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A bejáratnál ugrálóvárba botlott a belépő, mö-
götte kézműves foglalkozás folyt, meg az el-
maradhatatlan arcfestés. Balra, egymáshoz tolt 

asztalokon, használt ruhák tornyosultak, szem-
ben cipők.

– Tízkor, a kezdéskor már ötvenen jöttek ru-

hát válogatni – mondta Lukács László, az ese-
ményt szervező Jövő Ifjúságáért Egyesület elnöke 
fél kettőkor, amikor még mindig szép számmal 
válogattak az asztalok mindkét oldalán.

Szili-Darók Ildikó projektmenedzser a csak-
nem kétszáz betérőre utalva megjegyezte:

– úgy látjuk, szükség van a telepen az efféle 
szociális akciókra.

A ruha- és cipőturkáló mellett margarint is 
osztottak a szervezők, de az már nem járt in-
gyen, kizárólag feladat ellenében: az egészséges 
életmóddal kapcsolatos tesztet kellet kitölteni.

A négyes számú előadóterem lakossági fó-
rumtól volt hangos. 

– A hetvennyolc éves szomszéd bácsi azt ál-
lítja, hogy az ajtaja elé vécézünk, és hogy hajnali 
háromkor kopogunk a falon. A rendőrség már 
lezárta az ügyet, mégis beidéztek a bíróságra – 
panaszkodott ottjártamkor egy környéken lakó 
néni a moderátori szerepet betöltő Szili-Darók 
Ildikónak

Az egyesület munkatársai megpróbálnak se-
gíteni minden hozzájuk fordulónak, így a fenti 
idős asszony sem marad egyedül a bíróságon, 
hogy bizonyítsa igazát. 

A színházterem már kiürült, de az ajtaján 
felejtett papír még hirdette, hogy konfliktuske-
zelő tréning zajlott itt nemrég. újdonság volt, 
és előre nem várt sikert hozott ez a rendezvény. 
Olyan helyzetekkel és jelenetekkel készültek, 
amelyekről joggal gondolták, hogy előkerülnek 
majd a lakossági fórumon.

– Többen jelezték, hogy szeretnének hason-
ló, ahogy mondták, gyakorlatias előadásokat 
– utalt a tréning végén elhangzottakra Lukács 
László.

Az alapítvány rendezvényein megszokhat-
tuk a különféle vetélkedőket, tombolát. Most is 
hűek voltak önmagukhoz.

– Minden kitöltött kérdőívért, a játszóház-
ban készített tárgyért tombolaszelvényt osztot-
tunk. Mind a hatvanöt nyert – világosított fel a 
projektmenedzser.

Az egyesület jövőre – megtartva eddigi fő 
profilját, vagyis a rászorulók támogatását – 
pénzügyi tanácsadói programmal is várja a Ha-
vanna-lakótelepen élőket. 

A rendezvény a TÁMOP 5.5.4-13/1-2013-
0018 program keretében, az Európai Szociális 
Alap támogatásával jött létre.

Ê ditzendy

dékány István rendkívüli emberi sorsokkal találkozott az anyaggyűjtés során

SEGÍTSÉG SZüKSÉGBEN
Nem csupán tárgyi, de lelki támogatást is adtak

A közös 
zenélés öröme
a túri család és barátai népzenei kon-
certet adtak november 23-án a városhá-
za dísztermében. 

Kicsinek bizonyult a díszterem, olyan sokan jöttek 
el a Túri család és barátai című népzenei koncert-
re. Akinek nem jutott hely, az az ajtóban állt, vagy 
az előtérben a pótszékekre ült le, és onnan hallgat-
ta a szebbnél szebb dalokat, nézte a táncosokat.  

– Immár harmadik éve, hogy Márton-nap kör-
nyékén fellépünk a díszteremben – mondta Túri 
András népzenész, művésztanár. – Családi koncert-
ként említjük a rendezvényt, de pontosabban fo-
galmazva a Túri család és barátai adnak koncertet. 
Amikor a gyerekeink táncolnak, akkor nem tudnak 
muzsikálni, és fordítva. Ezért a zenészbarátaink is 
eljöttek, hogy fellépésükkel színesítsék a műsort.  
Túri András azt is elmondta, hogy otthon gyakran 
zenél együtt a család.  úgy akarják átadni gyerekeik-
nek a népzene és a néptánc szeretetét, mint ahogyan 
régen tették az emberek: nem intézményben sajátí-
tották el a népi kultúrát, hanem apáról fiúra szállt.  
A rendezvény célja egyrészt a közös családi 
és baráti muzsikálás, másrészt az, hogy a kö-
zönség is kedvet kapjon az otthoni zenéléshez.  
– Nem baj, ha a hangszert nem szólaltatják meg 
profi módon. Nem ez a lényeg, hanem a közös ze-
nélés, az éneklés öröme. Ezzel a koncerttel is arra 
buzdítunk mindenkit, hogy kezdjen el otthon 
zenélni. A műsorral mi sem törekszünk profiz-
musra, nem ez a célunk, hanem az örömteli, kö-
zös produkció a gyerekeinkkel és a barátainkkal. 
A népzenei koncerten fellépett Túri András és 
Túriné Jámbor Rita népzenész és négy gyerme-
kük: Bálint (8), Péter (14), András (18), Zsófi (22 
éves). A rendezvényen közreműködött még többek 
között Oláh György (prímás), Szűcs Sándor (brá-
csás), Pálfi Zsolt (bőgős), Fülöp Zsuzsa (erdélyi 
népdalénekes), Vörös Árpád (néptáncpedagógus) 
és a Tébláb Művészeti Iskola több növendéke. 

Ê Fe

túl a bemutatón
a Csonka vágányon 
című film első nyilvános 
vetítését a kondor béla 
közösségi házban tartották 
szeptember 22-én. azóta a 
Magyar Filmhét keretében 
megtörtént a hivatalos 
bemutató is. az első 
visszhangok igen kedvezők 
voltak, így a készítők joggal 
reménykedhetnek abban, 
hogy az uránia nemzeti 
Filmszínház és a közmédia 
jóvoltából a legszélesebb 
közönséghez tudnak eljutni 
az alkotásukkal.

lakossági fórummal, adományruhák és -cipők turkálójával, konfliktuskezelő tré-
ninggel és gyerekprogramokkal fogadta a Havanna-lakótelepi lakosokat a Jövő 
ifjúságáért egyesület november harmadik vasárnapján a Kondor béla Közösségi 
Házban. 

� számos kitűnő dokumentumfilm elkészíté-
se után a véletlennek köszönhetően szerzett 
tudomást és forgatott filmet a trianoni döntés 

eredményeként otthonukat elhagyni kényszerülő, és 
jelentős részben a kerületünkben letelepedő honfitár-
saink tragédiájáról Dékány istván. 
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Családi napok
a tomory lajos pedagógiai és Hely-
történeti Gyűjtemény újra szervez 
családi délutánokat a múzeumsarok 
Kiállítóteremben. az intézmény szeret-
né, ha minél több „civil” is értesülne a 
foglalkozásaikról.

– A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény évente csaknem 300 iskolai foglal-
kozást tart, amelyekre több ezer tanuló látogat 
el hozzánk. Ezek a programok a tanrend kiegé-
szítéseként zajlanak, családi napokat azonban 
Kovács Márk egykori munkatársunk sajnálatos 
halála óta ritkán szerveztünk – mondta Heilauf 
Zsuzsanna történész-muzeológus, a gyűjtemény 
vezetője.

Idén ősszel viszont Rozgonyi Sarolta múze-
umpedagógus újult lelkesedéssel fogott hozzá a 
családi napok lebonyolításához. Elsőként Vers-
játék címmel november 29-én, Szécsi Margit 
költő mellszobrának újjáavatásához kapcsoló-
dóan alkotással egybekötött játékos foglalko-
zást szervezett. A szeles, hideg délutánon az 
érkezőket forró teával várták, távozóban pedig 
forró kakaóval búcsúztak a gyerekektől. A fog-
lalkozás résztvevői a költő Nádas című versével 
és annak szereplőivel ismerkedtek meg, amelyek 
síkbábjait különféle technikákkal el is készítet-
tek, majd a figurákat megszólaltatva, mozgatva 
adták elő a verset.

A helytörténeti gyűjtemény következő fog-
lalkozása Karácsony régen és most címmel de-
cember 13-án lesz, amikor már a karácsonyi ké-
szülődésbe vethetik bele magukat a látogatók. A 
programra december 9-ig előzetes bejelentkezés 
szükséges.

Ê csernai

Színházról 
családiasan
a piK-ben kéthavonta jelentkező szín-
házbarátok klubja igazi meghitt be-
szélgetésre invitálja az érdeklődőket. 
legutóbb, november utolsó péntekén, 
Holl Zsuzsát látták vendégül.

A szó legszorosabb értelmében családias légkör 
fogadta a Vígszínház művészét: kevés, de annál 
lelkesebb érdeklődő ülte körbe a vendéget a ga-
léria kiállítótermében. Az irányított beszélgeté-
sen bárki kérdezhetett, és választ is kapott Holl 
Zsuzsától, akiről kiderült, hogy orvosnak és szí-
nésznek készült egyszerre. Érdekelte a gyógyí-
tás, ugyanakkor rendszeresen vele olvastattak 
fel verseket magyarórán a tanárok. A megannyi 
sztoritól színes, sok nevetéstől vidám est tanul-
sággal is szolgált. Az egyik lelkes fiatal résztvevő 
színésznek készül, így a művésznő pályájának 
íve, fordulatai előrevetítették, mi vár rá. Példá-
ul Holl Zsuzsa művészi tornával is foglalkozott, 
ezért a Nemzeti Színházban rá osztottak az Em-
ber tragédiájában egy olyan szerepet, amit más 
nem vállalt. Miért is? Mert a jelenetben kézről 
kézre dobálták őt marcona katonák.

A januári beszélgetés vendége Turek Miklós 
lesz, aki eddigi pályafutásából az általa indított 
versszínházi vállalkozásra a legbüszkébb. 

Ê d. A.

Fénykereső 
megismerés
Hova tűnik a tündöklő nyár ragyogása 
az ősz beköszöntével? Hogy múlik el az 
első pillantás varázsa a hétköznapok 
szürkeségével? Kökény-Kovács ildikó 
tárlata egy olyan építészeti rácsodál-
kozás, amivel rendszeresen meglepi az 
utca emberét.

Kökény-Kovács Ildikó építész tus és akvarell úti-
rajzaiból nyílt kiállítás november 29-én a Kon-
dor Béla Közösségi Ház emeleti galériájában.

– Templomok, kikötők, kávéházak, homlok-
zatok és utcai hangulatok, amik szinte megszó-
lítják az embert Kökény-Kovács Ildikó képeiről 
– mondta Mújdricza Péter építész, művészeti 
író a kiállítás megnyitóján. – Kozmikus ottho-
nosság sugárzik ezekből a képekből, amelyek 
láttán az arra járók is részesei lesznek az alko-
tói folyamatnak, és rácsodálkoznak azokra a 
helyekre, amiken talán mindennap otthagyják 
lábuk nyomát. 

A tárlat képei Rómától Budapesten át vidé-
ki városokig számtalan helyszínt mutatnak be 
egyszerűnek tűnő, mégis igen részletgazdag 
technikával. A képeken azonban nem látszik se 
több, se kevesebb, mint hogy az alkotó Aquinói 
Szent Tamás szavait követte, miszerint: „A 
dolgok valósága a fényük maga, és a szépség a 
megismerés képességével kapcsolatos.”

Az eseményen a vendégeket Czinczkyné Fe-
jes Mónika művelődésszervező köszöntötte. 
A megnyitót Zoltán Dominika és Zoltán Áron 
színművészhallgató verses-dalos előadással szí-
nesítette. A tárlat a művelődési ház nyitvatartási 
idejében december 10-ig tekinthető meg.

Ê csernai

Klubélet 
a kerületben
a számít6sz rám klubban nem csak 
az elméletek szólnak az egészséges 
életmódról. Közös sütés-főzés, smink-
tanácsadás és kötetlen beszélgetések 
különféle témák szakértőivel.

Az L-Térő Alapítvány 2007-ben jött létre 
azért, hogy segítséget nyújtson az embereknek 
alkalmazkodni a folyamatosan változó világ 
elvárásaihoz, illetve a megfelelő élettechnikák 
elsajátításában. Ezen belül kiemelt feladatának 
tekinti felkarolni az erőszak visszaszorítását 
célzó kezdeményezéseket, valamint azt, hogy 
visszahozza az emberek életébe a lassan feledés-
be merülő közösségi létezés élményét. 

A Számít6sz rám! elnevezésű klub az Élet-
Mód Klub utódjaként 2013 őszén jött létre. Az 
alapítvány célja egy olyan klub létrehozása volt, 
ahol a programok során a hagyományos előadá-
soktól eltérően, kötetlen légkörben beszélget-
hetnek a résztvevők és az előadó. Eseményeiken 
az a legfontosabb, hogy a látogatók jól érezzék 
magukat, bátran hozzászóljanak az aktuális té-
mákhoz és kérdezzenek az előadóktól. 

A kerületben két helyszínen, a Kondor Béla 
Közösségi Házban és a Rózsa Művelődési Ház-
ban havonta egyszer találkozhatunk a klub 
rendezvényeivel, amelyekre minden érdeklő-
dőt várnak. A programok sokszínűsége garan-
tált, hiszen a klub vendége volt már Kisa Judit 
dietetikus, a Nők Lapja szakírója, Kovács Kovi 
István négyszeres pornó Oscar-díjas rendező, 
producer, valamint Jaksa János és Baté Henri-
etta, a gyömrői Teremtés Háza Meditációs Köz-
pont létrehozói. A klub előadásaira a belépés 
díjtalan.

Ê cs. M.

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténe-
ti gyűjtemény november 29-én ünnepélyes 
keretek között avatta újjá Szécsi Margit költő 
Kossuth téren álló mellszobrát. A szobrot még 
2012 őszén minden bizonnyal fémtolvajok tet-
ték tönkre. A rongáláskor a mellszobor fejét 
szakszerűen a legvékonyabb részeknél fűré-
szelték le és vitték el. A helyreállítás során a 
gyűjtemény munkatársai Kő Pál szobrászmű-
vész eredetijének hiteles másolatát készíttették 
el újra. 

A pestszentlőrinci származású Szécsi Mar-
git költő, grafikus, illusztrátor törékeny alkata 
ellenére bátor, erős nő volt. Erről árulkodik 
költeményei energikus, olykor nyers stílusa 
is. Külvárosi gyermekkorát dalformában fo-
galmazta meg, majd élettapasztalata növeke-

désével költői eszközei is bővültek. Társaságát 
olyan művészek alkották, mint Kassák Lajos, 
Kondor Béla, valamint férje, Nagy László.

Az eseményen Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter mondott köszöntőt, visszaemlékezve arra a 
régi külvárosi, lápos Pestszentlőrincre, ahol a 
költő nevelkedett. A helytörténeti gyűjtemény 
munkatársai az újjáavatott szobron babérko-
szorút helyeztek el, mely Apollónnak, a költé-
szet és a művészetek görög istenének szerelme 
után vált szent növénnyé és a költők jelképévé. 
Apollón nimfa szerelme, Daphné ugyanis a 
szerelmet elutasítva azonnal babérbokorrá 
változott, amint Apollón közelített hozzá. Így 
Apollón a tisztelet és az összetartozásuk jelké-
peként babérkoszorút viselt a hajában.

Ê csernai

újraavatták Szécsi Margit szobrát 
 
a kerületi önkormányzat támogatásával állíttatta helyre a helytörténeti gyűjtemény 
szécsi margit Kossuth téri szobrát. a költő köztéri mellszobrát több mint két éve 
rongálták meg ismeretlen tettesek.

– Kilenc év alatt összesen kilencven koncertet ad-
tunk, ami egy esztendőben átlagosan tíz fellépést 
jelent, ezt dupláztuk meg az idén, ami kicsit fá-
rasztó – tájékoztatott a kórus vezetője, Nagyné dr. 
Szabó Zsuzsanna, aki elmondta, hogy azért örül-
nek az idei „dupla” felkérésnek, mert ez azt jelen-
ti, hogy igény van rájuk. A hagyományőrző kórus 
a Német Származású Polgárok Egyesületének ze-
neszerető tagjaiból alakult 2006-ban mindössze 
tíz taggal. Ma már háromszor annyian vannak. 
Mindenkinek van civil foglalkozása – Nagyné 
például mikrobiológus –, ezért hetente csak egy-
szer jut idejük a közös gyakorlásra. Csaknem két-
száz dalból álló repertoárjuk anya- és magyaror-
szági német népdalokból, továbbá három-, illetve 
négyszólamú egyházi és világi kórusművekből 

áll. A magyarországi német kórusok számára 
meghirdetett minősítésen arany minősítést sze-
reztek. Az énekkar eddig három alkalommal sze-
repelt Bajorországban, legutóbb júliusban, ami-
kor Münchenben és a kerület testvérvárosában, 
Rodingban léptek fel. Ez utóbbi helyen olyan jól 
sikerült a helyi Vokalensemble Hubert Velten kó-
russal való közös koncertjük, hogy november vé-
gén örömmel ismételték meg azt kerületünk két 
templomában is. 

Nagyné dr. Szabó Zsuzsanna vezetésével már 
tervezik a jövő évi koncertsorozatot, amely talán 
nem lesz olyan gazdag, mint az idei, de egy biz-
tos: a Liederschatz kórus újra meghívást kapott a 
német testvérvárosba.

Ê (temesi)

A Liederschatz gazdag éve
Fennállása, azaz 2006 óta nem zárt ilyen eseménydús évet a kerületi liederschatz 
kórus, amely 2014-ben rekordszámú fellépést vállalt. november végéig tizennyolc-
szor léptek közönség elé a kórustagok, és decemberben még három szereplés vár 
rájuk.
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Szinesztézia a 
mindennapokra
Különleges ékszerkiállítás nyílt a 
pestszentimrei Közösségi Házban. az 
egyedi darabok energiát és megnyug-
vást hoznak a rohanós hétköznapokba.

Több mint két év-
tizede tervez és 
készít egyedi ék-
szereket Molnár 
Gabriella. Ékszerei 
nem mindennapi 
darabok, amelyek 
m i n d e g y i k é h e z 
külön érdekessé-
gek és történetek 
k a p c s o l ó d n a k . 
– Az első nyak-
láncom elkészítése 
egy évembe telt – 

mesélte az alkotó. – Az inspirációt a Szépművé-
szeti Múzeum egyiptomi gyűjteményéből merí-
tettem, ahol lenyűgöztek a korabeli gyöngyök, 
ékszerek és amulettek. Ezt követően kezdtem 
komolyabban foglalkozni az ékszerkészítéssel.

Molnár Gabriella elmondta, hogy a mosta-
ni tárlat alkotásait több év alatt készítette el, 
és a világ minden tájáról származó kézműves 
gyöngyöket és ékszereket ismerhetünk meg ál-
taluk. Az ékszereket először próbaképpen ké-
szíti el, és akár hónapokig módosítgat rajtuk, 
míg el nem nyerik a végleges állapotukat. Azt 
vallja, hogy ezek a tárgyak kicsiny energiahor-
dozók, és védelmező amulettként működnek. 
– A hétköznapok szürkeségét, egyhangúságát 
színekkel és formákkal enyhítjük. Ezek jó ha-
tással vannak a közérzetünkre. Napi varázslá-
sunk része, hogy ékszereket, bizsukat hordunk.

A kiállítást november 26-án Molnár Gabri-
ella barátja, Galgóczi Ágnes nyitotta meg, aki 
hosszú ideje támogatja a művészt elképzelései 
megvalósításában. A vendégeket Ódor Katalin, 
az intézmény igazgatója köszöntötte, s az ese-
ményen közreműködött Lazzari Daniele gitár-
művész, a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanára. A 
kiállítás a PIK nyitvatartási idejében január 5-ig 
tekinthető meg. A tárlat érdekessége, hogy az 
ékszerek a kiállítás ideje alatt is megvásárolha-
tók, egy-egy eladott darab helyére folyamatosan 
újabbak kerülnek majd. 

Ê csernai

Mentoráló 
intézmény lett
a minősített referencia- és mentoráló 
intézmény elismerő címet birtokló 
pestszentimrei ady endre általános is-
kola bemutatkozó konferenciát tartott 
november 13-án a Kondor béla Közös-
ségi Házban.  
 
Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit 
Kft. által 2010-ben meghirdetett referenciain-
tézményi programra az Ady iskola is jelentke-
zett. Ennek nyomán megkapta az előminősített 
referenciaintézmény címet, így részt vehetett a 
referenciaintézményként való működésre felké-
szítő TÁMOP-pályázaton. 

– A háromtagú bírálóbizottság előtt azt kel-
lett bizonyítanunk, hogy a jó gyakorlatok, a 
mintaértékű pedagógiai gyakorlatok valóban 
jelen vannak az intézményünkben, sok pedagó-
gust és diákot érintenek, és hogy készen állunk 
a tudásunk, a tapasztalataink átadására is – ma-
gyarázta Schőnerné Lindwurm Eszter, az Ady is-
kola igazgatóhelyettese. – Május 27-e óta visel-
hetjük a minősített referenciaintézmény címet: 
öt évig használhatjuk az Educatio által adott 
logót. Budapesten mindössze két általános isko-
la rendelkezik ezzel az elismeréssel.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
2014 júniusában a „mentoráló intézmény” cím-
re írt ki pályázatot, amelyen szintén sikeresen 
vett részt az Ady iskola. 

A pedagógusok azt vállalták, hogy a termé-
szettudományos tantárgyak keretében egy éven 
keresztül havonta egy alkalommal bemutató-
óra, műhelymunka, workshop, mentorálás ré-
vén lehetőséget adnak más iskoláknak, hogy át-
vegyék a tudásukat. Az elképzelés az volt, hogy 
egy pedagógusjelölt két iskolában szerezhetne 
gyakorlatot úgy, hogy láthatna egy elit gimná-
ziumot és egy olyan általános iskolát, ahol sok 
tanulási nehézséggel küzdő diák tanul. Ezért 
partneri megállapodást kötöttek a Karinthy Fri-
gyes Gimnáziummal. 

A bemutatkozó konferenciát Bogárné Kováts 
Judit, az Ady iskola igazgatója nyitotta meg, 
s Kucsák László országgyűlési képviselő és 
Hományi Tamás Márton tankerületi igazgató 
mondott köszöntőt. Ezt követően az adys diá-
kok műsort adtak, majd a program előadással 
folytatódott. 

Ê F.e.

Megszépült 
a SOFI-liget 
szorgos kezek padokat festettek, nö-
vényeket ültettek, tisztasági festést 
végeztek ősszel a soFi tagintézményé-
ben. 

A Budapest XVIII. kerületi SOFI (Óvoda, Ál-
talános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) a 
Kondor Béla sétány 4. és 15. szám alatt műkö-
dik.  Az iskola udvara mindkét helyszínen gyer-
mekbarát, fajátékokkal és növényekkel. Ennek 
köszönhetően kulturált, kellemes környezetben 
tarthatják a tanulók szabadidős programjait.

Az intézmény ökoiskolaként tevékenykedik, 
emellett 2013-ban elnyerte A XVIII. kerület 
zöld iskolája címet is, amire méltán büszkék a 
gyógypedagógusok. Ahhoz, hogy mindig szép 
legyen a gyerekek, illetve a fiatalok környeze-
te, az önkéntes munkát végző cégek dolgozói is 
rendszeresen hozzájárulnak. Ennek jegyében a 
Tesco Pesterzsébet Hipermarket dolgozói im-
már második alkalommal vállaltak önkéntes 
munkát az iskola SOFI-liget tagintézményében.

– Az idei őszi akció alkalmával az áruház-
lánc munkatársai tisztasági festést végeztek az 
iskola helyiségeiben, átfestették az udvaron lévő 
padokat, a kertbe pedig évelő növényeket ültet-
tek – mondta Csík Árpádné gyógypedagógus, az 
Életjel Alapítvány kuratóriumának elnöke. – A 
Tesco dolgozói, amellett, hogy az önkéntes nap 
keretében kertet gondoztak, festettek, mázoltak, 
több alkalommal játékokkal, tisztítószerekkel is 
segítették az iskola tanulóit.

Ê Fe

Csapatmunka 
és kézügyesség
a XViii. kerületi alsó és felső tagoza-
tos pedagógusok alkotóműhely-foglal-
kozáson vettek részt november 13-án 
a pestszentimrei ady endre általános 
iskolában.

– A műhelymunka célja az volt, hogy olyan 
technikákkal ismertessük meg a pedagóguso-
kat, amelyeket be tudnak építeni oktató-nevelő 
munkájukba – mondta Diráné Huszár Gertrúd, 
az Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány  kurató-
riumának titkára, a programsorozat szervezője. 
– A pedagógusok a műhelyfoglalkozáson egy-
szerre több kézműves technikát is elsajátíthat-
tak, amelyek egyenként és kombinálva is szám-
talan lehetőséget adnak az érdemi alkotásra.

A megkérdezett tanárok na-
gyon hasznosnak találták a programot.  
– Örömmel vettem részt az alapítvány ál-
tal szervezett alkotóműhely-foglalkozáson. 
A műhelymunka kiváló lehetőség a közössé-
gi szellem formálására, a csapatmunkára,  az 
önkifejezésre, a kreativitás és a kézügyesség 
fejlesztésére – fogalmazott Kovácsné Vereb 
Katalin, az Ady iskola informatikatanára.  
–  Kollégáim közül sokan tudnak és szeretnek 
barkácsolni, kézművesedni – vette át a szót 
Bogárné Kováts Judit, az Ady iskola igazgatója.  
– Ez persze természetes, mert a pedagógusok 
főiskolásként elsajátították a technika tantárgy 
módszertanát és a munkadarabok elkészítésé-
nek különböző technikáit. 

A mai gyerekeknek ez azonban kevés már, 
így a tanárok gyakran az interneten keres-
nek ötleteket, új technikákat, amelyekkel 
érdekesebbé, vonzóbbá tehetik a különféle 
szakköröket, és segítséget nyújthatnak a di-
ákoknak a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  
– Ezért mi, a kevésbé ügyesek is nagy örömmel 
vettük az iskolánkba kihelyezett kézműves fog-
lalkozást.  Ismerősök, kollégák között bátrab-
ban vagyunk „ügyetlenek”, merünk kérdezni, 
segítséget kérni a foglalkozást tartó, általunk jól 
ismert szakembertől.  

Ê Fülep e.

A SOFI kilencedik alkalommal tartott tanácsko-
zást a sajátos nevelési igényű (SNI-s) gyermekek, 
tanulók, fiatalok oktatásáról, neveléséről, fejleszté-
séről, illetve az ezekkel kapcsolatos nehézségekről. 

Sum Ferenc gyógypedagógus, közoktatási 
szakértő, szaktanácsadó, a Magyar Gyógypeda-
gógusok Egyesülete (MAGyE) Tanulásban aka-
dályozottak pedagógiája szakosztályának vezető-
je Az SNI-s gyerekek integrált nevelése-oktatása 
a gyakorlatban címmel tartott előadást. 

A SOFI igazgatója, Batári Géza elmondta, 
hogy ez a témakör azért is aktuális, mert a XVIII. 
kerület szinte valamennyi intézménye részt vál-
lal valamilyen formában a sajátos nevelési igényű 
gyermekek, fiatalok beillesztésében a többségi ne-
velési-oktatási intézményt látogató diákok közé. 
Az előadás és az azt követő interaktív beszélgetés 
lehetőséget teremtett a tapasztalatok megisme-

résére, cseréjére, a jó gyakorlatok megosztására. 
Kiss Szilvia Anna, a SOFI pszichológusa a ma-
gatartás- és viselkedésproblémákról, az iskolai 
konfliktusokról és megoldási lehetőségeikről be-
szélt. A családok és az iskola megváltozott funk-
ciója generálta ezt a témát, amely nem csupán a 
gyógypedagógiai intézményeket érinti, hanem a 
közoktatás, de akár az óvodai nevelés egészét is. 
A pszichológus előadásából olyan új ismereteket 
kaphattak a pedagógusok, amelyek közelebb vi-
hetik őket a nehézségek megoldásához, a beszél-
getés során pedig olyan jó gyakorlatokról hallhat-
tak egymástól, amelyek segíthetnek a problémák 
kezelésében.

A szimpóziumot, amelynek fővédnöke Ughy 
Attila polgármester volt, Hományi Tamás Már-
ton, a tankerület igazgatója nyitotta meg.  

Ê Fülep.

Integrálás, konfliktusok 
és megoldások
Gyógypedagógia mindenkinek, gondolkodjunk együtt címmel szervezett konferen-
ciát a XViii. kerületi soFi november 25-én a Kondor béla Közösségi Házban. 

A diákok a nyáron Londonban, ősszel pedig Ró-
mában és Pompejiben jártak. Mindez az Inno-
vatív iskolák fejlesztése/Innováció a Havanna-
lakótelepen című TÁMOP-pályázat segítségével 
valósulhatott meg. 

– A pályázat célja az idegen nyelvek tanításá-
nak fejlesztése, amely az adott nyelvterületen tud 
a leghatékonyabb megvalósulni, ezért szervez-
tük külföldre a nyelvi tábort – mondta Gáspár 
Attiláné, a Csontváry Kosztka Tivadar Általános 
Iskola igazgatóhelyettese. – Mindkét táborban 
húsz felsőtagozatos tanuló vett részt. A tanulók 
kiválasztásának feltétele az volt, hogy az angol 
nyelvet legalább jó eredménnyel tanulják, és a 
családjuk tudja vállalni az önrész befizetését. Azt 
is figyelembe vettük, hogy a diák három- vagy 
többgyermekes családban él-e, illetve hogy hátrá-
nyos helyzetű. 

Az utazás, szállás, étkezés pályázati forrásból 

valósult meg, azonban a belépők, a közlekedés, a 
fakultatív kirándulások költségét a családoknak 
kellett fizetniük.  

Az igazgatóhelyettes elmondta, hogy a gyerekek 
a kirándulással nemcsak kulturális és történelmi 
élményekkel lettek gazdagabbak, hanem az adott 
ország mindennapjaiba is betekintést nyerhettek. 
A nyelvórákon korábban megszerzett ismereteik, 
a hétköznapi szokások és tradíciók ezzel szemé-
lyes tapasztalattá váltak számukra, ami még mo-
tiváltabbá tette őket a nyelvtanulás folytatására. 
– Az első nyelvi táborban még inkább a rácso-
dálkozás, a „Jé, ezt értjük, jé, ezt el tudjuk olvas-
ni!” felfedezésének öröme volt jellemző a diákok 
körében, míg a második tábor alkalmával már 
sokkal bátrabban használták az idegen nyelvet. A 
gyerekek vásároltak, alkudoztak, kértek, kérdez-
tek, beszélgettek – mesélte Gáspár Attiláné.

Ê csernai

London után Róma következett
az őszi iskolai szünetben az örök városban járt húsz diák a csontváry iskolából. 
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10 Helytörténet A kerületen kívül is népszerűvé váltak a helyi várostörténeti séták

Hirdetésfelvétel 
személyesen minden héten 

szerdán 9.00-16.00!

VÁROSKÉP
P E S T S Z E N T L Ő R I N C  –  P E S T S Z E N T I M R E  K Ö Z É L E T I  L A P J A

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
épített és 

kulturális öröksége 
igen gazdag. az ön-
kormányzat kiemelt 
feladatának tekinti 
a kerület régebbi és 
újabb értékeinek fel-
kutatását, a gondos-
kodást a megőrzé-
sükről, a gyűjteményi 
bemutatás feltételei-
nek megteremtését. 
az értékek megis-
mertetésének igénye 
indította el a város-
történeti sétákat.

pusKás AttIlA    

Az alkalmanként harminc-
negyven vagy akár még több 
érdeklődőt megmozgató hely-
történeti kirándulásokat Heilauf 
Zsuzsanna, a Tomory Lajos 
Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény vezetője és Kardos 
Gábor, a XVIII. kerületi Tele-
pülési Értéktár Bizottság elnöke 
vezeti.

Változatos 
útVonalak
A várostörténeti séták mottójá-
nak a „Legyünk hűek az örök-
séghez!” gondolatot választotta 
Kardos Gábor, aki 2011-ben 
a Bókaytelep önkormányzati 
képviselőjeként kezdett bele a 
hely- és kultúrtörténeti sorozat 
szervezésébe.

– A kirándulásokat úgy 
szerveztük meg, hogy a 
Bókaytelepnek mint kerületünk 
„helytörténeti alapkövének” az 
értékeit sétaútvonalak mentén 
mutassuk meg. Később fokoza-

tosan átléptük választókörze-
tem határát, és ellátogattunk a 
Lónyaytelepre, a Lakatos-lakóte-
lepre, a Szent Imre-kertvárosba, 
a Szemeretelepre. Idén tavasszal 
a 175 éves Bókay gyermekklini-
ka emlékkonferenciájának kezdő 
programjaként karitatív céllal 
kerékpáros rendezvényt szer-
veztünk a klinikától Dél-Pest 
talán legszebb közparkjáig, a 
Bókay-kertig. Záróprogramként 

a „Bókayak nyomában” címmel 
szerveztünk helytörténeti sétát 
Budapest belvárosában, ahol 
Bókay Árpád professzor élt, dol-
gozott és családot alapított. 

nöVekVő 
létszáM
A séták rendszeres résztvevői 
talán nem is tudják összeszá-
molni, hogy hány kilométert 

tettek meg eddig összesen. A 
csoport létszáma pedig folya-
matosan nő.

– Egy-egy klasszikus hely-
történeti sétára 20, esetleg 25 
ember regisztrálhat, míg mi az 
évek során fokozatosan közelí-
tettünk a 60 fő felé. Ezt a létszá-
mot az idei Kulturális Örökség 
Napjai országos rendezvényso-
rozat keretében értük el, ame-
lyet a „Velünk élő nagy háború 

és a templomok világa” témá-
ban szerveztünk – tette hozzá 
Kardos Gábor. – Az Uzsok téri 
örmény–magyar katonai em-
lékmű és az 1912-es londoni 
olimpián sportlövészetben baj-
nok Prokopp Sándor házának 
érintésével jutottunk el a Har-
gita térre. Itt megtekintettük a 
trianoni fogadalmi keresztet és 
a közelmúltban felavatott 56-
os emlékművet. A Szent Mar-

git-plébániatemplom után a 
Szemeretelepen a Szent István 
halálának 900. évfordulójára, 
1938-ra felépült plébániatemplo-
mot kerestük fel. A szemeretelepi 
református templom megtekin-
tése után a Szűz Mária és Mi-
hály Arkangyal kopt ortodox 
templom különleges belső terét 
is megismerhettük.  

Ezen a túrán ismertették a 
Települési Értéktár Bizottság 
felhívását is, amelyben a vi-
lágháborúk, illetve kerületünk 
eltűnt, felszámolt öreg temetői 
emlékanyagának felkutatására 
és megmentésére indítottak el 
gyűjtőmunkát.     

Az értékek megismertetésének szándéka indította el a várostörténeti sétákat

túlnőVe 
a Kerület Határain
az évek során a várostör-
téneti séták híre a XViii. 
kerületen túl is elterjedt. a 
kirándulásokon már nem 
csak a helyiek vesznek 
részt.
– nehéz, de szép feladat 
immár ennyi érdeklődőt a 
tematikus útvonalon tartani, 
információban, tájékoztató 
anyagokban emlékezetes 
órákat szerezni számukra 
– mondta kardos gábor. – 
azt, hogy ez mégis sikerült, 
bizonyítja, hogy egyre töb-
ben érkeznek a környező 
vagy éppen a budai kerüle-
tekből. egyre hatékonyabb 
és eredményesebb a 
marketingtevékenységünk. 
sok segítséget kapunk a 
helyi és az országos mé-
diától, de kihasználjuk az 
internet adta lehetőségeket 
és ismerőseink, barátaink, 
a programhoz kapcsolódó 
intézmények és szerveze-
tek kapcsolatait is. 

szívvel-lélekkel
Környezetünk épített és kulturális öröksége igen gazdag 

                          

ERZSÉBET KIRÁLYNÉ SZÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA
1203 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS U. 35.

INGYENES* ESTI keresztféléves
FODRÁSZ- ÉS KOZMETIKUSKÉPZÉST

indít érettségizetteknek 2015 januárjában!
Elmélet: heti egy délután az iskolában

Gyakorlat: 

További információk és jelentkezési lap: www.sisy.hu,
telefonon: 283-0203/118 mellék

*
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11HirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

apróhirdetés

 sZolGáltatás
n antikváriumunk vásárok régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, DVD-ket, 

hanglemezeket, képeslapokat. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés! Telefon: 06-20-324-1847

n Készpénzért vásárol MAgyAr gyűJtő, AntIK és Modern 
butoroKAt,  FestMényeKet, óráKAt, porcelánoKAt, 
szobroKAt, ezüstöKet, csIllároKAt, szönyegeKet, KönyveKet, 
pénzérMéKet, KItüntetéseKet, KépeslApoKAt, bélyegeKet, 
vAlAMInt telyes HAgyAtéKot. MAgAs áron dIJtAlAn 
KIszállássAl!!! 06-20-234-46-63

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 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 asZtalos JaVÍtást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-284-
92-13

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

n VÍZsZerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, CSÖTÖRÉSEK 
JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS CSATORNAVIZSGÁLAT, 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. 
TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

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

 VeGyes
n sZobabiciKli állítható nehézségi fokozattal, 4 funkciós kijelzővel, megkímélt állapotban akciós áron 

eladó itt a kerületben. Érdeklődés: 20 528 3522

 oKtatás
n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon: 

0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu (01006404)

 GyóGyÍtás
n Dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső 

u. 2. szám alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat: 8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 
06-1-317-0797, 06-20-922-1629

 inGatlan /elaDó-KiaDó/

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 pestlőrincen épülő társasház 37, 46, 59, 71, és 89 négyzetméteres lakásai jövő őszi 
átadással leköthetők! Tel.: 06-30/9420-278, www.emiliahaz.hu

n XViii. eladó – kiadó lakást, családi házat keresek, lehet felújítandó is. Hívását előre is 
köszönöm. T.: 06-20-3974-055

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

Hirdetésfelvétel személyesen 
minden héten szerdán 9.00-16.00!VÁROSKÉP

P E S T S Z E N T L Ő R I N C  –  P E S T S Z E N T I M R E  K Ö Z É L E T I  L A P J A

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés
Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés, szakmunkás bizonyítvány,

mélyépítésben szerzett tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány.

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

LAKOTT-

Lakott-
munkatársat keresünk.

Szakmai tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.
-

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

VARRODAI MUNKATÁRS

alapfeltétel.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Varrodai munkatárs!”

LAKATOS

Lakatos
Végzettséget igazoló bizonyítvány, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 

munkavégzés alapfeltétel.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Lakatos”!

Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel.

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

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

E-mail: allas@varosgazda18.hu
Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

1181 Budapest, Baross utca 7.
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12 A Kossuth téren a református, a katolikus és az evangélikus egyház közösen rendezett programotegyHáz

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

�adventi idő 
elnevezéssel 
rendezett han-

gulatos programot 
a kossuth téren a 
református, a ka-
tolikus és az evan-
gélikus egyház. a 
több száz érdeklődő 
november utolsó 
hétvégéjén szembe-
sülhetett azzal, hogy 
Pestszentlőrincre 
már eljött a kará-
csony, de legalábbis 
annak szívet melen-
gető hangulata.

Ha valaki éppenséggel csak „kor-
zózni” indult el a szombati hideg 
délutánban Pestszentlőrincen, 
s a Kossuth tér felé vette az út-
ját, az „időutazást” is átélhetett. 
A református és az evangélikus 
templom előtti területen ugyan-
is már most hamisítatlan kará-
csonyi hangulat fogadta.

Ahogy telt az idő, úgy népe-
sedett be a terület, bámily fur-
csa is, elsőként négylábúakkal. 
Szamarakat, pónikat, juhokat, 
kecskéket raktak ki a furgonok-
ból a számukra elkerített helyre. 
Ők lehettek az első „hivatalos” 
vendégek, akik hallhatták a re-
formátus templom előtt felállí-
tott mikrofonokból kiszűrődő 
egyházi énekeket, a Mennyből 
az angyalt, az Ó, gyönyörű szép 
titokzatos éjt és a többi sokak 
által ismert egyházi éneket. El is 
voltak a jószágok szép nyugod-
tan, kérődztek békésen… 

a CsaCsi utasa 
Az önkormányzat által támoga-
tott Adventi idő elnevezésű ren-
dezvény – erre gyülekezett em-
ber és jószág ezen a délutánon 
– újdonság a kerület életében, 
ünnepvárásában. Sándor Ba-
lázst, a Kossuth téri református 
templom vezető lelkészét kér-
deztük a kezdeményezésről.

– A kerületi önkormányzat 
a Tér-Köz Alapítvány által kiírt 
pályázaton nyert összegből tá-
mogatja a három felekezet: a ka-
tolikus, az evangélikus és a re-

formátus rendezvényeit. Ez azt 
jelenti, hogy a mostani adventi, 
vagy ha úgy tetszik, karácsonyi 
ünnepi programon túl húsvétkor 
és pünkösdkor is benépesülhet 

majd a Kossuth tér. A legfonto-
sabb az, hogy élet legyen a téren, 
sokan és jó kedvvel népesítsék 
be azt. Ami bennünket, egyhá-
zi felekezeteket illet, mindent 

megteszünk ezért. Hallhatja a 
zenét, láthatja a felállított sátra-
kat, az egyre érkező embereket, 
a Betlehemet idéző sok állatot… 
Az altemplomunkban is van 

program. Ott adventi koszorút 
készíthet, akinek kedve-lelke és 
akár csak kevéske kézügyessége 
van hozzá. Várunk mindenkit, 
remélve, hogy nem kerüli el az 

egyházak rendezvénye a lőrinci-
ek figyelmét.

ünnePi 
MonDatok
Sándor Balázs óhaja néhány 
órával később beteljesült: leg-
alább háromszázan jöttek el, sé-
táltak, nézelődtek a téren. Lett a 
civil fiatalokból József és Mária, 
s Mária személyében lett utasa is 
a csacsinak. Ott mentek körbe-
körbe, nem is egyszer, a tér fái 
alatt, aztán jöttek az „új Máriák 
és új Józsefek” mosolygós, tiszta 
arcú fiatalok személyében.

A református templom lép-
csőjéről Sándor lelkész úron 
túl a „szomszéd”, Győri Gábor 
evangélikus lelkész, valamint 
Gável Henrik plébános mondott 
az ünnephez, a karácsonyhoz 
illő szép mondatokat.

Lent, az altemplomban a re-
formátus lelkésznő, Gabriella 
vezetésével készítették a fiatalok 
az ünnep egyik jelképét, az ad-
venti koszorút. Lett is belőle sok 
szép. 

Amikor hat óra tájban véget 
ért az Adventi idő, a látogatók 
azzal a gondolattal indulhattak 
haza, hogy hozzájuk már be-
kukkantott a karácsony, még ha 
egy kis időt várni kell is a Jézus-
kára.

aztán jöttek az „új 
máriák és új Jó-
zsefek” mosolygós, 
tiszta arcú fiatalok 
személyében. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A legfontosabb, hogy élet legyen a téren, sokan és jó kedvvel népesítsék be

– Nagy örömmel és várakozással 
érkeztem a kerületbe. új feladat 
vár rám, s ez mindig előrevivő 
és emelkedettséget adó. 58 éves 
vagyok. A Jézus Krisztus mel-
letti elköteleződésem és a lelki-
pásztori hivatás vállalása mellett 
fontos volt számomra a hűséges 
házastárs megtalálása is, akit Ko-
vács Valéria személyben meg is 
kaptam Istentől. Együtt végezzük 
a szolgálatot. A Baptista Teológi-
ai Szeminárium elvégzése után 
1985-ben Mátészalkán kezdtem 
meg a szolgálatomat, ahol öt éven 
keresztül a feleségemmel látogat-
tuk a kis szórványgyülekezeteket, 
nagy súlyt helyezve a gyermekek 
közötti missziós munkára. Ez-
után hat évet szolgáltunk Aszó-
don. Ezt a csepeli szolgálati idő 
követte, amely tizenkét és fél év 
volt. Végül Józsefváros egyik bap-
tista gyülekezetében végeztem 
lelkipásztori munkát, közel há-
rom évig.

– Ezek szerint a kerületünk 
már a sokadik állomása.

– A Pestszentlőrinci Baptis-
ta Gyülekezetbe azért irányítot-
tak az egyházunk vezetői, hogy 
a megfogyatkozott gyülekezetet 
gondozzam. Augusztusra a test-
vérek létszáma gyarapodott, így 
újraindulhatott a szervezett gyü-
lekezeti élet. Ekkor nyilvánította 
ki a pestszentlőrinci testvériség, 
hogy kérik a további lelkipásztori 
szolgálatomat, amit ezután is a fe-
leségemmel együtt végzünk, Isten 
segítségével.

– Melyek a legfontosabb felada-
tok?

Az elmúlt néhány hónapban a 
megismerés volt a legfontosabb. 
Ez a folyamat jól haladt, bár soha 
nem lesz, nem lehet befejezett. 

– Milyen eredményre jutott?
– A gyülekezettel közösen, a 

segítő jelenlétünkkel szeretnénk 
a kerület és a közösség haszná-
ra lenni. Elhatároztuk, hogy a 
pestszentimrei baptista testvére-
inkhez hasonlóan decemberben 
cipősdobozos karácsonyra hívunk 
meg szegény sorsú gyermekeket a 
Cziffra György utca 132. alatt ta-
lálható imaházunkba. Ezzel a ka-
rácsonyi programmal és ajándék-
csomaggal kedveskedünk minden 
megjelenő gyermeknek.

– Kire számíthatnak, ki van eb-
ben a segítségükre?

– A Nagycsaládosok Szentlő-
rinc Egyesületével működünk 
együtt. Reményünk szerint min-
denki örömére és Isten dicsősé-
gére tehetünk azért, hogy szép és 
áldott ünnep várjon a testvére-
inkre.

ElőrEvivő szép fEladat
új lelkész szolgál néhány hónapja a pestszentlőrinci bap-
tista gyülekezetben. Huszta csaba lelkipásztor a munká-
ját befejező nyári istván helyét vette át. 

Nem túlzás azt állítani, hogy vastaps-
sal köszöntötte a templomi hallgatóság a 
kristálytisztán csengő, elsősorban egyházi 
énekeket előadó héttagú Herbert Velten 
férfikórus produkcióját. 

Érthetően boldogan és büszkén hajol-
tak meg a hallgatóság előtt a férfiemberek, 
köztük a karnagy, Holger Kruschina, aki 
dióhéjban beszámolt a nemzetközi sike-
rekről is.

– Először járunk az önök hazájában, 

azon belül is a pazar fővárosukban. Biz-
tosan állíthatom, hogy pazar, hiszen a 
vendéglátóink autóbuszos városnézést 
szerveztek számunkra. A Parlament, a 
Bazilika, a Halászbástya, a Hősök tere, 
amelyek látványa önöknek mindennapos, 
a mi egész küldöttségünk számára olyan 
élmény volt, hogy ezt újra látni kell. Ha 
módunk lesz rá, el is jövünk – mondta a 
mosolyogós karnagy.

Herbert Veltenről, az első zenei igaz-

gatóról azt mondta, hogy nem véletlenül 
viseli ezt a nevet a kórus.

– Az egykori regensburgi Domspatze 
1991-ben érettségizettjeiből alakult a kó-
rus, a példaképünk pedig a mai napig a 
névadónk, Herbert Velten. Ma már nem-
zetközi sikerekre is büszkék lehetünk. 
Három alkalommal is szerepeltünk az 
Egyesült Államokban, és jártunk már 
Portugáliában is. 1995-ben Rómában 
megnyertük a nemzetközi Palestrina-
kórusversenyt, és van egy CD-nk is, ame-
lyet egyre többen keresnek Bajorország-
ban.

S hogy milyen jókedvű fiatalemberek-
ből áll a kórus: a koncert utáni agapé so-
rán spontán dalra fakadt a hét ifjú – újabb 
vastapsot aratva ezzel, mert bebizonyítot-
ták, hogy nem csak az egyházi énekekben 
vannak otthon.

A Havanna-lakótelepi szombati kon-
certre vendégeket is hívtak a rendezők. 
Ott énekelt az oltár előtt a soroksári fő-
plébánia-templom kórusa is. Két kórus 
dupla taps, teljes joggal, mert csodás volt 
a hangzás…

sportleGenDáK 
a FölDiJeiKKel
a hallhatóság soraiban feltűnt 
két egykori kiváló sportoló 
is. a pestszentlőrincen élő, 
olimpiai ötödik helyezett 
ekschmidt sándor, valamint 
a dzsúdó világából ismert 
kitűnőség, Walter Géza. 
mindkét sportember 
elmondta, hogy amikor 
bajorországból érkeznek 
vendégek, ők is eljönnek. 
büszkék sváb gyökereikre, 
s ilyenkor találkozhatnak a 
„földijeikkel”…

adventi idő 
a kossuth téren
Szólt az ének, már karácsonyi volt a hangulat

DALOLÓ RODINGIAK
Kedves vendégeket fogadott az elmúlt héten a kerületi önkormány-
zat. a bajorországi testvérváros, roding katolikus férfikórusa járt 
pestszentőrincen és pestszentimrén, hogy két alkalommal is megör-
vendeztesse énekével a hallgatóságot. a szent imre-templomban pén-
teken tartott koncerten és német nyelvű szentmisén jelen volt ughy 
attila polgármester és szarvas attila alpolgármester is.
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13ProgramajánlóA koncert meghittebbé varázsolja a karácsonyvárás időszakát

Meghitt 
hangolódás
Hagyományos ünnepi hangversenyt rendez a Dohnányi 
zeneiskola decemberben, advent harmadik vasárnap-
ján.  a koncert meghittebbé varázsolja a karácsonyvá-
rás időszakát.

A Dohnányi Ernő Zeneiskola december 14-én 16 órakor tartja 
hagyományos adventi hangversenyét a Kossuth téri református 
templomban. Ez alkalomból olyan különleges ünnepi műsorral és 
ritkábban játszott darabokkal várják a vendégeket, amelyek a ka-
rácsony közeledtével meghitt, békés hangulatot hoznak az adventi 
várakozás napjaiba, és emelkedetté teszik az ünnepi készülődést. 
 
A hangversenyt, amelyen fellép az iskola csellóegyüttese, gyermek 
vonószenekara, ifjúsági fúvószenekara és vonószenekara, valamint 
a kórus, Konkolyné dr. Kovács Ilona zenetörténész vezeti. A kon-
certen olyan klasszikusok csendülnek majd fel, mint Schuberttől a 
Német mise, Bachtól az Air és Corellitől a „Karácsonyi” Concerto 
Grosso, illetve néhány ismert karácsonyi dallam is felhangzik. A 
hangversenyre a belépés díjtalan.

Ê cs. M.

bibliai 
rajzpályázat
A közelgő ünnep és a most látható Jézus élete című kiállítás alkal-
mából rajzpályázatot hirdet a Kondor Béla Közösségi Ház. Az álta-
lános iskola 3–6. osztályosai számára kiírt pályázaton 21 közismert 
bibliai eseményhez kapcsolódóan – például Krisztus fogantatása, 
születése, megkeresztelkedése, a kánai menyegző, a hegyi beszéd 
vagy a csodálatos kenyérszaporítás – várják a gyermekek rajzait.

A pályaművek A/4-es vagy A/3-as méretben, álló vagy fekvő 
formátumban, bármilyen kézi technikával (ceruza, szén, pasztell, 
zsírkréta, akvarell stb.) készülhetnek, számítógépes grafikával 
azonban nem lehet pályázni. Az alkotások hátoldalán szerepelnie 
kell a pályázó adatainak (név, cím, telefonszám, e-mail cím, életkor/
osztály, iskola neve, felkészítő tanár neve), lehetőleg hiánytalanul. 

A zsűri javaslata alapján az első három helyezett és a különdíjas 
pénzjutalomban részesül. Valamennyi pályázó tárgyjutalmat kap.

A pályázat leadási helye és határideje: Kondor Béla Közösségi 
Ház (Kondor Béla sétány 8.), december 17.

A rajzpályázatról további információ Czinczkyné Fejes Móniká-
tól, a közösségi ház művelődésszervezőjétől kérhető (telefon: 291-
6564 és +36-70-775-4765).

induljon 
koMolyzenével 
az új év!
az elmaradhatatlan újesztendő-köszöntő koncerttel in-
dítja a 2015-ös évet a Dohnányi ernő Zeneiskola. 

A Dohnányi Ernő Zeneiskola 2015. január 4-én 18 órakor rendezi 
meg hagyományos hangversenyét a Pestszentimrei Sportkastély-
ban. Az eseményen Ughy Attila polgármester mond újévi köszöntőt, 
aki a korábbi években így fogalmazott: „Egy sikeres koncerttel egy 
sikeres év indulhat el. Reméljük, így lesz ez az idén is.”

A Konkolyné dr. Kovács Ilona zenetörténész által konferált hang-
versenyen a klasszikusok mellett kortárs darabok is felcsendülnek 
majd. Az eseményen fellép a zeneiskola ifjúsági fúvószenekara és 
szimfonikus zenekara, az ének tanszak növendékei, valamint a Téb-
láb Alapfokú Művészeti Iskola több csoportja is. A koncerten olyan 
kitűnő szólisták is közreműködnek majd, mint Szenthelyi Miklós 
Kossuth-díjas hegedűművész és Kiss András operaénekes.

Az újévi hangversenyre a jegyek – egységesen 1200 forintos 
áron – elővételben kaphatók a Dohnányi Ernő Zeneiskolában, a 
Pestszentimrei Közösségi Házban, illetve az előadás előtt egy órá-
val a helyszínen. 

Ê csernai

Programok
róZsa műVelőDési HáZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu

December 5. 18 óra: Jótékony-
sági koncert a Szent László 
Gyermekintenzív Osztálya számára. 
Fellépnek: Kucsák László országgyű-
lési képviselő és zenészbarátai.
December 7. 11 óra: Mikulás-műsor 
a Szép Ernő Színház művészeinek 
közreműködésével. Belépőjegy: 
990 Ft.
December 13. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belépőjegy: 
300 Ft.
December 13. 19 óra: Magyar tánc-
ház felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
December 21. 11 óra: Télapó 
karácsonyi rénszarvasa – mesejáték 
a Fogi Színház előadásában. Belépő-
jegy: 990 Ft. A program részeként 12 
órától közös ajándékkészítés.
Csütörtökönként 16.30-tól ovis torna: 
koncentráció- és figyelemfejlesztés, 
labdás és tartásjavító gyakorlatok, 
fogójátékok és rengeteg más vidám 
játék. A foglalkozásokat Nemes 
Gyula, a Brassó Utcai Általános Iskola 
testnevelő tanára vezeti. Bővebb 
információ Nemes Gyulától (+36-20-
454-7223) és a Rózsa Művelődési 
Ház elérhetőségein kapható.
Zumbatanfolyam, callanetics (női zsír-
égető torna) és New Dance World – 
modern táncok iskolája a Rózsában. 
A részletekről az elérhetőségeinken 
lehet érdeklődni.

lőrinci sportcsarnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
December 5. 21 óra: Pestszentlőrinci 
SFA–Kastélydombi SE férfi NB II-es 
futsalmérkőzés
December 6. 8 óra: PSK–KRSE Bp. 
I. osztályú férfi bajnoki kézilabda-
mérkőzés
December 6. 10 óra: Cartoon 
Heroes–Eszterházy MEISE női 
floorball bajnoki mérkőzés
December 6. 18 óra: PLER-
Budapest–Tatabánya férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
December 7. 9 óra: Erima U14-es fiú 
kézilabdakupa
December 7. 18 óra: PLER II–Csömör 
férfi NB II-es bajnoki kézilabda-
mérkőzés
December 13. 18 óra: PLER-
Budapest–Pick Szeged férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
December 14. 9 óra: VIII. Bircsák 
Gusztáv és III. Kapcsos Sándor 
teremlabdarúgó-kupa
December 20. 18 óra: PLER-
Budapest–Mezőkövesd férfi NB I-es 
bajnoki kézilabda-mérkőzés

4seasons sÍ- és 
snoWboarDparK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Egyéni és 
csoportos oktatás 3 éves kortól 
kezdve az emberi élettartam és a 
vállalkozó kedv határáig. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, szomba-
tonként 10–13 óráig. 
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

HaVanna KiállÍtóHely

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig
Nyitva tartás előzetes egyeztetés 
alapján.

lőrinci naGyKönyVtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
December 5. 17.30: Várjuk együtt a 
Mikulást!
December 9. 15 óra: Csonka Gábor 
hegedűművész karácsonyi koncertje
December 11. 17 óra: Izgő-mozgó klub
December 17. 17 óra: KézműveSzerda 
– karácsonyi ajándékkészítés
December 18. 17 óra: Évről évre 
fiatalabban – Sonnleitner Károly 

életmód-tanácsadó előadása
December 20. 11 óra: Társasjátékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben 
decemberben a Tűzedzők Alkotó 
Művészbarát Asztaltársaság (TAMA) 
kiállítása tekinthető meg.

HaVanna-laKótelepi 
KönyVtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
December 17. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás – karácsonyi díszek és 
ajándékok készítése

pestsZentimrei 
KönyVtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
December 12. 17 óra: Bakó Dóra 
bábfoglalkozása gyermekeknek

KonDor béla
KöZösséGi HáZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 4. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele
December 4. 18 óra: Megváltó szü-
letett – Betlehem, Názáret. A Jézus 
élete című kiállításhoz kapcsolódóan 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 
művésztanár, képzőművész és Henter 
Barna lelkész előadása.
December 6. 16 óra: Mulassunk 
együtt – zenés-táncos, műsoros 
délután
December 7. 10 óra: A Mikulás 
Manóföldön – az Art’z-Más Társulat 
mesejátéka gyermekeknek
December 7. 10 óra: Adventi kézmű-
ves foglalkozás
December 9. 15 óra: Író-olvasó 
találkozó a XVIII. kerületi Lengyel 
Nemzetiségi  Önkormányzat szerve-
zésében. Vendég: Konrad Sutarski 
költő, műfordító, esszéíró.
December 9. 18 óra: Hódolat a múlt 
bölcselőinek – Pais István professzor 
előadás-sorozatának 6. része. A 
Lükeiont létrehozó Arisztotelész taní-
tása a megismerésről, a kozmoszról, 
az erkölcsről, a nevelésről és a 
művészetekről.
December 9. 18 óra: Jézus élete 
képekben. A boldogmondások hegye, 
Kapernaum címmel Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta művésztanár, 
képzőművész és Henter Barna lelkész 
előadása.
December 10. 14 óra: Jézus 
élete képekben. Tárlatvezetést 
tart Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 
művésztanár, képzőművész.
December 10. 18.45: Zumba Nikivel
December 11. 18 óra: Jézus élete ké-
pekben. Találkozások – Kána, Sikár, 
Betánia. Rózsavölgyiné Tomonyák 
Gitta művésztanár, képzőművész és 
Henter Barna lelkész előadása.
December 11. 18 óra: Számít6tsz 
rám klub – Egy show a sóról. Meg-
hívott vendégek: Dombóvári Gábor 
műsorvezető-riporter és Domokos 
István, a Vámház körúti Parajdi 
Sópince vezetője.
December 12. 16 óra: a Diákhetek 
rendezvénysorozat gálaműsora
December 12. 16 óra: Cserebe-
re – civil börze a Club Net Cet 
szervezésében
December 13. 8 óra: Adventi kézmű-
ves vásár
December 13. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
December 13. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub (kivételesen szombaton)
December 14. 8 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinc Sakk-kör szerve-
zésében
December 14. 9 óra: Adventi kézmű-
ves vásár
December 14. 10 óra: Krampusz-
mese – zenés mesejáték az Otthon 
Theatrum művészeinek előadásában
December 14. 14 óra: Akkor volt 
szép a karácsony – a Fráter Lóránd 
Nótakör ünnepi műsora
December 16. 18 óra: Jézus 
élete képekben. Az övéi közé jött 
Jeruzsálem, Gecsemáné-kert címmel 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 
művésztanár, képzőművész és Henter 
Barna lelkész előadása.

December 17. 14 óra: Jézus 
élete képekben. Tárlatvezetést 
tart Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 
művésztanár, képzőművész.
December 17. 17 óra: Fesztivál a 
nemzetiségek napja alkalmából 
December 18. 14 óra: Fehér asz-
talnál – a NYÉVE karácsonyi ünnepi 
összejövetele
December 18. 18 óra: Jézus élete 
képekben. „Láttál engem, Tamás, 
hittél” – Jaffa, Cézárea, Megiddó 
címmel Rózsavölgyiné Tomonyák 
Gitta művésztanár, képzőművész és 
Henter Barna lelkész előadása.
December 19. 18 óra: a Célkereszt 
Együttes karácsonyi koncertje
December 20. 16.30: Karácsonyi 
gálaműsor a Lőrinc 2000 SE szer-
vezésében
December 21. 10 óra: Csokikoncert 
– játék és muzsika 60 percben 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
növendékeinek és művésztanárainak 
fellépésével. Műsorvezető: Zelinka 
Tamás. A program részeként adventi 
kézműves foglalkozás.
December 21. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Kökény-Kovács Ildikó tus és akvarell 
útirajzainak kiállítása december 10-ig 
tekinthető meg az emeleten.

VárosHáZa DÍsZterem

városház utca 16.
December 7. 16 óra: a Club Net Cet 
műsora
December 14. 18 óra: Tanuld a zenét! 
Fellegi Ádám Liszt-díjas zongoramű-
vész koncertsorozata.

tomory laJos 
peDaGóGiai és 
Helytörténeti 
GyűJtemény

Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9 és 16 óra, pénteken 9 és 14 óra 
között. 
December 11-én 19 órakor Kasza 
József Légjáró varázsló – mesék a 
repülésről kicsiknek és nagyoknak c. 
kötetének bemutatója a repüléstörté-
neti kiállítás helyszínén. 

múZeumsaroK 
KiállÍtóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
December 13. 14 óra: Karácsony 
régen és most – délutáni családi 
program az ünnepi készülődés 
jegyében
Nyitva tartás keddtől szombatig 
14–18 óráig.

pestsZentimrei
KöZösséGi HáZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 4. 13.30: Nyugdíjas nóta-
délután. Régi idők ismerős dallamai a 
színpadon. A részvétel ingyenes.
December 5. 10 és 14.30: Találkozás 
Télapóval – a Napraforgó Meseszín-
ház előadása. Belépőjegy: 980 Ft.
December 6. 10 óra: Kreatív 
kézműves foglalkozás gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
anyag költsége.
December 9. 18 óra: Tudatos 
életmód klub – téli ételek és ünnepek 
egészségesen. Előadó: Kisa Judit. 
Részvételi díj: 400 Ft.
December 12. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann Ka-
talin vezetésével. További információ 
a +36-30-350-3266-os telefonszá-
mon és a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
December 12. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház. Téma: 
Szent Borbála napja, pásztorjátékok, 
pásztorkészítés. Belépőjegy gyerme-
keknek 500, felnőtteknek 800 Ft. A 
programot a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.
December 13. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Házigazda a Magic Duó. 
Belépőjegy: 500 Ft.
December 14. 10 óra: Családi kará-

csonyváró, többek között bábszínházi 
előadással, arcfestéssel és kézműves 
foglalkozással. A részvétel ingyenes! 
A program részeként 16 órakora a 
Metamorf Színház családi előadása: 
A kék madár. Belépőjegy gyermekek-
nek 1200 Ft, felnőtteknek 1500 Ft, 
családoknak 4500 Ft.
December 17. 17.30: Kertbarátklub. 
Hertelendi Péter előadása a növény-
védő szerekről. A részvétel ingyenes.
December 19. 18 óra: a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola karácsonyi koncertje. 
Belépőjegy: 500 Ft.
December 22. és 23. 10 óra: 
Karácsonyi készülődés. A program 
részeként mesefilmvetítés, zenebo-
hócműsor, kézműves foglalkozás a 
XVIII. kerületi Idősekért, Fiatalokért 
Közalapítvány támogatásával. A 
részvétel ingyenes!

polGároK HáZa

üllői út 517.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.
December 6. 10 órától: Egész napos 
karácsonyi vásár gyermekprogra-
mokkal az Üde Színfolt Kulturális 
Egyesület szervezésében. A részvétel 
ingyenes.

KArácsony régen és Most
A Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjtemény közös kará-
csonyi készülődésre várja december 
13-án 14 órára a Múzeumsarok 
kiállítóterembe (Szent Lőrinc sétány 
2.) a családokat, kicsiket, nagyokat, 
szülőket és nagyszülőket. A családi 
nap résztvevői díszeket készíthetnek 
a lakás ünneplőbe öltöztetéséhez, 
a fától az ajtón és ablakon át az 
asztalig. Mindehhez az ott látható ki-
állítás adja az ihletet: milyen díszeket 
használhattak Lőrinc villanegyedének 
gazdag lakói, a polgárok vagy a 
parasztok? Ki-ki tetszése szerint 
készíthet saját tervezésű karácsony-
fa- vagy asztaldíszt, ajtó- vagy 
ablakfüzért, ajándékkísérő kártyát 
papírcsipkéből, kukoricacsuhéból, 
narancsból, fűszerekből, textilből 
különféle technikákkal. 
A részvétel ingyenes, de az 
alapanyagok beszerzése végett 
bejelentkezés szükséges, legkésőbb 
december 9-ig a sarolta.rozgonyi@
gmail.com e-mail-címen. 

AdventI börze pestszentIMrén
A 25 éves Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társaság 
december 7-én, vasárnap 10 és 14 
óra között a Kastélydombi Általános 
Iskolában adventi börzét tart. 
Mutassa meg, hogy mit gyűjt, mit al-
kot! Hozza el gyűjteményét, hogy más 
is lássa! A kiállítókat arra kérik, hogy 
december 5-ig jelezzék részvételüket, 
illetve kiállítandó tárgyaikat (cím: 
1188 Bp., Szélső u. 89/B.; mobil: 
06-70-220-3771; email: szeky.
tarsasag@gmail.com.).
A börze mellett kézműves foglalkozá-
sokat is tartanak, ahol karácsonyra 
díszeket, ajándékokat lehet készíteni. 
Amelyik gyerek minden állomáson 
barkácsol, értékes tombolatárgyakat 
nyerhet.
Az iskolásoknak, óvodásoknak 
rajzersenyt valamint mini pingpong-
bajnokságot  tartanak. Az erdő 
bajnoka címmel bábszínház is lesz. 
Ezen kívül Mikulás is ellátogat a 
rendezvényre, továbbá tombolával, 
finomságokkal, meleg teával várják 
az érdeklődőket. 
A belépés ingyenes.

A pátrIA páHoly 
A rászorulóKért
„Álljon meg egy szóra, és igyon ve-
lünk egy teát” – így invitálja a Pátria 
Páholy Egyesület az érdeklődőket egy 
pohár teára és egy kis beszélgetésre 
december 13-án 8 és 11 óra között a 
lőrinci piacon felállított faházaknál.
Mivel a rászorulóknak ajándékot is 
szeretnének osztani, december 11-én 
és 12-én 18 és 19 óra között várják 
a felajánlásokat – ruhaneműt és 
egyéb ajándékokat – ugyanezen a 
helyszínen.
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14 szabadidő Igazi társasági eseménnyé vált a SZAC-bál

� elmondható, hogy 
hagyománnyá vált 
az 1908 szaC 

kse által november 
29-én hetedik alkalom-
mal megrendezett bál. 
ez ma már az év egyik 
legfontosabb társasági 
eseménye a kerületben.

KeréKgyártó györgy  

– Tibi bácsi! – ugrott a klub 
egyik fiatal játékosa Muraközy 
Tibor, az egyesület egykori ka-
pusának nyakába, aki egyúttal 
a kerület díszpolgára és a klub 
tiszteletbeli elnöke. Csak pár 
mondat kellett ahhoz, hogy 
kiderüljön, a legendás lőrinci 
sportoló korábban a fiatalember 
családjának idősebb tagjaival 
is együtt játszott. Az ilyen ta-
lálkozások csak a SZAC bálján 
lehetségesek, ezért is érdemes 
ilyenkor, az év vége felé jegyet 
váltani, asztalt foglaltatni a ren-
dezvényre.

a heteDik éV
– Büszkék vagyunk arra, hogy 
a SZAC-bál mára a XVIII. ke-
rület egyik fontos társasági ese-
ménye lett. Remek alkalom ez 
arra, hogy a sport, a futball és a 
klub szerelmesei összejöjjenek, 
kellemes hangulatban, jó zene 
és fehér asztal mellett legyenek 
együtt – fogalmazott köszöntő-
beszédében Pintér Béla, a klub 
elnöke november 29-én a Lőrin-
ci Sportcsarnokban.

E szavakban nincs túlzás. A 
SZAC vezetősége hét évvel ez-
előtt gondolt először arra, hogy 
a klub sportolói, a családtagok, 
a szurkolók és a szimpatizán-
sok számára kellemes műsoros 
estet szervezzenek, ahol végre a 
„SZAC-család” egymást addig 
nem ismerő tagjai is találkoz-
hatnak, és ahol már nemcsak a 
sportról, hanem sok másról is 
szó eshet – régi történetekről, 

barátságról, jó ételekről. A bálo-
zók száma és köre folyamatosan 
bővült az elmúlt években. Egy-
felől maga a klub is gazdagodott 
egy újabb szakosztállyal – a már 
Európa-bajnokságon is bizonyí-
tó korfballcsapattal –, így a fut-

ballrajongók mellett feltűntek e 
sportág kedvelői is, másfelől a 
bál rövid időn belül olyan ese-
ménnyé vált, amelyen a helyi 
civil és közélet képviselői is ér-
demesnek és fontosnak tartják 
megjelenni.

többen Jöttek
Ennek egyik bizonyítéka, hogy a 
hivatalos megnyitón Muraközy 
Tibor mellett Kucsák László or-
szággyűlési képviselő mondott 
beszédet. A tiszteletbeli elnök 
néhány anekdotát elevenített fel 

a klub történetéből, a képviselő 
pedig az este közvetlen, családi-
as hangulatát emelte ki szavai-
ban.

A jó hangulatról az ország 
legjobb partizenekarainak egyi-
ke, a Filado Booley Gang gon-

doskodott, amely kisebb szüne-
tekkel mintegy öt órát töltött a 
színpadon örökzöld popslágere-
ket tolmácsolva. Alaposan meg-
lepte a közönséget a Vörösmarty 
Leánykar, amely kétszer lépett 
fel az este során, és amely Bár-
dos Lajos egy visszafogott han-
gulatú kórusművétől jutott el 
az egyik legismertebb gospelig, 
a sodró lendületű Oh Happy 
Day című dalig. Tökéletesen 
egészítette ki a műsort a Ko-
libri Táncegyüttes tissue-, azaz 
selyemtánc-bemutatója, amihez 
hasonlót eddig talán nem is lá-
tott a Lőrinci Sportcsarnok kö-
zönsége. A vacsorát követően a 
műsor és a tánc közben rengeteg 
tombolajegy fogyott, ami nem 
csoda, hiszen a fődíjak között 
nagy értékű nyelvtanfolyam és 
balatoni nyaralás is szerepelt.

– Jóval többen voltak, mint 
tavaly. Pedig tudjuk, hogy el-
sősorban betegség miatt több 
olyan barátunk, ismerősünk 
nem tudott eljönni, akik egyéb-
ként minden évben itt szoktak 
lenni – vont mérleget Maráczi 
János, a SZAC edzője és az este 
főszervezője a hajnali zárás 
előtt. 

Mindez arra utal, hogy egy-
re nagyobb a jókedvű SZAC-
család.

újra együtt volt 
a szac-család
Minden eddiginél többen érkeztek a bálba
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A program Kucsák lászló országgyűlési képviselőt (jobbra) és Kékesi András kerületi rendőrkapitányt is lenyűgözte 

„a sZac vezetősége 
hét évvel ezelőtt gon-
dolt először arra, hogy a 
klub sportolói, a család-
tagok, a szurkolók és a 
szimpatizánsok számá-
ra kellemes műsoros 
estet szervezzenek, 
ahol végre a „sZac-
család” egymást addig 
nem ismerő tagjai is 
találkozhatnak, és ahol 
már nemcsak a sport-
ról, hanem sok másról 
is szó eshet – régi törté-
netekről, barátságról, jó 
ételekről.”

vásár és irodalom 
a polgárok Házában
mint azt legutóbbi számunkban is megírtuk, vásárral 
egybekötött egész napos forgatagot rendez a polgá-
rok Házában december 6-án az üde színfolt Kultu-
rális egyesület. a részletekről az egyesület elnökét, 
somlai Zsuzsát kérdeztük.

– A Polgárok Háza karácsonyi vására már hagyományosnak te-
kinthető, hiszen évről évre rendszeresen megtartjuk. A rendez-
vény szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik, és a korábbiaknál is 
szélesebb választékkal várjuk a betérőket – mondta Somlai Zsu-
zsa. – Az egyedi, művészi kerámiáktól kezdve az ékszereken, a 
kézműves csokoládén, a mézen, a szörpökön és a mézeskalácson 
át egészen a könyvekig mindenki megtalálhatja a számára leg-
szebb, legjobb ajándékot. Érdemes lesz hozzánk ellátogatni azért 
is, mert a Polgárok Háza udvarán ezen a napon veszi kezdetét a 
karácsonyfavásár, amely egészen december 24-ig tart majd.

A szervezők minden korosztályra gondoltak, a vásár mellett 
ugyanis kimondottan gyermekeknek szóló programokkal is ké-
szülnek.

– Tizenegy órától kézműves foglalkozásokkal várjuk a gyerme-
keket. Megtanulhatják az adventi koszorú készítését is. A koszorú-
kon aztán az első két gyertyát is meggyújtjuk, Kiss László reformá-
tus lelkész pedig áldást mond majd. Délután 5 órakor a Karácsony 
hava című verses, zenés színpadi játékot adják elő a Gór-Nagy Má-
ria Színitanoda növendékei Kovács Gábor Dénes rendezésében. Az 
előadásban a magyar költészet régmúltjának és utóbbi évtizedeinek 
klasszikus remekművei, közkedvelt és kevéssé ismert karácsonyi 
dallamok, vallásos irodalmunk elbeszélései, népénekek és megele-
venedő népszokások idézik a közönség elé az adventi készülődésnek 
és karácsony ünnepének emlékezetes pillanatait. Mindezt a fiatalok 
számára is megragadó formában állítják színpadra a művészek, így 
tényleg minden korosztályhoz szól az előadás. 

Az egész napos ingyenes program beszélgetéssel egybekötött 
közös borozgatással zárul.

Ê KA 

faliórát készítEttEk 
a nyugdíjasok
„szeretünk a fiatalok között lenni, mert ilyenkor mi is 
ifjúnak érezhetjük magunkat. a gyerekek is szívesen 
vesznek részt velünk a közös programokon, mert 
ilyenkor mindenkinek egyszerre sok nagymamája, 
nagypapája lesz, akikkel eltölthetnek egy kellemes 
napot vagy délutánt.”

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért-
Fiatalokért Közalapítvány kuriózumnak számító programmal 
lepte meg novemberben a Borostyán Szociális Szolgálat nyugdí-
jasait. Az idős emberek faliórákat készítettek, amihez ingyenesen 
kaptak óraszerkezeteket az alapítványtól. 

– A nyári alkotótáborban a nagyszülők az unokáikkal együtt 
vettek részt, és miután a program nagyon jól sikerült, elhatá-
roztuk, hogy alkotóműhely- foglalkozásokat tartunk az idő-
sebb korosztály számára is – mesélte Diráné Huszár Gertrúd, az 
Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány kuratóriumának titkára, a 
programsorozat szervezője.  

A Borostyán gondozási központba járó szépkorúak örömmel 
fogadták a programsorozatra szóló meghívást, és annak első fog-
lalkozásán nagy lelkesedéssel fogtak hozzá a falióra készítéséhez. 
A titkár elmondta, hogy a műhelyfoglalkozás alatt az alkotók 
elsajátíthatták az akrilfestés, a dekupázs, a finom csiszolás és az 
úgynevezett struktúrdíszítés fortélyait. Az elkészült művek akár 
egy kiállításon is megállnák a helyüket, olyan szépek lettek. A 
program igazi „sikersztori” az alapítvány által szervezett foglal-
kozások között, mert rendhagyó módon most az egészen fiatalok-
tól tanulhattak az idősek. 

A közalapítvány a nagy sikerre való tekintettel havi rendsze-
rességgel szervez majd ilyen jellegű foglalkozásokat. 

– Szívből örülünk, hogy a közalapítvány kiemelkedő színfoltja, 
pezsgő szervezője a helyi kulturális életnek – mondta Kelenföldi 
Rezsőné kerületi nyugdíjas. – Jó dolog, hogy nemcsak szokványos 
programokkal, hanem mindig újdonságokkal is meglepnek ben-
nünket, a kerületben élő idősebbeket. Szeretünk a fiatalok között 
lenni, mert ilyenkor mi is ifjúnak érezhetjük magunkat. A gyere-
kek is szívesen vesznek részt velünk a közös programokon, mert 
ilyenkor mindenkinek egyszerre sok „nagymamája, nagypapája” 
lesz, akikkel eltölthet egy kellemes napot vagy délutánt. 

Bakosné Kóczi Zsuzsanna, a Borostyán Szociális Szolgálat 
vezetőhelyettese úgy véli, nem csupán az alapítvány által szerve-
zett rendezvények nagyszerűek, hanem az a folyamatos gondos-
kodás is, amellyel megkönnyítik a rászorulók mindennapjait. 

– Hálásak vagyunk a közösségi szolgálat keretében a diákok 
által végzett segítő tevékenységért is. Például több kerületi nyug-
díjas kiskertje újult meg a gyerekek gondoskodó keze által. A 
programok közösségformálók, csapatépítők, és kifejezetten alkal-
masak a szabadidő hasznos eltöltésére.

Ê Fe

élmény lEsz a siklás
 

a kerületi diákok nyári olimpiai sportágakban elért 
sikerei után a téli sportágak képviselőin a sor, hogy 
bizonyítsanak. December 10-én, szerdán a bókay-
kertben tartják a kerületi olimpia sí- és snowboard-
versenyét, amelynek főrendezője a kertben működő 
4seasons sí- és snowboardiskola vezető oktatója, 
Kőszegi János.

– Ahogy kinéz az idő, még az is lehet, hogy „fehér” lesz a ver-
seny…

– Ezt ma még nem tudjuk, addig nem lát el a meteorológia, 
de az egészen biztos, hogy havas lesz a pálya. Vagy igazi, vagy 
műhó várja az indulókat.

– Hány korosztályban mérik össze a tudásukat a diákok?
– Négyben. Az 1. és a 2. korcsoport 15 órától, a 3. és a 4. kor-

csoport 16 órától lép a műanyag burkolatú sípályára. Fontos tud-
nivaló, hogy maga a verseny három órakor kezdődik, ám előtte 
egy órán át gyakorolhatnak az indulók.

– Oly sok idő nincsen már a versenyig. Meddig lehet jelent-
kezni?

– Az indulni szándékozó diákok a saját iskolájuk testnevelőjé-
nél jelentkezhetnek december 5-ig, ő küldi majd el az összesített 
nevezéseket. A később érkező jelentkezéseket nem tudjuk elfogad-
ni. Az senkit ne tartson vissza, ha nincsen síléce, mert a síiskola 
biztosít számukra. Fontos információ az is, hogy egy iskolából 
korosztályonként maximum két leány és két fiú indulhat a síver-
senyen, illetve hárman vehetnek részt a snowboardversenyen.  Ez 
utóbbit egy összevont kategóriában rendezzük meg.

– Minden adott lesz a kiváló versenyhez…
– Ha még azt is hozzászámítjuk, hogy digitális időmérés lesz, 

vagyis akár ezredek is dönthetnek, és hogy kedvcsinálóként a 
korosztályok első három helyezettje az érmek és az oklevél mel-
lé meghívást kap a síiskola versenyszakosztályába, akkor azt hi-
szem, nem szabad gondolkodniuk a fiúknak és a lányoknak azon, 
hogy jöjjenek-e a Bókayba.

Ê (róth)

 Jó tuDni…
a sérülések elkerülése érdekében bukósisak és 
kesztyű viselése feltétlenül szükséges. bukósisak 
500 forintos áron bérelhető. a síruhát a pálya nem 
koszolja össze. 



Városkép p 2014. december 3. XXIII. évfolyam 21. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

15A fonyódligeti napok örök emlékként maradnak meg sPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

– A néhány hete megrendezett 
ünnepélyes díjátadón látni való 
volt, hogy mennyire ragaszkod-
nak a bajnokai önhöz. Ez is felér 
egy fél arannyal.

– Érzem is, de tudni kell, 
hogy ez kölcsönös. A fiúk tud-
ják, hogy el kell fogadniuk, amit 
az őket irányító edző mond, ne-
künk pedig a lehető legtöbbet 
kell tenni azért, hogy a tudásuk 
maximumát adhassák.

– Sikerült, mert a májusi 
fonyódligeti döntő hét mérkőzé-
séből csupán egy volt szoros. A 
többin úgymond csak egy csapat 
volt a pályán. Elvárható volt ek-
kora fölény?

– Aki csak az eredménysort 
nézi, annak talán hihetetlen. 
Azt hiszem, annak köszönhető a 
siker, hogy mi voltunk a legegy-
ségesebbek, mi tudtuk a legjob-
ban, hogy mit akarunk játszani.

tuDták 
a Dolgukat
– Szaladjunk végig a hét mecs-
csen…

– Örök élmény marad. Az 
elsőn a székesfehérváriakat ver-
tük 4-0-ra. Ez a meccs azért volt 
kritikus, mert első találkozó lé-
vén szokni kellett, hogy nagy a 
tét. De nem volt kétséges a sike-
rünk, s nagy lépést jelentett ez 
a végső győzelem felé. Ezután a 
Keszthely és a Győrzámolya jött. 
Magabiztos és tudatos játékkal 
vertük őket 6-0-ra, illetve 9-0-

ra. Ekkor már csak egy győze-
lem kellett a negyeddöntőhöz.

– A csapat lendületet kapha-
tott ettől a három győzelemtől.

– Megnyugtatta őket. Láttam 
a fiúkon az önbizalmat. Nem is 
féltettem őket, amikor a Dorog 
következett. Nem volt könnyű, 
de azért győztünk 4-2-re.

– Ekkor kapták csak az első 
góljaikat. Rendben lehetett a vé-
dekezésük.

– Mindenki tudta a dolgát…

MinDen 
renDben Volt
– Látok itt egy mágneses táblát. 
Ez is benne volt a sikerben?

– Ezen is gyakoroltunk, ezen 
is magyaráztam, hogy kinek 
mikor, hol kell lennie, s hogyan 
lehet a legveszélyesebben felépí-
teni a játékunkat.

– Beválhatott, mert a negyed-
döntőben a Szeged kapott négy, 
az elődöntőben pedig a Nyíregy-
háza öt gólt. Ráadásul úgy, hogy 
a Gloriett hálója érintetlen ma-
radt. Erre mondják, hogy nem 
semmi.

– A csapat egyben volt, és 
Tóth Alex sorra rúgta a gólo-
kat, ő lett a gólkirály. A kapun-
kat pedig nem tudták bevenni, 
mert olyan szervezett volt a vé-
dekezésünk és olyan jó a kapu-
sunk.

– Ezután már csak egy siker 
kellett. Gondolom, ekkor már 
inkább vissza kellett fogni a 

srácokat. A segítőjével, Gombos 
Lászlóval mit mondtak, kellett-e 
egyáltalán bármit is?

– Futballszakmailag már 
nem, minden rendben volt. 
Ment a szekér, nem kellett bele-
nyúlni semmibe.

heten, De 
neM gonoszok
– Jött az Eger, az újabb siker, 
ami már aranyat ért.

– Ez volt a legnehezebb, bár 
csak számszerűen. A 2-1-es 
győzelmünk szoros találkozót 
feltételez, de a játék képe nem 
ezt mutatta. Jobban játszottunk, 
csak éppen nem nyílt ki a „gól-
zsák”, kimaradtak a helyzetek. 
De azért nyertünk, hozzátéve, 
az egriek „hősök” voltak, kitűnő 
ellenfelek.

– Az ötödik aranyát nyerte a 
diákolimpiai karrierje során…

– Nem csak az én sikerem ez. 
Segítők nélkül nem ment volna, 
ez nagyon fontos. Nem én va-
gyok az egyetlen „okos”.

– Kik segítik a munkáját?
– A legőszintébb akkor vagyok, 

ha azt mondom, hogy mindenki, 
aki itt dolgozik. Az igazgatónő, 
Timotityné Sibalin Hajnalka ép-
pen úgy a sajátjának érzi a csapa-
tot, mint a helyettese, a Gloriett 
SI elnöke, Gyimesi László, s 
mennyien vannak még…

– Ne is maradjanak névtele-
nek…

– A legkisebbekkel, az óvo-
dáskorúakkal a fiam, Péter 
dolgozik, a többi korcsoportot 
pedig Gombos László, Roboz 
Sándor, Hovanyecz Ferenc, Pan-
nai László és Németh Tamás 
irányítja. Csak velük teljes a kép, 
mert nélkülük nem ment volna. 
S azok nélkül a lelkes szülők 
nélkül sem, akik mindent meg-
tesznek a gyermekeik sikeréért.

árulkoDnak 
a serlegek
– De vajon mi a titka, hogy úgy 
mondjam, az ars poeticája a ve-
zetőedzőnek?

– Egyszerű: reggeltől estig 
itt kell lenni a suliban, lássák, 
érezzék a gyerekek, hogy értük 
vagyunk, érezzék a törődést. 
Szakmailag azt tartom lényeges-
nek, hogy minden játékos min-
dent tudjon. Kispályán szüksé-
ges ez. Alap az is, hogy minden 
mondat hiteles legyen,  hogy azt 
mondhassák a játékosok, hiszek 
az edzőimben, mindent meg-
tesznek értünk. 

– Talán el is mondta a leglé-
nyegesebbet. Azt, hogy irodájá-
nak a vitrinje miért van telis-tele 
serlegekkel.

– Valamennyi egy-egy siker 
történetét meséli el. Már ha len-
ne időm nosztalgiázni. De sze-
rencsére nincs…

 „minden mondat 
hiteles legyen, hogy 
azt mondhassák a 
játékosok, hiszek az 
edzőimben…”

varga István reggeltől estig a suliban van, hogy a gyerekek érezzék a törődést

vArgA István 
ötödIK ArAnyA

a Gloriett iskola fáradhatatlan „futballpápája” és az ő lelkes csapata

� az élmény még ma is élénken él a gyerekek-
ben és mesterükben. a 2013–2014-es tanév 
országos diákolimpiájának tavaszi labdarúgó-

döntőjét a gloriett sportiskolai általános iskola első 
korosztályos csapata nyerte, amelynek mestere az 
a Varga istván, akinek már ötödik alkalommal lettek 
bajnokok a fiai. az edző-testnevelővel beszélgettünk.

KüLÖNLEGES 
CSELGÁNCS

 
pestszentlőrincen, a Kassa utcai általános iskolában 
rendezte meg november első felében a magyar spe-
ciális olimpia szövetség azt a cselgáncsversenyt, 
amelyik, ha nem is páratlan, de ritkán látható egy-egy 
naptári évben. a miértre Juhász József, az msosZ 
dzsúdószakágának vezetője adta meg a választ, aki 
fáradhatatlanul és profi módon szervezte meg az ér-
telmi fogyatékosok számára felejthetetlen viadalt.

 – Arról nem beszélhetünk, hogy páratlan a versenyünk, de 
az biztos, hogy nem sok van belőle egy versenyidényben. A szö-
vetség hármat rendez, ebből kettőnek a Kassa utcai iskola ad ott-
hont. A naptári évet tekintve ez az utolsó erőfelmérő – mondta 
Juhász József, aki egykor a Bp. Honvéd Tüzér utcai termében ok-
tatta a sportág titkaira az épeket.

Mivel a lőrinci az idei utolsó verseny volt, sokan jöttek el. Öt-
vennél többen álltak a két tatamira, amelyen olyan egyéniségek 
vezették a küzdelmeket, mint Péter Sándor tízszeres masters-
világbajnok vagy éppen Horvay Sándor, a Magyar Judo Szövet-
ség nemzetközi kategóriájú bírója. Az ő jelenlétük önmagában a 
maximumra sarkallta a versenyzőket.

– Már nincs is olyan sok idő a jövő év fő versenyéig, a Los 
Angeles-i speciális olimpiáig. Olyannyira közel van már, hogy a 
fő kérdések el is dőltek. Hárman képviselik majd a színeinket: 
Bereczky Athina, Kovács Ádám és Czink Attila. Az első számú 
tartalék az a Lipták Viktória lesz, aki az athéni játékokon arany-
érmes volt – mondta Juhász József.

S ha már speciális, említsünk meg egy olyan akciót, egy ka-
száló csípődobást, amelyet az épek között is megtapsoltak vol-
na. Czink Attila (képünkön ő hajt végre dobást) ellenfele akkorát 
csattant a tatamin, hogy egy pillanatra síri csend lett a terem-
ben…

néGy bronZ antWerpenből
szeptemberben rendezték meg belgiumban a 
speciális európa Játékokat, amelyen mind a négy 
magyar induló – lázár Zoltán, Horváth patrícia, 
Hajdú ádám és Valentin beatrix – bronzérmet 
szerzett.

ELMARADT 
A BRAVúR
nem tudta megismételni a pler-budapest múlt szom-
baton az orosháza elleni hazai győzelmet, a szinte tö-
kéletesnek mondható második félidőt. a csapat ide-
genben lépett pályára a Gyöngyös ellen, s szenvedett 
ötgólos vereséget, ami azt jelenti, hogy továbbra is 
hétpontos.

 
Az Orosháza elleni bravúros, kétgólos győzelmet követően a 
szurkolók azt kérdezgették egymástól, hogy vajon képes lesz-e 
az együttes konzerválni ezt a kitűnő formát a Gyöngyös elleni 
meccsre. Nos, a mérkőzés nem adott örömteli választ erre, mert 
Hutvágner István csapata alulmaradt.

Ennek a találkozónak, pontosabban az előzményének van 
némi pikantériája, hiszen az előző bajnokság rájátszásában e két 
együttes vívta talán a legizgalmasabb, legszorosabb meccseket 
egymással. A mindent eldöntő hazai összecsapáson nyerni tud-
tak a fiúk, megszerezve az ötödik helyezést. Most (még) nem volt 
akkora a tét, ami sajnos érződött is a lőrinciek játékán. 

A házigazda már a mérkőzés elején elhúzott 4-1-re, mert nem 
működött jól a védelmünk, és bátortalan volt támadójátékunk is. 
Az időkérés sem segített, így a gyöngyösiek nem sokkal később 
már hat góllal vezettek.

Pedig lett volna rá lehetőség, hiszen az egyik gyöngyösi súlyos 
sérülést szenvedett, egy másikat pedig durva szabálytalanság 
miatt „száműztek” a pályáról a játékvezetők. A szünetre ötgólos 
hátránnyal vonult be az öltőzőbe a PLER, és csak abban bízhat-
tunk, hogy jön az Orosháza elleni „bravúrfélidő”.

Sajnos nem jött…
Mert hiába tudtunk közelebb kerülni a vidéki együtteshez, 

utolérni nem sikerült. Olyannyira nem, hogy egy újabb rövid-
zárlat, egy 5-0-ás gyöngyösi rohanás azt jelentette, hogy távolra 
került az egyenlítésnek még a reménye is. Hiába kért ismét időt 
Hutvágner, látni kellett, hogy ezúttal nincs kellő tűz a játékunk-
ban az esetleges fordításhoz. Győzött a Gyöngyös és a rutinja. 

Jön a KőKemény bányásZ
a december 5-i 16. fordulóban hazai pályán a 
tatabánya lesz a pler ellenfele, amely ellen 
különösen nehéz lesz helytállni.
15. forduló:
Gyöngyös–pler-budapest 33-28 (18-13)
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Jóval túl az ünnepségen még 
mindig a könnyeit törölgeti, mi-
közben ölében pihen az elismerő 
oklevél.

– Nálunk aztán komolyan 
működik a titoktartási kötele-
zettség – tréfálkozik, ugyanis 
ő volt az egyetlen, aki nem tu-
dott arról, hogy kitüntetik ezen 
a napon. Huszonharmadik éve 
dolgozik a Somogyi László Szo-
ciális Szolgálatnál. Ez a második 
munkahelye, az előző a Szent 
Imre Kórház sebészete volt.

– Ők a mindenem – mondja 
a gondozottairól. – Több időt 
töltök velük, mint otthon.

Pedig otthon is várják… Fris-
sen házasodott, mindössze négy 
hónapja.

– Tíz éve élünk együtt. A pá-
rom gondolt egyet, és megkérte 
a kezemet. Ő nem az a tervezge-
tős fajta, a tettek embere. 

Negyven éve ismerik egy-
mást. Húsz évig nem találkoz-
tak, ám amikor ez újra megtör-
tént, ismét fellángolt a szerelem.

A férjén kívül gyermekei is 
várják otthon. Hárman, akik 
velük élnek. Ketten már elköl-

töztek. A legkisebb hat és fél, a 
legnagyobb huszonhat éves.

– Mi van önöknél reggel? – 
kérdezem.

– Káosz – hangzik a tömör 
válasz.

Férje takarítóként dolgozik 
éjszaka, vagyis szinte váltják 
egymást otthon, igazán pénte-
ken találkoznak. Ekkora család 
mellett az idősgondozás is bra-
vúrnak tűnik, ráadásul Pentz 
Istvánné most végzi a főiskolát, 
szociális munka szakon. Igaz, 
nem kizárólag az iskolapadban 
tanul. úgy tartja, nem érthet 
mindenhez az ember, s ő bizony 
nem szégyell kérdezni a kollé-
gáktól. A fiatalabbaktól sem, 

akik otthonosabban mozognak 
a számítógépek világában. És 
természetesen ők is kérdezhet-
nek tőle nyugodtan, ha tud, vá-
laszol.

– Teljes az életem. Most ér-
zem azt, hogy bezárult a kör. 
Én erre születtem.

– Ha belegondolunk, aki 
idős emberekkel foglalkozik, 
nem túl hosszú idő után bú-
csúzni kényszerül a gondozot-
taitól, méghozzá örökre – ve-
tem közbe.

– Ezt nem lehet megszokni, 
de kezelni lehet a helyzetet. Sőt 
kell is, hogy az ember ne égjen 
ki, ne legyen depressziós. És na-
gyon fontos, hogy milyen hát-

tér várja otthon. Rugalmasnak 
tartja magát. Gyermekeinek 
sokat megenged, de ha kell, ne-
met mond. Akárcsak a rábízott 
időseknek. 

– úgy tartják, minden szak-
mának megvan a szépsége. A 
gondozói hivatásé vajon mi? 

– Noha azt mondják, az idős-
ellátás nem sikerorientált, igenis 
vannak szépségei a munkánk-
nak. Amikor például sikerül egy 
helyzetből úgy eljuttatni a végig 
a ránk bízott embert, hogy bol-
dogság látszik az arcán.

(A szociális munka napjáról 
szóló cikkünket lásd  

a 4. oldalon.)

NEGyEDSZÁZADA AZ IDŐSEKÉRT
Az idősellátás nem sikerorientált, de vannak szépségei
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Pestszentimre ELSŐ Optika boltja

    Több mint 20 éve Pestszentimrén, Önökért!  
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: 10–13Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Szemüvegkeretek és szemüveglencsék 
AKÁR 50% kedvezménnyel kaphatók!  
(A feltételekről érdeklődjön üzletünkben!)
Látásvizsgálat minden hétköznap 10 órától
Havi kontaktlencsék az egészséges szemékért!

�a huszonöt éves 
Dr. széky endre 
Pestszentimre 

történeti társaság 
ünnepi közgyűlé-
sén osztotta ki az 
arra érdemeseknek 
a Pestszentimréért 
díjakat. a kitüntetet-
tek közül most dr. 
léderer imrét mutat-
juk be.

– Sokat hallani háziorvosoktól a 
panaszt, miszerint elöregszik a 
szakma, utánpótlás pedig nincs. 
Valóban ilyen komor a helyzet?

– Igen. Én magam is elhagy-
tam a hatvannegyedik évemet, 
szeretnék már egy kicsit pihenni, 
de nem nagyon akad jelentkező 
az utódlásra. A praxisvásárlás 
a fővárosban nem működik. 
Kihalásos alapon kapja meg az 
utód a praxist, fél év elteltével, 
ingyen.

– Amikor elkezdte a pályát, 
akkor rózsásabb volt a helyzet?

– 1975-ben, az egyetem el-
végzése után először az újpes-
ti Károlyi Sándor Kórház II. 
Belgyógyászati Osztályára ke-
rültem, majd öt évvel később 
az akkor átadott dél-pesti kór-
házba. Tíz évig dolgoztam ott, 
amiből két és fél esztendeig 
hozzám tartozott az alapellátás 
felügyelete. Akkoriban, ha meg-
hirdettünk egy háziorvosi állást, 
legkevesebb tizenöten biztosan 
pályáztak.

– Ma miért nem?
– Az orvosi egyetemről kibo-

csátottak száma nem pótolja az 
elhaltakét. Ráadásul annak ide-
jén háziorvosi szakvizsga nélkül 
is be lehetett tölteni az állásokat. 
Ma a végzést követő négy-öt 
évnyi rezidensi időt kórházban 
töltik a fiatalok, és mert ott is 
orvoshiány van, maradnak. Na-
gyon kevés az olyan elhivatott 
kolléga, aki azért jelentkezik az 
egyetemre, hogy háziorvos le-
gyen.

kiből lesz 
háziorVos?
– Ön háziorvos akart lenni?

– Négyéves koromban dön-
töttem el, hogy orvos leszek. A 
végzés után, mivel nincs valami 
nagy kézügyességem, manuális 
szak nem jöhetett szóba, így a 
belgyógyászat, illetve a gyer-
mekgyógyászat felé fordultam. 

Az akkori álláslehetőségek mi-
att végül a belgyógyász rang-
létrát jártam végig, egészen az 
osztályvezető-helyettességig. 
Utána kerültem a kórház veze-
tőségébe, amint már említettem, 
az alapellátást felügyeltem, de az 
a munka nem adott lehetőséget 
a szakmai kiteljesedésre. Ráadá-
sul a gyógyítást megnehezítette 

a krónikus nővérhiány. Abban 
az időben az orvos besegített az 
ápolásba, a segédápolók helyett 
pedig a nővér forgatta a bete-
geket. Így a gyógyulás folyama-
ta nagyon nehézkes volt, ezért 
olyan helyet szerettem volna, 
ahol önálló lehetek, és magam 
szervezhetem a munkát. Ekko-
riban indult a szabad orvosvá-

lasztás, így adódott, hogy házi-
orvos legyek.

– Bevett gyakorlat, hogy a 
parxist a gyerek viszi tovább…

– Három gyermekem közül 
semelyik nem lett orvos. Egyi-
kük most végzett közgazdasági 
szakon, a másikuk szociológus, 
a harmadik pedig informatikus.

ellenállóbb 
szerVezet
– Tapasztalataim szerint a házi-
orvosok nem kapják el a betegsé-
geket, hiába találkoznak naponta 
fertőző betegekkel. Ennyire meg-
erősödik az immunrendszerük?

– Óhatatlanul erősödik az 
apró fertőzésekre válaszul. Én 
szerencsére sosem voltam bete-
ges alkat. Nincs ez mindenkinél 
így, sokan minden járványos 
betegséget elkapnak. Tény, hogy 
nem létezik olyan kórokozó-
törzs, amivel mi ne találkoz-
nánk. Ha mégis, akkor nagyon 
betegek leszünk.

– Sokat hallani arról, hogy 
az orvosok kiszolgálják a gyógy-
szergyárakat, tehát azért írnak 
fel bizonyos tablettákat, mert a 
gyártók ellenszolgáltatást adnak 
cserébe.

– A gyógyszergyárak min-
dent elkövetnek a háziorvosok 
megnyerése érdekében. Ennek 
elég nehéz ellenállni. Minden 
orvos szerepel a listájukon, aki 
sok receptet ír fel. Ha nekem 
bóvlit hoznak, vagy a gyártóban 
nem vagyok biztos, nem tudnak 
meggyőzni.

– Pontosan kik?
– úgy hívják őket, hogy 

orvoslátogatók. Rendszeresen 
jelentkeznek, s általában azt ké-
rik, próbáljuk ki az adott gyógy-
szert húsz betegen. Ha valakinél 
beválik, akkor biztosak benne, 
hogy attól kezdve azt fogja szed-
ni.

gyógyszer 
Mértéktelenül
– Közkeletű összeesküvés-elmélet 
szerint a gyártók, ha nem kell, 
akkor is rászoktatnak bennünket 
a gyógyszerekre…

– Ami tény: az antibioti-
kumokból, fájdalomcsillapítók-

ból valóban létezik túlszedés. 
A legkisebb megfázás esetén 
már kapkodjuk be a tablettá-
kat, ami rendkívül károsan hat 
a baktérium-ellenállóképesség 
kifejlődésére. Ugyanakkor Ma-
gyarországon rettenetesen rossz 
az emberek egészségi állapota. 
Nem fordítunk kellő hangsúlyt 
a szűrővizsgálatokra.

– A gyógyszeres kezelés helyett 
sokan a természetgyógyászatot 
javasolják. Ön mit gondol erről?

– Nagyon sok betegség ön-
magától meggyógyul, minden-
féle beavatkozás nélkül. Ezek-
nek a természetgyógyászok 
nagyon örülnek. Ugyanakkor, 
ha egy középsúlyos hipertóni-
áról van szó, én is azt mondom 
adott esetben a betegnek, hogy 
fogyjon le. A fogyás is egyfajta 
természetgyógyászat. Emészté-
si problémák fennállásakor is 
szóba jöhetnek gyógyteák. De 
mondjuk egy tüdőgyulladás 
esetén, amikor bármikor bekö-
vetkezhet eltályogosodás, ter-
mészetgyógyászati eszközökkel 
gyógyítani elég bizarr.

„ami tény: az 
antibiotikumokból, 
fájdalomcsillapítókból 
valóban létezik túl-
szedés. a legkisebb 
megfázás esetén 
már kapkodjuk be 
a tablettákat, ami 
rendkívül károsan hat 
a baktérium-ellenál-
lóképesség kifejlő-
désére. ugyanakkor 
magyarországon 
rettenetesen rossz 
az emberek egész-
ségi állapota. nem 
fordítunk kellő hang-
súlyt a szűrővizsgá-
latokra.”

egyedüli orvos 
a családban
Hatvannégy évesen sem gondol a nyugdíjra

dr. léderer Imre már négyévesen eldöntötte, hogy orvos lesz

pentz Istvánné 23 éve dolgozik a szociális szolgálatnál

a szociális munka napja alkalmából a kerület szociális gondozója elismerő címben 
részesült pentz istvánné gondozónő, a somogyi lászló szociális szolgálat munka-
társa.

KERETES

KÉPALÁ

(B-anyag)

Az oldalt összeállította: ditzendy Attila


