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ÚJ rendőrségi irodA

A pestszentimreiek által régóta várt 
rendőrségi iroda nyílt meg december-
ben a felújított Imre-házban, ahol mun-
kanapokon 10 és 20 óra között várja 
az ügyeletes a lakossági bejelentése-
ket, illetve a bármilyen más rendőrségi 
ügyben segítséget, tanácsot kérőket. 
a rendőrségi iroda ugyanúgy működik, 
mint az ugyancsak tavaly megnyílt 
Havanna-lakótelepi iroda.

miénK A rendelő

Megtörtént a földhivatali bejegyzés, így 
a kerület lett a pestszentimrei pintér 
kálmán szakrendelő tulajdonosa. az 
épület megvásárlása része az állami 
adósságkonszolidációnak, aminek 
révén nagy anyagi tehertől szabadult 
meg a kerület. a szakorvosi rendelő 
használatáért a 2009-es megnyitás 
óta havonta több millió forint bérleti 
díjat fizetett az önkormányzat.

Jeges élmény

Ha az időjárásra gondolunk, a tél tu-
lajdonképpen még el sem kezdődött. 
ennek ellenére máris több ezer kerületi 
kereste fel a szabadtéri jégpályát, 
amely január eleje óta a bókay-
kertben várja az érdeklődőket. a 
nagyközönség hétköznap 15 óra után, 
hétvégén 8 és 21 óra között látogat-
hatja a pályát, ám 14 és 15 óra között 
pályakarbantartás zajlik.

vidám évindÍtó

Számos meglepetéssel készültek a 
dohnányi ernő zeneiskola ifjú muzsi-
kusai a sportkastélyban január 5-én 
tartott újévi hangversenyükre. ezek 
közül csak az egyik volt a fordított 
sorrend: ezúttal a fúvósok kezdtek, 
a szimfonikusok a második részben 
léptek fel. Ha megszólal egy basszus 
szaxofon, a hallgatóság azonnal érzi, 
hogy abban eleve van valami vicces.

A tehetségeKért

A kerületben élő ifjú tehetségeket 
támogatja az, aki jegyet vált kucsák 
lászló január 24-i jótékonysági 
gitárkoncertjére a rózsa művelődési 
Házba. az országgyűlési képviselő fel-
adatának tekinti a kerületben élő tehet-
séges fiatalok felkutatását, elismerését 
és támogatását, mert tisztában van 
azzal, hogy milyen fontos ügyről van 
szó.

4. oldal 5. oldal 8. oldal 14. oldal2. oldal

�mozgalmas évet 
tudhat maga 
mögött a kerület 

kucsák lászló or-
szággyűlési képviselő 
szerint, akivel nagyító 
alá vettük az óév és 
az új esztendő né-
hány kerületfejlesztési 
programját.  

városKéP   

– Csaknem 90 ezer méter, 7200 
család és több mint 7000 bekötés. 
Így néz ki a kerületi csatornázás 
számokban. Ön mit írna a csök-
kenő számsorrend végére?

– A 2-es számot, hiszen a ter-
vek szerint ennyi éven belül ké-
szül el a gerinchálózat, ami után 
a háztartások rácsatlakozhat-
nak a csatornára. De ez elé még 
odaírhatnám a 20-ast is, mert a 
kerületben körülbelül ennyi éve 
húzódik a csatornaépítés meg-
kezdése, ami európai színvonal-
ra emeli közel 8000 lőrinci és 
imrei család életminőségét. 

előre kell nÉznI
– Ez alatt a 20 év alatt a kerü-
let csatornázottsága nemcsak az 
európai, de a fővárosi átlagtól is 
elmaradt.

– Hiába a nehéz örökség, 
én mégis azt mondom, hogy 
most már előre kell nézni és 
arra gondolni, hogy az építke-
zéssel járó átmeneti nehézsé-
gek után egy komfortosabb és 
környezetbarátabb korszak kö-
vetkezik a kerületben. Ha már 
a számokat említi, itt szeretném 
elmondani, hogy szintén nagy 
könnyebbséget jelent a csalá-
doknak, hogy megvalósulhatott 
a rezsicsökkentés második üte-
me, sok forintot megtakarítva 
ezzel a kerületi családoknak is, 
tekintve, hogy egy átlagos ház-
tartás legalább félmillió forintot 
költ évente a közüzemi szám-
lákra.

– A két kerületrész közül Im-
rén épül a csatornahálózat na-
gyobbik része, ahol néhány hete 
átadták a megújult Imre-házat, 
most pedig a Pestszentimrei Kö-
zösségi Ház, a PIK felújítása is a 
finisben van. Tudatos közösség-
építés?

– Fontos, hogy egy városrész-
nek ne csak az épített környezete 
fejlődjön, hanem a helyi közös-
ségei is, amihez nagyon sokat 
tehet hozzá egy-egy művelődési 
ház. Bízom benne, hogy a kerü-
letiek méltán lesznek büszkék 
a PIK-re, amelyet néhány főfal 
kivételével teljesen lebontottak, 
hogy a régi helyén egy modern, 

minden igényt kielégítő épület 
álljon.

cseH tamÁstól 
paul ankÁIg
– A felújítandó épületrészben az 
átalakítás ideje alatt is üzemelt 
egy cukrászda és egy kerékpár-
bolt. Önnek melyik hiányzott 
volna jobban? 

– Mindkettő. A gasztronómi-
ai élmények és a sport mellett a 
zenét is legalább annyira fontos-
nak tekintem, habár sajnos erre 
kevés időm jut. ezért is nagyon 
örülök a január 24-i jótékony-
sági gitárkoncertnek, amellyel a 

kerületi ifjú tehetségeket szeret-
ném támogatni. A koncert a ró-
zsa Művelődési Házban lesz, és 
szeretettel várom rá valamennyi 
kerületi lakost! 

– Mit tudhatunk a repertoár-
ról?

– Biztosan játszani fogom a 
Fonográftól az első villamost és 
Cseh Tamástól a Budapestet, de 
a szving ünnepelt előadójától, 
Paul Ankától a Diana is felcsen-
dül majd.

– A képviselő-testület zöld 
utat adott egy időseket támogató 
programnak. Mi volt az indítta-
tása?

– A kerületi időseknek szó-

ló rendezvényeket látogatva azt 
tapasztalom, hogy sajnos nem 
minden nyugdíjasnak adatik 
meg, hogy szerettei körében 
töltse a napjait. Bár számos szo-
ciális szolgáltatás működik Lő-
rincen és Imrén is, úgy érzem, 
hogy még nagyobb figyelmet 
kell fordítani arra a generáció-
ra, amelyik élete munkájával 
teremtett jobb jövőt a fiatalabb 
generációk számára.

segítő kezek
– Hogyan segít nekik a program?

– A segítő kezek az aktív 
évekért elnevezésű országos 
kezdeményezés az időskorúak 

magányát szeretné enyhíteni. 
ehhez az önkénteseken alapuló 
hálózathoz csatlakozik a kerü-
let, mert hiszem, hogy egy ked-
ves szó is fontos támasz lehet 
számukra.

– Még csak néhány nap telt el 
az új esztendőből. Ön megfoga-
dott valamit a 2014-es évre?

– Azok közé tartozom, akik 
szerint egy jó fogadalomhoz 
nem kell új esztendő, az év bár-
mely napja alkalmas lehet egy 
jó cél kitűzésére. Hadd kívánjak 
inkább a kerület lakosainak bol-
dog, sikerekben gazdag új évet, 
például a jótékonysági gitárest-
tel…

Segít
az enyhe tél
Az eddigi enyhe télnek 
köszönhetően folyamato-
san, a terveknek meg-
felelően zajlik a csator-
názás Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén. A 
szeptemberi indulástól 
december végéig több 
utcában is befejeződött 
az építkezés. 

Süle Csaba, a lőrinci kivite-
lező sade-Penta konzorci-
um képviselője beszámolt 
arról, hogy az eltelt időszak-
ban több mint 3 kilométer-
nyi csatornát fektettek le. 
mivel eddig a várhatónál 
enyhébb volt a tél, az év 
elején elkezdtek dolgozni 
a székely györgy, a tóth 
árpád, a Kosztolányi dezső 
és az aranyeső utcában 
is. a szakember elmondta, 
hogy az enyhe időjárás is 
segítségükre van, de termé-
szetesen vészforgatókönyv 
is létezik a hideg télre.
– Ha megérkezik a nagy 
hideg, és félbe kell szakítani 
a munkát, akkor elsősorban 
arra kell ügyelnünk, hogy 
közlekedésre alkalmas álla-
potban hagyjuk az utakat, 
és a munkálatok újrakezdé-
séig gondoskodjunk azok 
karbantartásáról.
Van már olyan része a 
kerületnek, ahol a tervezett 
csatornaszakasznak több 
mint a fele elkészült, más – 
eddig teljesen csatornázat-
lan – helyeken pedig már az 
egyharmadot is meghaladja 
a kész szakasz.
Lévai István Zoltán alpol-
gármester szerint is sikeres 
a csatornázási projekt 
végrehajtása.
jó ütemben halad a munka. 
a lakosság együttműködő, 
a kivitelezők pedig kiszámít-
hatóan dolgoznak. Köszön-
jük az emberek türelmét, 
és továbbra is arra biztatok 
mindenkit, hogy bármilyen 
kérdése, észrevétele van, 
forduljon az önkormányzati 
képviselőjéhez, vagy keres-
se fel az ügyfélszolgálato-
kat – mondta lévai istván 
zoltán.
az alpolgármester kiemel-
te, hogy a talajterhelési 
rendelet módosításával az 
önkormányzat megterem-
tette a lehetőségét annak, 
hogy az egyéni rákötésekre 
több mint egy év álljon 
rendelkezésre.

Bővebben a 3. oldalon

Kucsák lászló a jótékonysági gitáresttel kíván sikeres új évet 

folytatódiK 
az éPÍtKezés 

az országgyűlési képviselő meggyőződése, hogy az év bármely napja alkalmas lehet egy jó cél kitűzésére
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
 ...............................................................................

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1400

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

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
Ady E.u. 100.

tel.: 297-5733, 297-5734 
H., Sze.: 8–12 és 14–18, 
K., Cs.: 7–11 és 13–16, 

(csüt. délután kizárólag 
időpontfoglalással) P.: 8–12

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

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

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban. Előzetes 
egyeztetés alapján.

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

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

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

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

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

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

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

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

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

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

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

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

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

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

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

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

PetrovAi lászló
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

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

PusKás attila   

A rendőrségi iroda ugyanúgy 
működik, mint az ugyancsak 
tavaly megnyílt Havanna-la-
kótelepi iroda. Az ügyeletes 
online kapcsolatban áll a kapi-
tánysággal, ugyanazt a számí-
tógépes rendszert használva, 
mint a központban dolgozó 
munkatársai. A gyors intézke-
dést segíti továbbá a telefonos, 
valamint a járőrökkel össze-
köttetést teremtő rádiós kap-
csolat. nem mellékesen az új 
rendőrségi irodába bekötötték 
a Hősök terén lévő, 360 fokban 
forgó térfigyelő kamerát.

Élő kapcsolat
– nagy örömünkre szol-
gál, hogy megnyílhatott 
Pestszentimrén ez a rend-
őrségi iroda. nekem, mint 
tősgyökeres imreinek, külön 
öröm, mert tudom, hogy az 
itt lakóknak nagy vágya volt, 
hogy közelebb kerüljenek a 
rendőrséghez, mivel ez a te-
rület esik legmesszebb a kerü-
leti kapitányságtól – mondta 
Kékesi András rendőrezredes, 

kapitányságvezető az iroda 
december 19-i átadóján, ame-
lyen Ughy Attila polgármester, 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő, alpolgármester és 
Lévai István Zoltán alpolgár-
mester kívánt eredményes 
munkát az itt szolgálatot telje-
sítő rendőröknek.

– Az új irodával a lakosság 

és a rendőrök is jól járnak, mi-
vel az itt élőknek nem kell a 
meglehetősen távoli kapitány-
ságra utazniuk, kollégáink 
pedig az ügyelet vállalásával 
keresetkiegészítéshez jutnak – 
tette hozzá Kékesi András. 

többen lettek
Száva Flórián Roland rendőr 
őrnagy, bűnügyi készenlé-
ti csoportvezető, a térfigyelő 
szolgálat vezetője az infor-
mációs pont megnyitása óta 
eltelt időszakról beszámolva 
elmondta, hogy a lakosság na-
gyon hamar megszokta az új 
szolgáltatást, napi szinten ve-
szik azt igénybe.

– Általában jogi viták-

kal keresik meg az ügyele-
tes kollégát, de zseblopásról, 
gépkocsifeltörésről és autó-
lopásról is több bejelentést 
tettek már – mondta szá-
va Flórián. – egyre többen 
tudnak az irodáról, ami a 
médiamegjelenés mellett 
annak is köszönhető, hogy 
az intézkedő rendőrök tájé-
koztatják az itt élőket erről 
a lehetőségről, és hogy rend-
szeresen helyezünk ki szóró-
anyagokat például a rendelő-
ben.

Az őrnagy hangsúlyoz-
ta, hogy az iroda működé-
sével nem csökkent, hanem 
egy fővel és a teljes közpon-
ti számítógépes rendszer-
rel bővült a rendőri jelenlét 
Pestszentimrén. Továbbra is 
él az Imre-pont 06-20-321-
1016-os járőrtelefonszáma.

A változás annyi, hogy ez 
a telefon az irodában csörög, 
de az ügyeleti időn túl is hív-
ható, ugyanis akkor át van 
irányítva a kapitányságra. 
ennek köszönhetően mini-
málisra rövidül a bejelenté-
sekre való reagálási idő, ami 
az eredményes felderítés el-
engedhetetlen része.

A másik két fő területen 
(a gloriett- és a Lakatos-la-
kótelep, illetve a Béke tér és 
a ganztelep) járőrözőkre ösz-
szetettebb feladat hárul, így a 
rendőrségi pontokra való ki-
állást felváltotta a folyamatos 
mozgó járőrszolgálat. 

� a pestszentimreiek által régóta várt rendőr-
ségi iroda nyílt meg decemberben a felújított 
Imre-házban, ahol munkanapokon 10 és 20 

óra között várja az ügyeletes a lakossági beje-
lentéseket, illetve a bármilyen más rendőrségi 
ügyben segítséget, tanácsot kérőket. 

a rendőrségi iroda átadóján ughy attila polgármester, Kucsák lászló országgyűlési képviselő, alpolgármester és lévai 
istván zoltán alpolgármester kívánt eredményes munkát Kékesi andrás rendőrkapitánynak

Rendőrségi információs pont nyílt az Imre-házban 
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Gyorsan népszerű 
lett Imrén az új 
rendőrséGI Iroda

eredményesen műKődneK A KAmeráK
az Imre-házban lévőhöz hasonlóan a Havanna-lakóte-
lepen, a csontváry utca 23. szám alatt a múlt nyáron 
megnyitott rendőrségi információs pont is a térfigyelő 
rendszer része, melynek munkáját két gyalogos járőr 
egészíti ki. 
– a lakótelepen 27 kamera ügyel a közbiztonságra, míg 
az Imre-háznál a Hősök terén lévő, 360 fokban forgó 
kamera látja a teret és a nemes utca ottani szakaszát. 
ez utóbbi segítségével tudtuk például megkezdeni a 
nyomozást azok után, akik decemberben megrongálták 
a Hősök terén elhelyezett adventi koszorút – mondta 
száva Flórián. – Általában elmondható, hogy a térfi-
gyelő szolgálat által végrehajtott elfogások, előállítások, 
igazoltatások az éves intézkedési szám 40 százalékát 
teszik ki. 
az őrnagy kiemelte, hogy a hozzájuk forduló embe-
rekből áradó bizalomból folyamatosan érzik, hogy a 
lakosság megbecsüli a munkájukat.
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3KözéletA csatornákat akkor lehet használatba venni, ha az adott terület minden utcájában elkészülnek

� a terveknek 
megfelelően 
folynak a csa-

tornázási munkálatok 
pestszentlőrincen és 
pestszentimrén. a 
szeptemberi indulás-
tól december végéig 
több utcában is befe-
jeződött az építkezés, 
vagy előrehaladott 
állapotban van. 

PusKás attila   

Az önkormányzat és a kivitele-
ző cégek képviselői is megerő-
sítették, hogy a több évtizede 
várt beruházás megkezdése óta 
folyamatosan kapják a pozitív 
visszajelzéseket és az érdeklődő 
kérdéseket a lakosság részéről, 
hogy melyik utca mikor kerül 
sorra.

segít az 
IdőjÁrÁs
Süle Csaba, a lőrinci kivitelező 
sADe-Penta konzorcium kép-
viselője beszámolt arról, hogy 
az eltelt időszakban több mint 3 
kilométernyi csatornát fektettek 
le. 

– Az év elején pedig elkezd-
tünk dolgozni a székely györgy, 
a Tóth Árpád, a Kosztolányi 
Dezső és az Aranyeső utcában 
is. nagy nehézséggel eddig nem 
szembesültünk, ami probléma 
adódott, azt megoldottuk, így az 
építkezés akadálytalanul zajlik 
– mondta süle Csaba.

A szakember hozzátette, 
hogy az enyhe időjárás is segít-
ségükre van, de természetesen 
létezik vészforgatókönyv a hideg 
télre.

– Ha megérkezik a nagy hi-
deg, és félbe kell szakítani a 
munkát, akkor elsősorban arra 
kell ügyelnünk, hogy közleke-
désre alkalmas állapotban hagy-
juk az utakat, és a munkálatok 
újrakezdéséig gondoskodjunk 
azok karbantartásáról.

elkÉszült 
szakaszok
Van már olyan része a kerü-
letnek, ahol a tervezett csator-
naszakasznak több mint a fele 
elkészült, más – eddig teljesen 

csatornázatlan – helyeken pedig 
már az egyharmadot is megha-
ladja a kész szakasz.

– A ferihegyi gyorsforgalmi 
út és a Felsőcsatári út, Álmos 
utca által határolt területen az 
év végéig csaknem másfél kilo-
méter csatorna készült el, ami 
52 százalékos kiépítettséget je-
lent – informált Piukovics An-
tal, a sADe Magyarország Kft. 
felelős építési vezetője. – A vég-
leges burkolat helyreállításával 
befejeztük a munkát a Hangár 
és a Huba utcában is. Az előd, 
a Kond és az Árpád utcában 
szintén kész a csatorna. ez utób-
biban 441 méteres szakaszt épí-

tettünk, és ennek egy részén is 
végleges már az aszfaltburkolat, 
a hiányzó felülettel januárban 
készen leszünk.

A cég munkatársai Vecsés ha-
tárában is dolgoznak. Az Üllői 
út, Mednyánszky utca, szinyei 
Merse Pál utca és semmelweis 
utca által határolt, eddig teljesen 
csatornázatlan területen már 34 
százalékos a kiépítettség.

Arról, hogy mikor kezdőd-
hetnek meg az egyéni rákötések, 
Piukovics Antal így vélekedett: 

– A csatornákat akkor lehet 
majd használatba venni, ha az 
adott terület minden utcájában 
elkészülünk, és át tudjuk adni 

üzemeltetésre a hálózatot a Fő-
városi Csatornázási Műveknek. 
Ha ilyen ütemben haladunk, 
akkor március végén, áprilisban 
befejezzük a munkát.

A szakember szerint a terve-
zettnél valamivel jobb ütemben 
haladnak, így ha az idő enge-
di, február közepén, jelentősen 
megemelt létszámmal, a gilice 
tér környékén is megkezdik a 
csatornázási munkálatokat.

VÁrjÁk a 
kÉrdÉseket
Lévai István Zoltán alpolgár-
mester szerint is sikeres a csa-

tornázási projekt végrehajtása.
– A felmerülő kisebb prob-

lémákat jól kezelve, jó ütem-
ben halad a munka. A lakosság 
együttműködő, a kivitelezők pe-
dig kiszámíthatóan dolgoznak. 
Köszönjük az emberek türelmét, 
és továbbra is arra biztatok min-
denkit, hogy bármilyen kérdé-
se, észrevétele van, forduljon az 
önkormányzati képviselőjéhez, 
vagy keresse fel az ügyfélszol-
gálatokat – mondta Lévai István 
Zoltán.

Az alpolgármester kiemelte, 
hogy a talajterhelési rendelet 
módosításával az önkormányzat 
megteremtette a lehetőségét an-

nak, hogy az egyéni rákötésekre 
több mint egy év álljon rendel-
kezésre.

– Mivel a kerítésen belüli rá-
kötést mindenkinek magának 
kell megoldania, fontos, hogy 
erre elegendő idő legyen – mu-
tatott rá.

A kerületben összesen 90 ki-
lométernyi hálózat épül ki 2015 
júniusának végéig, és ez 7200 
háztartás életét teszi végre az 
európai színvonalnak megfele-
lően komfortossá. A mintegy 34 
milliárd forintba kerülő teljes 
fejlesztésből 23,5 milliárd az eu-
rópai uniós támogatás.

állAPotFelmérés 
FolyiK, nem 
Kell Félni A 
FotózóKtól!
A folyamatos 
munkavégzéshez már 
most szükséges a 
leendő csatornázási 
területek állapotának 
felmérése. A kivitelező 
cégek munkatársai 
ezért folyamatosan 
járják az utcákat, és 
fényképfelvételeket 
készítenek, tehát nem 
kell megijedni.
– munkatársaink az 
épületek homlokzatát, 
a kerítéslábazatokat, 
a járdákat fotózzák, 
hogy ha később 
esetleg káresemény 
történik, akkor 
bizonyítható legyen, 
hogy az a kivitelezők 
hibája vagy sem. ne 
féljen senki, nem 
bűncselekmény 
terepszemléje zajlik, 
hanem a műszaki 
állapotot mérjük fel 
– mondta Piukovics 
Antal.



terv szerInt, naGyon 
jól halad a munka
Egyelőre kedvez az időjárás a csatornázásnak
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az enyhe időjárásnak köszönhetően januárban is folyt a csatornázás

Mérséklődnek 
a helyi adók
A helyi adók mértékének csökkentéséről is 
döntött az önkormányzat képviselő-testülete 
a január 15-i rendkívüli ülésen.

A magasabb szintű jogszabályi környezethez, vagyis az 
Országgyűlés által decemberben elfogadott törvényhez 
igazodva módosította ismét a képviselő-testület a helyi 
adókról szóló rendeletet. A cél már novemberben is olyan 
helyi adómérték megállapítása volt, amely nem ró növek-
vő terheket az adózókra. A parlament törvénymódosítása 
ráadásul most az adócsökkentést is lehetővé tette, ami a 
vállalkozásokat és a magánadózókat is érinti.

egyhangúlag döntött a testület arról is, hogy a kerü-
let csatlakozzon a települési önkormányzatok idei adós-
ságkonszolidációjához. A 2013. évi adósságkonszolidáció 
jelentős terhet vett le a fővárosi és országos összehason-
lításban is példátlanul magas adóssággal küzdő kerület 
válláról, így az ez évi állami segítség is nagyban meg-
könnyítheti Pestszentlőrinc és Pestszentimre helyzetét. 

➜ (kgy) 

FelhÍVÁs
A KerÜLeTI CsATOrnAHÁLóZAT BőVíTÉsÉVeL KAPCsOLATBAn
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVIII. kerületi Tagszervezete korábbi felhívására, amelyben olyan kerületi 
vállalkozók jelentkezését várta, akiknek a csatornaépítés, csatornaszerelés a tevékenységi köre, az alábbi kivitelező 

vállalkozások (a kerítésen belüli munkák elvégzésére) és anyagbeszállító vállalkozás regisztrált, hozzájárulva 
elérhetőségének megadásához.

KivitelezőK:
BSzt MérnöKi éS építőipari Kft. | CzeCzon andráS épületgépéSz 

éS építéSi vállalKozó | delta épKer Kft. | fűt-Hűt 2003 Bt.
MátHé taMáS egyéni vállalKozó | SzeKeráK Kft. |

vároSgazda Xviii. Kerület nonprofit zrt.
anyagBeSzállító: idoMoK Kft.

Amennyiben igénybe kívánják venni a fenti vállalkozások szolgáltatásait, elérhetőségükről érdeklődjenek 
a kamara szolgáltató irodájában. 

Még mindig érvényes a korábbi felhívás, miszerint olyan csatornaépítő, csatornaszerelő kerületi vállalkozásokat 
keresünk, amelyek egy rövid regisztrációs lap kitöltésével hozzájárulnak, hogy adataikat a nálunk jelentkezőknek 

kiadjuk. az adatszolgáltatás kizárólag önkéntes alapon történik! Amennyiben szeretné, hogy az irodánkban 
érdeklődőknek az Ön vállalkozását ajánljuk, szíveskedjen felvenni a kapcsolatot az irodánkkal az alább megadott 

elérhetőségek egyikén.
A kerületi fejlesztések megvalósítását a helyi vállalkozások bevonásával kívánjuk elősegíteni. számítunk Önre!

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara XVIII. kerületi Tagszervezete a megadott adatokat az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény és a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 

rendelkezéseit betartva kezeli. 

BKIK XVIII–XIX. kerületi szolgáltató Iroda
Cím: 1185 Budapest, Üllői út 453. fszt.

Telefon: +36-1/290-2350 | Mobil: +36-30/289-3029 | e-mail: 18ker@bkik.hu | Munkatárs: Takács Imre



Városkép p 2014. január 22. XXIII. évfolyam 1. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

4 Közélet Az épület megvásárlása része az állami adósságkonszolidációnak

Alkotmányok 
egymással 
szemben
„Az alkotmány egy eszköz az ország, 
a nemzet önvédelmére, megmaradá-
sára” – fogalmazott tóth zoltán József 
jogtörténész a Jobbik nemzeti estek 
Xviii. kerületi rendezvénysorozatának 
keretében január 9-én tartott előadá-
sában. 

A jogtörténész kritikus véleményt fogalmazott 
meg mind az 1949-ben elfogadott „ideiglenes 
alkotmányról”, mind az érvényben lévő alap-
törvényről. 

– Az elmúlt bő két évtized jogrendje lehetővé 
tette az állam és az állampolgárok kifosztását 
– mondta Tóth Zoltán József, aki ezt az állítást 
néhány számadattal igyekezett alátámasztani. 
Többek között azzal érvelt, hogy a multinaci-
onális cégek a jogszabályoknak köszönhetően 
legálisan mintegy 170 milliárd dollárt vittek ki 
az országból, a különböző offshore cégek révén 
pedig ennél is nagyobb, csaknem 250 milliárd 
dollár veszteséget okoztak a magyar gazdaság-
nak. 

A jogtörténész szerint az 1949-es alkotmány 
és a 2011-ben elfogadott alaptörvény is elveti az 
értékalapú szemléletet, szemben a szent Koro-
na-tanra épülő történelmi alkotmánnyal.

– A magyar jogállamiság nem az értékeken 
alapul, így a szabadság fogalma is kimerül az 
emberi ösztönök korlátlan kiélésében. A válás 
intézménye, az abortusz, a melegházasság, a 
szerzés- és hatalomvágy a mai jogrend liberali-
zációjából fakad – fogalmazott az előadó. – A 
történelmi alkotmány ezzel szemben megfogal-
maz bizonyos értékeket, amelyeket nem vitatni 
kell, hanem követni. Alapvetően nem vallási, 
hanem olyan emberi erényekhez kötődik, mint 
például a tisztesség, a becsület és a pontosság. 
A törvények meghozatalának, a jogszabályok 
alkalmazásának is ezen értékeken kell alapul-
niuk.

➜ P. a.

Véradás 
a Városházán

A korábbi évek hagyományait követve a Magyar 
Vöröskereszt Budapesti szervezete 2014. febru-
ár 4-én, kedden 9 és 11.30 óra között véradó na-
pot tart a Polgármesteri Hivatalban (1184 Üllői 
út 400., I. emelet 119.). 

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervez 
térítésmentes véradást. A biztonságos magyar-
országi vérellátáshoz minden évben 500 ezer 
egység vérre van szükség. ennek biztosításához 
évente csaknem félmillió ember véradományát, 
önzetlen segítségét várják beteg embertársaink. 

Kérjük, a véradásra hozza magával személyi 
igazolványát, lakcím- és TAJ-kártyáját.

A szakorvosi rendelő használatáért a 2009-es 
megnyitás óta havonta több millió forint bérle-
ti díjat fizetett az önkormányzat – a beruházó 
pénzintézettel aláírt lízingszerződés 15 éves idő-
tartamról szólt –, amely most 546 millió forint 
plusz áfa áron jutott hozzá az ingatlanhoz.

– A szakrendelő megvásárlása illeszkedik 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatá-
nak adósságcsökkentő törekvései közé – mondta 
Lévai István Zoltán alpolgármester. – A korábbi 
önkormányzati ciklusokban felhalmozott tarto-
zás mérsékléséhez nagyban hozzájárul az állami 
adósságkonszolidáció, amely lehetőséget nyújtott 
arra, hogy a határozatlan idejű hitelkeret terhére 
a kerület megvehesse a rendelőt, amelynek vétel-
árát az állam átvállalja. Az, hogy ennek köszön-
hetően megszabadulhatunk egy olyan jelentős 
havi kiadástól, mint a több mint 5 millió forintos 

bérleti díj, hosszú távon lehetőséget, anyagi moz-
gásteret ad az önkormányzatnak.  

Fontos megemlíteni, hogy a rendelő önkor-
mányzati tulajdonba kerülése nem befolyásolja 
az intézmény működését.

A Pintér Kálmán szakrendelőt a megnyitá-
sakor a legkorszerűbb gép- és műszerparkkal 
szerelték fel. Az intézmény számottevően meg-
könnyíti a csaknem 25 ezer pestszentimrei lakos 
orvosi ellátását, egyúttal kényelmesebbé teszi 
számukra a szolgáltatás igénybevételét, ugyanis 
korábban a Thököly úti rendelőbe csak többszöri 
átszállással juthattak el. A háromszintes épület-
ben kezdettől fogva gyógyszertár is működik, 
így a közeli Imre-házban üzemelő patikával 
együtt ezen a téren is javult az ellátás a korábbi 
évekhez képest.

➜ P. a.

Adósságot csökkent a rendelő 
tulajdonjogának átvétele
megtörtént a földhivatali bejegyzés, így a Xviii. kerületi önkormányzat lett a 
pestszentimrei Pintér Kálmán szakrendelő tulajdonosa. Az épület megvásárlása 
része az állami adósságkonszolidációnak, aminek révén nagy anyagi tehertől sza-
badult meg a kerület.

Lévai István Zoltán alpolgármester, a kuratóri-
um alelnöke a jutalmak átadásával egyidejűleg 
a 2014-es évre is eredményes munkát kívánt a 
rendőröknek. 

– Bízom abban, hogy ez az elismerés inspi-
rálóan hat a kapitányságon dolgozókra a kerület 
közösségéért végzendő további munkához, ami-
hez erőt és egészséget kívánok mindenkinek – 
mondta az alpolgármester. 

A pénzjutalommal járó elismerésekhez Kékesi 

András rendőrezredes, a kerületi kapitányság ve-
zetője is személyesen gratulált a beosztottjainak.

Kiemelkedő munkájáért Havas István Matisz 
József rendőr főtörzszászlós, Miglécz Patrik, 
Pavisa József és Szűcs Árpád rendőr főtörzsőrmes-
ter, valamint a rendőrség munkáját különböző 
területeken közalkalmazotti státusban hosszabb 
időn át segítő Podhorszky Erika, Morner Gyuláné 
és Ritz Antalné részesült jutalomban.

➜ P. a.

elismerés a rendőrség sikeres és 
eredményes munkatársainak
Az elmúlt évben három alkalommal vehettek át jutalmat a Xviii. kerületi rendőrka-
pitányság kiválóan dolgozó munkatársai a Közalapítvány a Xviii. kerület Közbizton-
ságáért kuratóriumának döntése alapján. A testület decemberben a szeptember 
óta eltelt időszakot figyelembe véve ítélte oda az elismeréseket.

emléKezés somogyi AdolFrA
somogyi adolf, a bókay-kert 
nyugalmazott vezetője hosszan tartó, 
súlyos betegség után 2013. december 
11-én, életének 73. évében elhunyt.
somogyi adolf 1964-ben szerzett 
tanári oklevelet a szegedi tanárképző 
Főiskolán, matematika-fizika-testnevelés 
szakon. oroszlányban kezdett tanítani, 
majd 1969-től az egyik pestszentimrei 
iskolában dolgozott. 1975-től a mai 
táncsics általános iskolában tanított.
kerületünkben a lakótelepek építésével 
ebben az időben nagymértékben 
nőtt a gyermekek száma, ezért 
szükségessé vált a nyári táboroztatás 
megszervezése, amely a kerületi 
úttörőház feladata volt. somogyi adolfot 
az addigi tevékenysége alapján a 
táborozás szakemberének tekintette 
a kerület vezetősége, ezért felkérték 
az úttörőház igazgatói teendőinek 
ellátására. az intézményt 1980-tól 2000. 
évi nyugdíjazásáig vezette – 1989-től 
már diákcentrum néven.
somogyi adolf a közművelődésben 
is több módosítást kezdeményezett. 
Vezetése idején a kiscsoportos 
foglalkozások (szakkör, tanfolyam) 
mellett nagyobb hangsúlyt kapott 
a szabadidős tevékenység, 
vetélkedősorozatok, amatőr 
művészeti versenyek, új formában 
szervezett sportversenyek indultak, 
és társastáncoktatás kezdődött. az 
intézményből indult a sikeressé vált 
botafogo táncegyüttes. 
somogyi adolf aktív részt vállalt a 
kerület szakmai életében, nagyon jó 
kapcsolatot ápolt a társintézményekkel, 
valamint sok munkatársával baráti 
viszonyban is volt. 

táJéKoztAtó
a 48-as felnőtt háziorvosi körzetben 

dr. szilvási Ildikó rendel

rendelési idő:
Hétfő: 12.30–16.00
kedd: 08.00–12.00

szerda: 15.00–19.00
csütörtök: 08.00–12.00

péntek: változó

a területi ellátási kötelezettség az alábbi ut-
cákra terjed ki:

a bányai júlia u. mindkét oldala, az esz-
ter u. mindkét oldala, az Igric u. mindkét 
oldala, kancsó u. 1–25. és 2–26., kapocs 
u. 1–15. és 2–24., kelme u. 1–10., mind-
két oldal, a kérész u. mindkét oldala, a 
kettős-körös u. mindkét oldala, a kislippó 
u. mindkét oldala, nagykőrösi út 61–130., 
mindkét oldal, nemes u. 2–36., az oszkó 
u. mindkét oldala, rákóczi u. 1–79. és 
2–82., szálfa u. 1–33. és 2–24., tiszavirág 
u. 1–41. és 2–44., Vasút u. 1–48., Vezér u. 
1–37. és 2–32.
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5KözéletHáromszoros a túljelentkezés az iskolák körében a pályahasználatra

�Ha az időjárásra 
gondolunk, a tél 
tulajdonképpen 

még el sem kezdő-
dött. ez azonban 
nem nagyon érdekli a 
korcsolyázás kedve-
lőit: máris több ezer 
kerületi kereste fel a 
szabadtéri jégpályát, 
amely január eleje óta 
a bókay-kertben várja 
az érdeklődőket.

KeréKgyártó györgy  

− Igazából én annyira nem 
bánom, hogy nincs hideg. A 
korizáshoz csak az a fontos, 
hogy a jég jó minőségű legyen, 
és mivel úgyis mozgunk, nem 
szoktunk nagyon felöltözni. A 
lényeg, hogy van ez a pálya, és 
amíg be nem csukják, én kijárok 
ide a többiekkel – mondta a 16 
éves András, aki azt is elárulta, 
leginkább a barátaival szeret el-
jönni a kerületi jégpályára, de 
a nyitáskor az édesapja is elkí-
sérte, sőt arra is volt már példa, 
hogy elhozta egy kicsit gyako-
rolni a húgát.

nem tÁVolsÁg!
Andrásnak könnyű dolga van, 
hiszen csak a Lakatos-telepről 
kell átruccannia. Igaz, janu-
ár első hétvégéje óta, amióta a 
pálya a régi piactérről átköltö-
zött a Bókay-kertbe, valami-
vel többet kell gyalogolnia. De 
ahogy ő fogalmazott: az nem 
távolság. Más helyzetben van a 
végzős gimnazista Melinda, aki 
Pestszentimréről szokott átrán-
dulni. 

− egy kicsit messzebbről kell 
jönni, mint ha lőrinciek len-
nénk, de még mindig ez a leg-
közelebbi jégpálya, ráadásul elég 
olcsó. Ha a lányokkal jövünk, 
általában valamelyikünk apuká-
ja vagy anyukája áthoz bennün-
ket, de az is előfordult már, hogy 
buszoztunk. nagyon gyakran 
nem jöhetünk, de a hétvégéken 
szeretünk átugrani – mesélte.

most Is 
kurIózum
ők csak ketten azok közül a 
többezernyi kerületi lakos kö-
zül, akik az adventi nyitás óta 
felkeresték a pályát. szezonális 

szabadtéri jégpálya ma már egy-
re több van a fővárosban, ám a 
XVIII. kerület az elsők között 
volt 2010 késő őszén, amikor a 
képviselő-testület egyhangúlag 
úgy döntött, megszavazza egy 
ilyen létesítmény felállítását és 

üzemeltetését valamelyik köz-
ponti közterületen. A siker már 
akkor meglepte a szervezőket: 
a nem sokkal karácsony előtt 
megnyitott pálya eredetileg ja-
nuár végéig várta volna az ér-
deklődőket, ám az időjárás ked-

vező volt, és a sportolni vágyók 
olyan nagy számban látogatták 
az akkor még végig a Bókay-
kertben működő sportlétesít-
ményt, hogy az végül is nyitva 
maradt a tél végéig. És bár igaz, 
hogy – amint fentebb említet-

tem – ma már több kerület is 
üzemeltet hasonló pályát, itt, a 
dél-pesti régióban továbbra is 
kivételesnek számít a lőrinci jég, 
ha a felületét, a nyitva tartását és 
az árfekvését nézzük.

ezrek És ezrek
A jégpálya felállításával az ön-
kormányzat koncepciója az első 
pillanattól az volt, hogy minél 
több helyi lakos korcsolyázhas-
son, méghozzá mérsékelt áron. 
A belépő ára az elmúlt években 
nem változott, pár száz forintért 
válthat jegyet bárki hétköznap 
délutánonként, illetve hétvégén 
egész nap. Az iskolások kihelye-
zett testnevelésórák keretében 
ingyen vehetik igénybe a pályát 
délelőttönként.

A jégpálya ebben a szezon-
ban is beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket. A decemberi há-
rom hét alatt (a pálya advent 
első hétvégéjén nyitott, a két 
ünnep között zárva tartott) 
2250 gyerek fordult meg rajta, 
a januári négy hétre pedig 3120 
főt regisztráltak előre. ez azt je-
lenti, hogy a létesítmény a dél-
előtti időszakban teljes kihasz-
náltsággal működik, és erre az 
időre háromszoros a túljelentke-
zés. A nagyközönség hétköznap 
15 óra után, hétvégén 8 és 21 óra 
között látogathatja a pályát, ám 
14 és 15 óra között pályakarban-
tartás zajlik. A legtöbben termé-
szetesen szombaton és vasárnap 
jönnek korcsolyázni. Az el-
múlt hetekben máris több mint 
4000 látogató fordult meg így a 
régi piactéren, illetve a Bókay-
kertben.

A jégpálya hivatalosan febru-
ár közepéig várja a látogatókat, 
ám kedvező időjárás esetén to-
vább is maradhat. 

A nagyközönség 
hétköznap 15 óra 
után, hétvégén 
8 és 21 óra kö-
zött látogathatja 
a pályát, ám 14 
és 15 óra között 
pályakarbantartás 
zajlik.



több ezren 
mentek jéGre
Töretlen az érdeklődés a kerületi szabadtéri jégpálya iránt

a jégpályának köszönhetően minden évben több száz gyerek tanul meg korcsolyázni

hirdetés

Leárazások 
a Market

CentraLban!

polifoam
Jógához, medi
tációhoz, fitness
gyakorlatokhoz.
Hol kapható? 
Intersport

sportmelltartó
Vásárlás előtt minden
képp próbálja fel, hi
szen fő szempont,hogy 
sportolás közben ne 
akadályozzon a moz
gásban és kényelmes 
legyen.
Hol kapható? H&M

cipő
Legyen szó bármilyen 
sportról, egy kényelmes cipő nél
külözhetetlen.. Tudta, hogy egy 1 óra 
aerobickal kb. 450 kalóriát égethet el? 
Hol kapható? DeIcHMann

szoba-
kerékpár

Annak, aki nem sze
ret fitness terembe 
járni, ideális meg

oldást jelent egy 
otthoni szobabicikli. 
Előnye, hogy bármi
kor használható és 
az egész család te

kerhet rajta. 
Hol kapható? 
Intersport

desszertek
Édességekről, süteményekről 
akkor sem kell lemondani, ha 
fogyókúrába kezd. Kezdje apró 
lépésenként, pl. fehér liszt he
lyett használjon teljes kiőrlé
sűt, cukor helyett nyírfacukrot 
vagy mézet.
Hol kapható? líra

kenyér
Kenyeret szinte minden nap fogyaszt az 
ember. Egészségének megőrzése érde
kében válasszon az élelmi rostban, ma
gokban gazdag fajták közül.
Hol kapható? norbI UpDate

szörp
Ha nem tud lemondani az édes italok
ról, válasszon olyat, ami stíviával íze
sített.
Hol kapható? norbI UpDate

hamburgerhús
Készítse el otthon  az egészséges változa
tát! Ugye nem is kell mindenről lemon
dani a cél elérése érdekében?
Hol kapható? DM

futónadrág
A futás javítja az állóképességet 
és növeli a tüdőkapacitást. A bát
rabbak válasszák a sportpályát, 
erdei utakat, de egy futópad is jó 
szolgálatot tesz. Fontos, hogy a 
ruházat kényelmes és jól szellő
ző legyen.
Hol kapható? Intersport

labda
Ha ön igazi csapatjátékos érdemes olyan sportot válasz
tani,  amibe akár  a családtagokat, barátokat 
is bevonhatja. Ugye így már nem is olyan 
nehéz betartani az újévi fogadalmat?
Hol kapható? playersrooM

ministepper
Nincs elég ideje mozogni? Vagy épp 
nincs a közelben fitness terem? Szerez

zen be olyan sporteszközt, 
amit akár tévénézés 

vagy főzés közben 
is tud használni.

Hol kapható? 
praktIker

Újévi fogadalmakat szinte minden ember tesz, de a statisztika szerint ezek 75-80%-a 
nem valósul meg. Érdemes olyan célkitűzéseket állítani, amiket könnyebben, 
apró lépésekkel is el lehet érni. Legyen szó sportról, életmódváltásról vagy 

egészségesebb étkezésről. Ehhez ajánlunk 
néhány terméket a Market 
Central üzle teinek 
kínálatából.

futófelső
Fontos, hogy nedvességelvezető, puha, 
kényelmes és jól szellőző legyen.
Hol kapható? Intersport

Újév
kezdet!

Az akció ajánlata 2014. február 5-ig érvényes. A részleteket ke  res se az  üzletben.
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6 Az önkormányzati tulajdonú lakásokban élőknek is jobb leszKözélet

� egy parlamenti 
törvénymódosítás-
nak köszönhetően 

2013 decemberétől 
már az önkormány-
zati tulajdonú lakások 
bérlőinek is jelentősen 
csökken a rezsiköltsé-
gük. ez a háztartások-
nak havonta átlagosan 
1700 forintos megtaka-
rításra ad módot, ami 
éves szinten a 20 ezer 
forintot is elérheti. a 
társasházi közös költ-
ség szintén számotte-
vően mérséklődhet. 

városKéP   

Az önkormányzati bérlakások-
ban élők – akik nem közvetlenül 
állnak szerződésben a közmű-
szolgáltatókkal – eddig nem tud-
ták érvényesíteni a folyamatos 
rezsicsökkentést. ennek vége: a 
rezsitörvény módosításával az 
Országgyűlés lehetővé tette, hogy 
az önkormányzati tulajdonú la-
kásokban élők is részesüljenek a 
költségek enyhítéséből. 

a testület 
döntött
A tövénymódosítás után a kerületi 
önkormányzat úgy rendelkezett, 
hogy 2013 decemberétől már az 
önkormányzat által továbbszám-

lázással fizető lakások bérlőire is 
vonatkozik a 20 százalékos rezsi-
csökkentés.  ez a kerületben 1200 
háztartást érint, amelyben havonta 

átlagosan 1700 forinttal mérsék-
lődhetnek a közüzemi díjak. A csa-
ládoknak ez éves szinten 20 ezer 
forintos megtakarítást jelenthet. 

Fontos tudni, hogy a társas-
házak közös kiadásaira szintén 
vonatkozik a 20 százalékos rezsi-
csökkentés. ebbe a körbe tartoz-

nak például a közösen használt 
épületrészek világítási és fűtési 
költségei.

A rezsitörvény szerint a társas-

házaknál követhetővé és láthatóvá 
kell tenni a díjcsökkentések ered-
ményeit – visszamenőleg, 2013. 
január elsejétől. erről – pluszjut-
tatás nélkül – a társasházak közös 
képviselőinek kell gondoskodni-
uk: a házakban minden hónapban 
ki kell tenniük az épület havi és 
göngyölítve az éves megtaka-
rítását feltüntető hirdetményt. 
ezenkívül az éves beszámolót 
megvitató társasházi közgyűlésen 
a tulajdonosoknak közösen kell 
dönteniük a rezsicsökkentésnek 
köszönhető megtakarítások fel-
használásáról. Dönthetnek úgy, 
hogy a megspórolt pénzzel a la-
kások havi közös költségét csök-
kentik, de a megtakarításokat a 
társasházak felújítására és mű-
ködtetésére is költhetik.

ellenőrzIk 
a csökkentÉst
Kerületünkben az önkormányzat 
128 társasházban tulajdonos: 43 
ház közös képviseleti feladatait a 
TH18 Kft., az önkormányzati tu-
lajdonban lévő Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit Zrt. leányvál-
lalata látja el. A cég a kezelésé-
ben lévő társasházakban minden 
körülmények között betartja a 
törvényt, az önkormányzati ér-
dekeltségű társasházakban pedig 
attól függetlenül ellenőrzi annak 
betartását, hogy ott ki látja el a 
közös képviselői feladatokat. 

akár több tízezer 
forIntot spórolhatnak
Újabb 1200 kerületi háztartásban csökken a rezsi

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a rezsitörvény szerint a társasházaknál követhetővé és láthatóvá kell tenni a díjcsökkentések eredményeit

hA gondJA vAn, 
JelentKezzen! 
a Városgazda létrehoz-
ta a rezsicsokkentes@
varosgazda18.hu e-mail 
címet, amelyen az ügyfél-
szolgálat várja a rezsicsök-
kentésről szóló tájékoztatás 
esetleges elmaradásáról 
vagy egyéb szabálytalansá-
gokról szóló bejelentéseket.  

– A rendelkezésre álló erőforrások ha-
tékonyabb kihasználásáért kezdtünk 
úszásoktatást szervezni. Talán sokan 
nem tudják, hogy társaságunk üze-
melteti kerületünk három uszodáját, 
és hogy munkatársaink között kiváló 
úszásoktatók is vannak. Fontosnak tar-
tottuk továbbá, hogy a kerületi sport 
előtérbe helyezéséhez mi is hozzájá-
ruljunk, támogassuk azt, ami egyben 
önkormányzati törekvés is – mondta 
Vargáné Gedei Anikó, a Városgazda 
Zrt. ügyfélszolgálati osztályvezetője. 

A csoportos oktatás a Kastélydom-

bi és a Park uszodában lesz. Az egyéni 
foglalkozásoknak ezeken kívül a Vil-
mos endre sportcentrum uszodája is 
helyet ad. 

– A csoportos oktatásra ötéves 
kortól várjuk az óvodásokat és az ál-
talános iskolás tanulókat, az egyéni 
úszásoktatásra pedig bármely korosz-
tály tagjai  jelentkezhetnek. egyúttal 
bátorítjuk azon felnőtteket is a csatla-
kozásra, akik esetleg nem tudnak még 
úszni, vagy szeretnének további úszás-
nemeket elsajátítani, hiszen ezen okta-
tás keretében alkalmazkodni tudunk 

az egyéni igényekhez, időbeosztáshoz. 
   A csoportos oktatás részvételi díja 
heti 2 vagy 3 alkalom esetén fejenként 
9000 forint havonta. Az egyéni fog-
lalkozás már óránként 2500 forinttól 
igénybe vehető. 

A tanfolyamokra beiratkozni az 
uszodák jegypénztárában vagy a www.
varosgazda18.hu honlapon lehet a je-
lentkezési lap kitöltésével. A heti idő-
pontokról és az egyéb tudnivalókról, 
lehetőségekről ugyancsak a honlapon, 
illetve a sportszervezőknél, a 06-30-
578-7512-es és a 06-30-935-7014-es 
telefonszámon lehet tájékozódni. Az 
ug y felszolga lat@varosgazda18.hu 
elektronikus levélcímre ugyancsak 
várják a szervezők az oktatással kap-
csolatos kérdéseket.

➜ P. a.

Megújult 
az árkádsor 
a Havanna 
szívében
egy árkád vasszerkezete, ha nem 
is mindig szép, de elvárható, hogy 
legalább rendezett állapotú legyen. 
ezt sikerült most elérnie a város-
gazda Xviii. kerület nonprofit zrt. 
munkatársainak, akik felújították 
a havanna-lakótelep szívében, a 
Kondor Béla sétányon lévő üzlet-
sor árkádjait. A felújítással a kör-
nyéken élők, valamint a közelben 
lévő intézmények dolgozóinak pa-
naszára reagált az önkormányzat.

– A szakemberek egy évek óta fennálló prob-
lémával küzdöttek meg. számos lakossági 
bejelentés érkezett már a lakótelep közpon-
ti részének is számító, de esztétikailag nem 
igazán kielégítő színvonalú  épületegyüttes 
állapotáról. Megérett az idő a rekonstrukció-
ra, mivel az árkádsor födémszerkezete a kü-
lönböző halmazállapotú csapadékot időről 
időre átengedte – mondta Lepsényi Tibor, a 
Városgazda Zrt. műszaki és városüzemelte-
tési igazgatója.

További gondot jelentett, hogy a vas-
szerkezet réseibe rendszeresen befészkeltek 
a galambok. A fészkekből hulló „égi áldás” 
nagyon sok kellemetlenséget okozott az arra 
járóknak. 

– Cégünk magasépítői felülről szigetelték 
az árkádsort, és átfestették a vasszerkezetet. 
A galambok visszaköltözését a  rések kitöl-
tésével,  Lindab rendszerű külső burkolóle-
mezek elhelyezésével akadályoztuk meg – 
számolt be a munkálatok egyes részleteiről 
Lepsényi Tibor. – Bízunk abban, hogy az el-
készült munkával nemcsak az ott áthaladók 
védelmét sikerült megoldani, de esztétika-
ilag is kellemes megjelenést tudtunk adni a 
lakótelep e forgalmas útszakaszának.

➜ P. a.

ÚsZóTAnFOLyAMOKAT 
InDíT A VÁrOsgAZDA

Felújított 
családvédelmi 
központ
A december végi határidőre befe-
jeződött az önkormányzat vezér 
utca 52. alatti épületének felújí-
tása. A 91 négyzetméter alap-
területű ingatlanban a Csibész 
Családvédelmi Központ  gyer-
mekjóléti és Családsegítő szol-
gálatának pestszentimrei részle-
ge kap otthont.

– Az erősen elavult állapotban lévő ingat-
lan teljes körű felújítására szeptemberben 
kaptunk megbízást az önkormányzat-
tól – mondta Lepsényi Tibor, a munká-
latokat végző Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit Zrt. műszaki és városüzemelte-
tési igazgatója. – Munkatársaink kiválóan 
dolgoztak, ennek köszönhetően sikerült 
betartanunk a szoros határidőt. A felújítás 
során szükséges volt az erősen leromlott 
épület alapjának és a tetőtérnek a megerő-
sítése. Ki kellett cserélni a nyílászárókat, 
és szigeteltük a homlokzatot meg a födém-
szerkezetet is.

A Városgazda munkatársai teljes belső 
gépészeti, elektromos- és fűtésihálózat-
korszerűsítést is végrehajtottak. 

– ezenkívül elkészült az új bádogozás, 
megépültek a válaszfalak, és megtörtént a 
szennyvízelvezető rendszer utcai bekötése 
is. nem mellékesen új parkolóhelyeket is 
kialakítottunk, így kényelmesebbé vált az 
épület megközelítése – tette hozzá Lepsé-
nyi Tibor. 

➜ P. a.

Úszásoktatást szervez óvodás és általános iskolás gyermekek, 
illetve tizenévesek és felnőttek számára a városgazda Xviii. 
kerület nonprofit zrt. A tanfolyamok február 3-án indulnak, és 
az első félévben folyamatosan lehet csatlakozni. A foglalkozá-
sokon szakképzett oktatók várják az úszni vágyókat.

www.bp18.hu
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7KözéletAz önkormányzat képviselő-testületének december 12-i ülésén született rendeletek, határozatok

rendeleteK
p 1. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal 
és 2  tartózkodással megalkotta  
35/2013. (XII. 16.) sz. rendeletét 
az önkormányzat 2013. évi költ-
ségvetéséről szóló 3/2013. (II. 27.) 
rendelet módosításáról.
p 2. A testület 13 igen szavazat-
tal, 4 ellenszavazattal és 2 tartóz-
kodással hozta meg a 36/2013. 
(XII. 16.) sz. rendeletet  az önkor-
mányzat 2014. évi átmeneti gaz-
dálkodásáról.
p 3. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag fogadta 
el  37/2013. 
(XII. 17.) sz. rendeletét a pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátá-
sokról szóló 1/2011. (II.  18.) ren-
delet módosításáról.
p 4. A testület  17 igen szava-
zattal egyhangúlag hozta meg a 
38/2013. (XII. 20.) sz. rendeletet 
a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
42/2011. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet módosításáról.
p 5. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyetértésben alkotta 
meg a kerületi egyházak, feleke-
zetek, vallási közösségek pénzügyi 
támogatásának rendjéről szóló 
39/2013. (XII. 17.) sz. önkormány-
zati rendeletet az 56/2004. (XII. 
21.) rendelet módosításáról.
p 6. A testület  17 igen szava-
zattal egyhangúlag hozta meg 
40/2013. (XII. 17.) sz. önkormány-
zati rendeletét a talajterhelési díj-
ról szóló 17/2012. (V. 4.) rendelet 
módosításáról.
p 7. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással fo-
gadta el 41/2013. (XII. 20.) sz. ön-
kormányzati rendeletét a lakások 
bérletéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (V. 31.) rendelet módosí-
tásáról. 
p 8. A testület 18 igen szavazattal 
egyöntetűen hagyta jóvá 42/2013. 
(XII. 20.) sz. rendeletét az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) rendelet módosításáról.

HatározatoK
p 9. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
elfogadta az önkormányzat 2014. 
évi  első féléves munkatervét (az 
1. sz. melléklet szerint).
p 10. A testület  19 igen szavazat-
tal egybehangzóan úgy döntött, 
hogy 2014. január 1-jétől március 
31-ig 17 504 632 forintot bocsát a 
BrFK XVIII. kerületi rendőrka-
pitányságának rendelkezésére a 
térfigyelő kamerák üzemeltetésé-
re, a túlszolgálat finanszírozására 
és az állampolgári kapcsolattar-
tásra. 
A képviselő-testület 19 igen sza-
vazattal egyetértésben felkérte a 
polgármestert arra, hogy írja alá a 
vonatkozó szerződést.
p 11. A testület 16 igen szavazat-
tal és 4 tartózkodással határozott 
arról, hogy támogatja a megépült 
hajtóműpróbázó környezeté-
ben zajgátló övezetek kijelölését, 
ugyanakkor felkérte a nemzeti 
Közlekedési Hatóság Légügyi Hi-
vatalát, hogy végeztessen tényle-
ges zajmérést, az eltérő időjárási 
tényezőkre tekintettel különösen 
alacsony felhőzet melletti mérést. 
A zajvédelmi térképen az érintett 
lakott területeken is ábrázolni kell 
a védőövezeteket. 
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag felhatal-
mazta a polgármestert, hogy a 
képviselők véleményét elküldje a 
Légügyi Hivatalnak.
p 12. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a képviselő-testület szer-
vezeti és működési szabályzatá-
ról szóló 42/2011. (XII. 20.) sz. 
önkormányzati rendelet 73. § (1) 

bekezdése alapján gera Imrét és 
somody Lászlót a népjóléti bi-
zottság tagjai közé választja. Az 
előterjesztésben megválasztott 
tagok megbízatásának kezdő 
időpontja a testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
42/2011. (XII. 20.) önkormány-
zati rendelet vonatkozó ren-
delkezései – 84. § (1) bekezdés, 
5. melléklet 1. § (2) bekezdés – 
módosításának hatálybalépési 
napja.
A képviselők 19 igen szavazat-
tal egyetértésben határoztak ar-
ról, hogy a testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
42/2011. (XII. 20.) önkormányzati 
rendelet 3. függelékét módosítják 
bizottsági tag felvételének átveze-
tése céljából.
p 13. A képviselő-testület a Dön-
tés közterület-felügyeleti megálla-
podás felmondásáról és új megál-
lapodás megkötéséről napirendi 
pontot visszavonta. 
p 14. A testület 19 igen szavazat-
tal egyhangúlag határozott úgy, 
hogy  az önkormányzat vagyoná-
ról, a vagyontárgyak feletti tulaj-
donosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V. 31.) sz. önkormányza-
ti rendelet 30. § (6) bekezdésének 
c) pontja alapján 2013. december 
13-tól  közös megegyezéssel meg-
szünteti az önkormányzat és az 
együtt Magyarországért Unió 
XVIII. kerületi szervezete között 
a (hrsz. 150228/63/A/71) Tövishát 
utca 31. földszintjén található 29 
négyzetméter alapterületű helyi-
ségre fennálló bérleti szerződést. 
A képviselők egyúttal felkérték 
a polgármestert a bérleti szerző-
dés megszüntetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére, és fel-
hatalmazták őt a dokumentum 
aláírására.
p 15. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egybehangzóan dön-
tött arról, hogy a 445/2013. (XI. 
27.) sz. határozatában a Törvény 
utcában épült vízvezeték könyv 
szerinti bruttó értékét 5 803 530 
forintra, az ózon utcában épült 
vízvezeték könyv szerinti bruttó 
értékét 3 776 427 forintra módo-
sítja.
A testület 19 igen szavazattal egy-
hangúlag úgy határozott, hogy a 
víziközmű- szolgáltatásról szó-
ló 2011. évi CCIX. törvény 79. § 
alapján térítésmentesen a Fővárosi 
Önkormányzat tulajdonába adja 
27 314 971 forint könyv szerinti 
bruttó értéken a XVIII. kerületi 
önkormányzat által 2008–2010 
között megépített alábbi vízveze-
tékeket: 
1. Törvény u. (hrsz. 141039),  fo-
lyóméter (fm): 96, könyv szerinti 
bruttó érték:
6 372 336 forint
2. Torda utca (hrsz. 147371 ), fm: 
128, könyv szerinti bruttó érték: 
7 001 102 forint
3. Üllői út (hrsz. 150867), fm: 139, 
könyv szerinti bruttó érték: 8 865 
461 forint
4. Megyer u. (Felsőcsatári u. – 
Ond u.) (hrsz. 153016) fm: 107, 
könyv szerinti bruttó érték: 4 426 
072  forint
5. Üllői út 707–709. ingatlan előtti 
tűzcsap (hrsz. 147015), könyv sze-
rinti bruttó érték: 650 ezer forint.
Összesen: 27 314 971 forint 
A testület felkérte és felhatalmaz-
ta a polgármestert a térítésmentes 
vagyonátadáshoz szükséges intéz-
kedésekre és az ahhoz kapcsolódó 
megállapodás aláírására.
p 16. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag hatá-
rozott arról, hogy a Lőrinc 2000 
szabadidősport egyesületnek heti 
19 óra időtartamban vízfelületet 
biztosít a Vilmos endre sport-
centrum uszodájában (volt Ma-
lév uszoda) és a Bókay-kerti Park 
Uszodában.
A testület felkérte és felhatalmaz-
ta a polgármestert az előterjesz-
téshez mellékelt együttműködési 
megállapodás aláírására és az 

egyéb szükséges intézkedésekre.  
p 17. A testület 18 igen szavazat-
tal egyetértett a felülvizsgált szo-
ciális szolgáltatástervezési kon-
cepció tartalmával, és elfogadta a 
fejlesztési feladatok végrehajtási 
ütemtervét. 
p 18. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással 
jóváhagyta a Javaslat a gyermekü-
ket egyedül nevelők családbarát 
kedvezményének bevezetésére na-
pirend elnapolását.
p 19. A testület 20 igen szavazat-
tal egyetértett a Csontváry u. 15–
23., Havanna u. 1–13. és Havanna 
u. 44–52. alatti ingatlanok (hrsz. 
151126/16, 151126/4 és 151159/7) 
utcaszintjén üzlethelyiségek ki-
alakítására vonatkozó elvi döntés-
hozatal napirend elnapolásával.
p 20. A  képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
fogadta el a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
Csibész Családvédelmi Központ 
(Kondor Béla sétány 11.) módosító 
okiratát az 1. sz. melléklet szerint.
A testület 19 igen szavazattal 
egyetértésben hagyta jóvá a Csi-
bész Családvédelmi Központ egy-
beszerkesztett módosított alapító 
okiratát a 2. sz. melléklet szerint.
p 21. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
elfogadta a kerület 2013. évi kör-
nyezetvédelmi állapotáról szóló 
beszámolót.
p 22. A testület 15 igen szavazat-
tal és 4 ellenszavazattal jóváhagy-
ta a beszámolót a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról. 
p 23. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal – egyetértésben – zárt 
ülésen döntött a XVIII. kerületi 
Üllői út melletti 147015, 147016, 
147017 hrsz-ú ingatlanok haszno-
sításáról.  
p 24. A testület 19 igen szavazat-
tal – egybehangzóan – zárt ülé-

sen határozott a Közalapítvány a 
XVIII. kerület Közbiztonságáért 
felügyelőbizottsági tagjának visz-
szahívásáról és új tagjának meg-
választásáról. 
p 25. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag  döntött 
arról, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit Kiemel-
ten Közhasznú Kft. többségi 
tulajdonosaként felhatalmaz-
za a polgármestert arra, hogy a 
társaság következő taggyűlésén 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatának meghatalma-
zott képviselőjeként vegyen részt.
A testület 20 igen szavazat-
tal egyetértésben megbízta a 
polgármestert azzal, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. következő taggyűlésén szava-
zatával támogassa dr. Maitz Lász-
ló ügyvezető igazgatóvá választá-
sát 2014. január 1-jétől december 
31-ig.
A képviselők 20 igen szava-
zattal egyöntetűen felkérték a 
polgármestert arra is, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. következő taggyűlésén sza-
vazatával támogassa a társasági 
szerződés módosítását és a mó-
dosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződést.
A testület 20 igen szavazat-
tal egyhangúlag felhatalmazta 
a polgármestert arra is, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
egészségügyi szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. taggyűlésén hozott döntések-
hez kapcsolódó dokumentumokat 
aláírja.
p 26.  A képviselő-testület 20 
igen szavazattal zárt ülésen egy-
behangzóan döntött a Zenevár 
óvoda vezetőjének kinevezéséről.

27. A testület 14 igen szavazattal 
és 6 tartózkodással zárt ülésen 
határozott a fellebbezéssel megtá-
madott I. fokú szociális segélyha-
tározatok elbírálásáról. 

SűrgőSSégi 
HatározatoK

S1. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
sportfeladatairól, a helyi test-
edzés és sporttevékenység tá-
mogatásáról szóló 66/2012. (XII. 
20.) önkormányzati rendelet 14. 
§ (2) bekezdése alapján az FTC-
PLer Kézilabdasport Kft-vel ér-
vényben lévő megállapodását az 
előterjesztés 2. számú melléklete 
szerint módosítja, egyben felkérte 
a polgármestert a módosítás alá-
írására.
s2. A testület 18 igen szavazat-
tal egyetértésben megalkotta 
43/2013. (XII. 17.) sz. rendeletét 
a képviselő-testület változtatási 
tilalom elrendeléséről szóló 
16/2011. (V. 3.) rendeletének mó-
dosításáról.
s3. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal zárt ülésen döntött a 
Pestszentimrei szakorvosi ren-
delő (140662 hrsz-ú ingatlan) 
megvásárlása című napirendi 
pont tárgyalásáról. 
s4.  A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
egyetértett azzal, hogy a Budapest 
Komplex Integrált szennyvízelve-
zetése projekt kapcsán sor kerül-
jön a XVIII. kerületben érintett 
utcákban az útfelújításra azzal a 
feltétellel, hogy a szükséges több-
letfedezetet Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
biztosítja. 
A testület  18 igen szavazattal 
egyhangúlag hozzájárult a Dön-
tés a Budapest Komplex Integ-

rált szennyvízelvezetése projekt 
kapcsán a XVIII. kerületben a  
szennyvízcsatorna-építéssel érin-
tett utcákban az útfelújításról 
napirendi pont újbóli megnyi-
tásához, egyben hatályon kívül 
helyezte 475/2013. (XII. 12.) sz. 
határozatát.
A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 4 tartózkodással 
döntött arról, hogy a XVIII. ke-
rületben a Budapest Komplex 
Integrált szennyvízelvezetése 
projekt kapcsán sor kerüljön az 
érintett utcákban az útfelújításra 
azzal a feltétellel, hogy a szükséges 
többletfedezetet Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
biztosítja. 
A testület  14 igen szavazat-
tal és 4 tartózkodással felkérte 
a polgármestert, hogy a teljes 
műszaki tartalom ismeretében 
készítse elő és írja alá a Buda-
pest Főváros Önkormányzata és 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata közötti pénzesz-
köz-átadási és együttműködési 
keretmegállapodást. 
A képviselő-testület 14 igen szava-
zattal és 4 tartózkodással felkérte 
a polgármestert arra, hogy elkü-
lönített számlán biztosítsa a fede-
zetet annak érdekében, hogy azt 
kizárólag a projekthez kapcsolódó 
pénzeszköz-átadási és együttmű-
ködési keretmegállapodás alapján 
lehessen felhasználni, és hogy a 
600 millió forint fedezetére vo-
natkozó írásbeli igazolást 2013. 
december 31-ig adja ki Budapest 
Főváros Önkormányzatának, az 
összegből 400 millió forintot az 
UniCredit Bank Zrt-vel fennál-
ló hitelkeret-szerződés 2013. évi 
többcélú hitelkerete terhére híva 
le, 200 millió forintot pedig a 
2015. évi költségvetés terhére biz-
tosítva.
p 28. Tájékoztatók, bejelentések 
A képviselő-testület a napirendi 
pontban nem hozott határozatot.

döntés az önkormányzat első 
félévI munkatervéről 
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8 Nemzetközi hírű zenészek léptek a Sportkastély színpadára január 5-énKultúra

� számos megle-
petéssel készül-
tek a dohnányi 

ernő zeneiskola ifjú 
muzsikusai az idei 
újévi hangversenyük-
re. ezek közül csak az 
egyik volt a fordított 
sorrend: ezúttal a 
fúvósok kezdtek, a 
szimfonikusok a má-
sodik részben léptek 
fel.

KeréKgyártó györgy  

Az egyik legkülönösebb zene-
szerző, az amerikai Frank Zappa 
szerint a zenei humorról lehet 
sokat beszélni, de a közönség 
amúgy is érti. szerinte, például 
ha megszólal egy basszus szaxo-
fon, a hallgatóság azonnal érzi, 
hogy abban eleve van valami 
vicces. És az ilyesmire a zene-
szerző könnyedén építhet.

A Dohnányi ernő Zeneiskola 
hagyományos újévi koncertjé-
nek szerkesztői jól ismerik sa-
ját közönségüket. ezért mertek 
sok kedves, szellemes ötletet 
becsempészni a január 5-én a 
Pestszentimrei sportkastélyban 
rendezett hangverseny prog-
ramjába. És ezért méltán arattak 
kitörő sikert.

sztÁrok 
koncertje
− Az ez évi koncerten 180 fokos 
fordulat várható: a megszokottól 
eltérően a fúvós zenekar kezd 
majd, méghozzá reneszánsz tán-
cokkal – avatott be Farkas Már-
ta igazgató még a koncert előtt.

e fordulatnak köszönhetően 
már a program első felében sztá-
rok vonultak fel, ráadásul kifeje-

zetten meghökkentő ötletekkel. 
Lukács Gergely fiatal tubamű-
vész például egy önző elefántot 
idézett meg egy amerikai szerző 
művének interpretációjával.

− Lukács gergelyről érdemes 
tudni, hogy a brnói nemzetkö-

zi rézfúvós verseny nagydíját 
nyerte meg 2013 tavaszán, 2014 
nyarán pedig a világ legjobb 
fúvósegyüttesével fog játszani. 
A Melton cég kitüntetésként egy 
hangszerrel ajándékozta meg – 
árulta el Farkas Márta.

egy ÉV 
FelkÉszülÉs
− Ha az iskola névadója, 
Dohnányi ernő élne, és végig-
tekintene a mai hangverseny 
programján, biztosan elégedett 

lenne. Hiszen zenepedagógus-
ként azt vallotta, hogy a növen-
déknek minél több kor stílusát 
kell ismernie és gyakorolnia, 
hogy technikáját fejleszthesse, 
és kialakíthassa saját stílusát – 
mondta Konkolyné dr. Kovács 

Ilona zenetörténész, Dohnányi-
kutató, az est műsorvezetője.

A hangverseny valóban szé-
les merítést adott az európai 
zene történetéből, ebbe illesz-
kedtek az olyan kiváló humorral 
összeállított produkciók, mint 
a már említett tubadarab vagy 
Oravecz György zongoraművész 
fellépése. ő Liszt II. Magyar 
rapszódiáját játszotta, de a meg-
szokottól eltérően. nem saját 
adaptációt adott elő, hanem já-
tékával „szinkronizálta” a Tom 
és Jerry sorozat jól ismert epi-
zódját, amelyben Tom, a macs-
ka hangverseny-zongoristaként 
ugyanezt a művet játssza, mi-
közben küzdeni kénytelen az őt 
megtréfálni igyekvő kisegérrel. 
nem csoda, hogy Oravecz pro-
dukciója tapsvihart váltott ki.

VIdÁmsÁgot 
Hoztak
− Tizenkét éve szervezünk újévi 
koncertet, tehát az egyik legré-
gebbi hangversenyünkről van 
szó. nagyon kemény munka van 
benne a felkészítő pedagógusok 
és a gyerekek részéről is. Már 
egy évvel korábban elkezdenek 
darabokat tanulni csak az újévi 
hangversenyre – mesélte Nagy 
Krisztina igazgatóhelyettes.

A kemény munka tükröző-
dött a fúvós- és a szimfonikus 
zenekar műsorában is. Ughy At-
tila polgármester így beszélt az 
estről:

− A muzsikát és a vidámságot 
hozzák el nekünk egy hűvös és 
sötét év eleji estére a Dohnányi 
zeneiskola zenésznövendékei 
és sztárvendégeik, amiért kö-
szönet jár. Tavaly azt mondtuk, 
hogy egy sikeres koncerttel egy 
sikeres év indulhat el. így lett. 
És remélem, így lesz a 2014-es 
esztendőben is, hiszen rengeteg 
új dologba kell közösen belevág-
nunk.

A hangversenyt követő foga-
dáson Kucsák László országgyű-
lési képviselő, alpolgármester 
köszöntötte a zenészeket. 

vIdám zenével Indult 
az új esztendő
Humor és ötletesség jellemezte a Dohnányi zeneiskola év eleji hangversenyét
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sötétedéskor néhány bátorta-
lanul toporgó ember jelezte, 
a sportkastélynál készülődik 
valami. A helyieknek azon-
ban már nem kellett a hírverés, 
mindenki tudta, hogy az együtt 

Pestszentimréért egyesület 
újra megrendezi hagyományos 
előszilveszteri utcabálját. Az 
egyesület célja a városrészben 
élő közösségek összefogása vál-
tozatos kulturális, környezetvé-

delmi és egészségmegőrző prog-
ramok révén. Az óévbúcsúztató 
mulatság ötletét kezdetben so-
kan szkeptikusan fogadták, 
mondván: utcabált rendezni té-
len? Az egyesület mégis kitartott 
az elképzelés mellett, és már az 
első rendezvényre csaknem 300 
érdeklődő érkezett, azóta pedig 
csak nőtt a vendégek száma.
Az érkezők először a sportkas-
télyba húzódtak be melegedni, 

ahol az asztalokat összetolva 
növekedtek a társaságok. sokan 
gyalogosan jöttek a környező ut-
cákból, és elárulták, hogy évről 
évre kilátogatnak az utcabálra. 
néhányan ezen a bulin hango-
lódnak rá a másnapi folytatásra, 
többeknek viszont a koruk vagy 
pici gyerekeik miatt nincs lehe-
tőségük házon kívül ünnepelni 
szilveszter éjszaka. Bent a büfé 
kínálata az alkalomhoz illően a 
szilveszteri ízeket idézte, volt for-
ró tea, forralt bor, virsli és szend-
vicsek. Kint pedig a Chameleon 
zenekar készülődött, és amint 
felcsendültek az első dallamok, 
néhány határozatlan tánclépés 
után hamar megtört a jég, fo-
kozódott a hangulat, és záróráig 
járta a táncot a sportkastély elé 
gyűlt lelkes közönség.

FülbemÁszó 
dallamok
Az Imrén már többször fellépő 
Chameleon zenekar 2007-ben 
alakult siófokon, de azóta az 
ország bármely területén ta-
lálkozhatunk velük, miközben 
színvonalas produkcióikkal szó-
rakoztatják a közönséget. nem 
volt ez másként ezen a hideg téli 
estén sem a sportkastély előtt, 
ahol jellemzően inkább magyar 
előadók népszerű slágerei csen-
dültek fel, felidézve a régi korok 
nyári utcabáljainak hangulatát. 
így végül a fagyos idő ellenére is 
fergeteges mulatság kerekedett. 
Az egyesület pedig negyedszer is 
megmutatta, hogy egy kellemes 
estéhez nem kell túl sok: egy jó 
zenekar, lelkes közönség és némi 
forralt bor.

➜ csernai

köszöntő lengyelül
nagy sikerű, vidám hangulatú táncos újévi koncer-
tet szervezett a Xviii. kerületi lengyel nemzetiségi 
önkormányzat január 11-én a Kondor Béla Közös-
ségi házban.

a muzsikát és a vidámságot hozták el a sötét év eleji estére a dohnányi zeneiskola növendékei

FOrró UTCABÁL 
A TÉLI HIDegBen 

negyedik alkalommal rendezett előszilveszteri mulat-
ságot az együtt Pestszentimréért egyesület december 
30-án a Pestszentimrei sportkastélynál. Újra bebizo-
nyosodott: a jó hangulathoz elég egy jó zenekar és a 
lelkes közönség.

Az újévi hangversenyre, utána 
a koccintásra és a táncos mu-
latságra a kerületből, a fővá-
rosból, sőt még Tatabányáról 
is érkeztek lengyel nemzetisé-
gű vendégek, és a programra 
hivatalosak voltak a helyi ma-
gyar lakosok is. 

A szent Kinga Kórus tol-
mácsolásában karácsonyi 
dalok csendültek fel Rostetter 
Szilveszter vezényletével. raj-
tuk kívül fellépett többek 
között a kerületi Wisla len-
gyel–magyar énekegyüttes, a 
Polonéz néptáncegyüttes ap-
raja- nagyja, s a táncosok egy 
részének szülei, majd csupán 
a férfi családtagjai egy hu-
moros balettos produkcióval 
is meglepték a közönséget. 
Természetesen a nagyérdemű 
vastapssal jutalmazta a mű-
sort. 

– Immár második alka-
lommal rendeztük meg a len-
gyel újévi koncertet – mondta 

Balogh Katarzyna Miroslawa, 
a XVIII. kerületi Lengyel 
nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke. – Mivel azt tapasztal-
tuk, hogy karácsony táján sok 
az ünnepi rendezvény a kerü-
letben, elhatároztuk, hogy in-
kább január elején köszöntjük 
egymást, az új esztendő alkal-
mából. Minden alkalommal 
örülünk a találkozásnak, mert 
az anyanyelv ápolása, a tradí-
ciók megőrzése nagyon fontos 
az identitásunk erősítéséhez – 
hangsúlyozta Katarzyna. 

A műsor nagyobbik része 
lengyel nyelvű volt, azon-
ban magyarul is felcsendült 
néhány dal. Mind a lengyel, 
mind a magyar vendégek jól 
érezték magukat a rendezvé-
nyen, mert a zene és a tánc 
nyelvét mindenki érti.  

A rendezvényen részt vett 
Szarvas Attila önkormányzati 
képviselő. 

➜ fülep erzsébet

„A muzsikát és a vidámságot 
hozzák el nekünk egy hűvös és 
sötét év eleji estére a Dohnányi 
zeneiskola zenésznövendékei 
és sztárvendégeik, amiért 
köszönet jár.”
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Földünk kincsei
Kőbe zárt rovarok, avagy foglalatba 
zárt csillogás? Az ásványok és kövüle-
tek egyszerre szép és kemény világá-
ban barangolhattak azok, akik január 
5-én ellátogattak a Kondor Béla Kö-
zösségi házba.

Hagyományosan január első hétvégéjén rende-
zik meg az ásványkiállítást és -börzét a Kondor 
Béla Közösségi Házban. Immár több mint egy 
évtizede az év egyik első rendezvénye ez a kiál-
lítás és vásár, ahol a látogatók az esztétikai lát-
vány mellett geológiai, földrajzi és földtörténeti 
ismeretekkel is gazdagodhatnak. 

Szabó Csabáné népművelő, a kiállítás fő-
szervezője elmondta: a rendezvény egyfelől re-
mek alkalmat nyújt a kiállítók közötti tapasz-
talat- és élménycserére, másfelől ide vonzza a 
kerületi érdeklődőket. A kiállított ásványok és 
kőzetek nem csupán Magyarországról, hanem 
szlovákiából, erdélyből és európa számos  más 
területéről kerültek az asztalokra. Voltak drága-
kövek, csiszolatok, kagylók, ásványok, opálok, 
gyöngyök és kövületek, amelyeket kis tálkák-
ban lezárva vagy akár ékszerbe foglalva is meg 
lehetett vásárolni. A gyűjtők szívesen meséltek 
egy-egy darab tulajdonságairól, keletkezésének 
történetéről és lelőhelyeiről, majd egy kis alku-
dozás sem rettente őket vissza.

Földünk kincseinek ismerete emberemléke-
zet óta nagyban hozzájárul az alternatív gyógy-
módokhoz. Minden ásványnak és kőzetnek 
más-más gyógyhatást tulajdonítanak, amibe 
szintén betekintést lehetett nyerni a Kondor-
ban. emellett ingyenes állapotfelmérés és ta-
nácsadás, valamint természetgyógyászati kiegé-
szítők és készítmények várták az érdeklődőket. 
Azok a gyerekek pedig, akik ráuntak a csillo-
gásra, zsákbamacskát húzhattak, vagy izgalmas 
kincsszitálásban vehettek részt.

➜ csernai

győzelem 
a stressz fölött
Folytatódik az egészséges életmóddal 
foglalkozó előadás-sorozat a lőrinci 
nagykönyvtárban. hasznos tanácsok 
és gyakorlati praktikák a kiegyensúlyo-
zott hétköznapokhoz.

Az FsZK Lőrinci nagykönyvtár célja 2014-ben 
is a közérthető ismeretterjesztés elősegítése. 
Az előző évek folyamán számtalan színvonalas 
program színesítette a könyvtár mindennapja-
it, és a munkatársak a résztvevők visszajelzései 
alapján folyamatosan szervezik a további elő-
adásokat. Az egészséges életmód című előadás-
sorozat bemutatja, hogy az életmódváltás egy 
hosszabb folyamat, nem szokásaink gyors és 
radikális megváltoztatása. A különféle területe-
ket képviselő szakemberek gyakorlati tanácso-
kat adnak a lépésről lépésre történő, könnyebb 
változtatáshoz, és segítenek az egészségtudatos 
szemlélet kialakításában. 

Némethné Mézes Judit életmód-tanácsadó, 
lelkigondozó négy éve tart előadásokat a stressz 
témakörében. Viccesen úgy fogalmazott: a 
stressz csak az élőket sújtja. Ám a stressz nem 
csak negatív lehet – adrenalinnal tölti fel a szer-
vezetünket, és kizökkent a monotonitásból. 
Az életmód-tanácsadó ötrészes sorozatában, 
interaktív órák keretében nem csupán a fontos 
fogalmakat magyarázza meg, és a folyamatos 
stressz következményeire világít rá, hanem 
tesztekkel és munkafüzetekkel segíti, hogy a 
résztvevők könnyebben sajátíthassák el és alkal-
mazhassák a mindennapjaikban az előadásain 
hallott stresszkezelési technikákat.

A sorozat következő előadásai január 16-
án és 30-án, továbbá február 13-án és 27-én, 
csütörtökön 17 órától lesznek a könyvtárban. 
némethné Mézes Judit ezenfelül minden elő-
adás előtt szívesen beszélget a résztvevőkkel. A 
könyvtári programmal párhuzamosan pedig a 
Pestszentlőrinci Biblia-házban február 8-án az 
öt szeretetnyelvet megismertető előadásra, már-
cius 8-án pedig egy stresszkezelési összefoglaló-
ra várja 16 órától az érdeklődőket. 

➜ csernai

erotikus 
verssorok 
árvay zolta képzőművész a múlt év-
ben számos csoportos kiállításon vett 
részt országszerte, és a kerületben 
egy egyéni tárlata is volt. 

Árvay Zolta, a Magyar Alkotóművészek Or-
szágos egyesületének (MAOe) tagja, a XVIII. 
kerületi Művészeti egyesület Moholy-nagy 
Alkotókörének (MOHA) elnöke, az 5KOr Kép-
zőművész Csoport tagja 2013-ban is termékeny 
alkotói időszakot hagyott maga mögött.  

A kerületben legutóbb decemberben volt 
egyéni kiállítása, amelyhez a képeket a száz éve 
született Weöres sándor költő tiszteletére ké-
szítette. Weöres sándor Fairy spring. Freskók 
és stukkók egy vidám színházba című verses-
kötete ihlette meg őt. A Fairy spring (a költő 
fordításában a tündérek tavasza) a rafinált érzé-
kiségből áradó életöröm kivételes művészi meg-
nyilatkozása, a szerelem és az ifjúság elbűvölő 
apoteózisa. 

– A Lőrinci nagykönyvtár vezetője felkért 
arra, hogy a képeimből rendezzek kiállítást a 
galéria 18-ban. Mivel 2013-ban ünnepeltük 
Weöres sándor születésének századik évfor-
dulóját, úgy gondoltam, hogy az egyéni tár-
latomon róla emlékezek meg – magyarázta a 
választását a képzőművész. – Amerikában élő 
testvérem hívta fel a figyelmemet a költőnek 
erre a kevésbé ismert verseskötetére. Amikor 
elolvastam, azonnal eldöntöttem, hogy ehhez 
készítek képeket. 

A képzőművész nem csupán illusztrálta a 
költő verssorait, hanem elvontabban, szimboli-
kus utalásokkal fogalmazta meg a gondolatait, 
kifejezőeszközként pedig egy kollázsból, mon-
tázsból és festésből álló vegyes technikát alkal-
mazott. 

– A vers annyira friss, gyönyörű és inspiratív, 
hogy azonnal munkára ösztönzött – mondta 
Árvay Zolta. – Oly mértékben megihletett ez 
a fiatal, izzóan szerelmes versfolyam, hogy egy 
szuszra készítettem el a képeket. szinte felvil-
lanyozott, és az olvasásakor úgy éreztem, hogy 
szerelmes lettem…

➜ fülep erzsébet

Papageno és 
a Mézga család
A varázsfuvola című mozart-operából 
Papageno belépője vezette be a január 
19-i Csoki koncertet. A Kondor Béla Kö-
zösségi házban összegyűlt óvodások 
és kisiskolások több feldolgozásban 
is megnézhették az operarészletet. A 
kivetítő után pedig élőben, a dohnányi 
ernő zeneiskola növendékeinek tolmá-
csolásában is meghallgathatták azt, 
majd zelinka tamás művésztanár zenei 
kérdéseire válaszoltak egy kis ajándé-
kért, csokiért.

A népszerű Mozart-dallamot több más ismert 
zenemű részlete követte. Zelinka Tamás játéko-
san oktatta a gyerekeket, akik sorra ismerték fel 
a megszólaló műveket. A kicsik meglepő maga-
biztossággal tudták a válaszokat arra, hogy mi a 
címe, illetve honnan ismerősek számukra azok 
a muzsikák, amelyek egyébként az apukák és 
anyukák gyermekkorát idézték.

A színpadon felhangzott többek között 
François Joseph gossec hegedűre és zongorára 
írt gavotte-ja, ezúttal fuvolán. A muzsika egy-
kor a Mazsola című bábfilm zenéjének témája 
volt. A zeneiskolások felidézték a Mézga család 
kalandjainak, a Vuk című rajzfilmnek a zenéjét, 
és A nagy ho-ho-ho horgász főcímdala is fel-
csendült.

Bár a hó egyelőre nem érkezett meg hoz-
zánk, a telet idézte a Hull a pelyhes című dal és 
Antonio Vivaldi négy évszak című művéből a 
Tél tétel egy részlete.

Akik most lemaradtak a jó hangulatú egy-
órás műsorról, a következő, február 16-i Csoki 
koncerten más zenei témában, de minden bi-
zonnyal hasonlóan érdekes előadás részesei le-
hetnek.

➜ P. a.

Hivatalosan is megnyitotta kapuit a Sváb Ferenc 
villamosmérnök, feltaláló gyűjteményéből ösz-
szeállított Vizek és kövek című állandó kiállítás a 
Múzeumsarokban. sváb Ferenc hosszú évtizede-
ken át kutatott ásványok után. Bár a gyűjteményt 
eredetileg unokájára hagyta volna, helyszűke mi-
att erre nincs lehetőség. ekkor döntött úgy, hogy 
összegyűjtött kincseit a szülőhelyén, az egykori 
téglagyár területén működő helytörténeti gyűj-
teménynek adományozza. ezzel nem csupán a 
nagyközönség számára tette megtekinthetővé 
különlegességeit, hanem egyes darabokat egyene-
sen a lelőhelyükre hozott vissza.

A kerületnek adományozott gyűjteményében 
olyan darabok is találhatók, amelyek nem földi 

eredetűek, illetve amelyek a természetben már 
nem fordulnak elő. Ásványait európa, de főként 
Magyarország számtalan zegét-zugát bejárva 
gyűjtötte össze. sváb Ferenc érdeklődése az ásvá-
nyok és kőzetek iránt még kisgyerekkorában kez-
dődött az egykori téglagyári bóklászások során, 
s erről a helyről azóta is olyan különlegességeket 
őriz, mint a vélhetően az őskorban kihalt állat, a 
masztodon agyarának egy darabja.

A kiállítása egyénileg és csoportosan is meg-
tekinthető, előzetes bejelentkezés után ingyenes 
tárlatvezetéssel. Iskolai csoportok számára szín-
vonalas múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és 
vetélkedőkkel színesítik a programot.

➜ csernai

Ásványkiállítás nyílt a kerületben
állandó gyűjteménnyel bővült a  tomory lajos Pedagógiai és helytörténeti gyűj-
temény kiállítási anyaga a múzeumsarokban. Különleges ásványcsodák láthatók a 
földtől a holdig.

A fényképek a székelyudvarhelyi székhelyű Har-
gita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
által szervezett Orbán Balázs szemével Udvar-
széken elnevezésű dokumentációs fotótáborok 
keretében készültek. A táborszervezők ugyanúgy 
Udvarhelyszéket (erdély és székelyföld) kívánták 
megörökíteni, mint ahogyan Orbán Balázs író, 
néprajzi gyűjtő és a székelyudvarhelyi „képgyár-
tó” Kováts dinasztia tagjai tették a múlt század 
elején. ezért is kapta a fotótábor az Orbán Ba-
lázs szemével címet, amihez minden alkalommal 
hozzátették a szervezők annak az erdélyi telepü-
lésnek a nevét, ahol éppen meghirdették a prog-
ramot. 

A táborokban az épület- és szociofotóktól a 
portrékon át a táj- és tárgyfotókig számtalan 
téma ragadta meg a fotográfusokat. Az elmúlt 
évtized alatt több ezer felvétel készült, amelyek-
ből reprezentatív képanyagot állítottak össze.  

„ódon hangulatú templomocskák, kékre me-
szelt régi parasztházak, hatalmas méretű csűrök 
és pajták, kacskaringós utcák határozzák meg a 
településképet – mondta P. Buzogány Árpád er-
délyi művelődésszervező a vándorkiállítás ko-
rábbi, hatvani állomásán. – Az ezredforduló előtt 
már megtapasztalhattuk, hogy még az elmara-
dottságban tartott székely falvainkban is hatal-
mas méretű változások, átalakulások formálják 
más képre a mindennapokat. Az idősebb embe-
rek is reklámfeliratos pólókban, netán baseball-
sapkában és műszálas ruhákban járnak, csak ün-
nepekkor kerül elő a színpompás népviselet.”

A Hargita Megyei Kulturális Központ 
udvarhelyszéki irodájának munkatársai úgy 
gondolták, hogy ismerni kell és másokkal is meg 
kell ismertetni a folyton változó valóságot, ezért 
kezdték el szervezni a fotótáborokat.

➜ fülep erzsébet

Hagyományőrzés objektíven 
időutazáson érezhették magukat azok, akik a mobiltelefon, a világháló, a gPs ko-
rában megtekintették az egy évtized fényképlenyomatai című dokumentumfotó-
kiállítást január első felében a Kondor Béla Közösségi házban.  
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10 Hirdetés Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 szolgáltAtás
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 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 minden, amire eddig nem talált szakit! Csöpögő csap, szétesett ereszcsatorna, 
bedőlt kerítés, bútorok-karnisok felszerelése, kisebb kőművesmunkák, gipszkarton 
eldobozolások, beázások kijavítása. Számlaképes, hívjon bizalommal. Tel.: 0670/424-69-62

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 laKásfelÚjÍtás! Kőműves, burkoló, festő, ács, tetőfedő munkák! 
víz, fűtés, villanyszerelés, nyílászárók cseréje. családi házak 
átalakítása, tetőtér beépítés. Homlokzati hőszigetelés, hő hidak 
megszüntetése. tervezés! éPületenergetiKai tanÚsÍtvány!

 tel: 258-4892 mobil: 06 20 915 4433

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

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

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 varrógéP javÍtás ottHonáBan. tel :283-7282

oKtAtás
n német nyelv TANÁRI DIPLOMÁVAL TANÍTÁST, KORREPETÁLÁST VÁLLALOK. T.: 06-

30/259-96-78

n matematika, angol, német, fizika. Érettségire, nyelvvizsgára felkészít, felzárkóztat 
gyakorlott tanárnő. Egyetemi matek is! Házhoz megyek! T.: 0620/9736-467

n matematika oktatás! Közép- és emelt szintű érettségi felkészítést matematikából. 
Főiskolásoknak, egyetemistáknak hatékony konzultáció. Nagyenyed utca, 50-es villamos 
megállójánál. Wágner Tamás (+36-30) 572-4189

n magyar korrepetálást vállalok általános iskolásoknak és kisgyermekek felügyeletét 
is. Megbízható, kellő tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező magyartanárnő vagyok. Hívj 
segítek! Tel.: 06-20-358-0402

n mAtemAtiKáBól, FiziKáBól KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST 
VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI LEHET: 
06-1-294-5985.

állás/PályázAt
n Budapest egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról 

is elérhető adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX.  kerületi 
területére, azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő fix + 
jutalékos vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei számára, 
amellyel Ön biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói jogviszony 
nem feltétel. Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen szerzett 
tapasztalat előny. Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk fényképes 
önéletrajzát és motivációs levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-500-4467 

FelhÍvás / meghÍvó
n A gloriett sportiskolai Általános Iskola szeretettel várja a leendő óvodásokat és szüleit: 

Ovistorna tanfolyamok, Foci nagycsoportos fiúknak: kedd-csütörtök 1700-1800,  Ovistorna 
lányoknak: kedd 1615-1700 és  csütörtök 1715-1800 „Nyitott kapuk” az érdeklődő óvodás 
szülőknek: 800-1200 és 1400-1600 óra között  2014. január 30-án - 2014. február 19-én.  A 
nagycsoportos óvodásokat  iskolacsipegető foglalkozások várják: 1645-1730-ig 2014. február 14-
én  és 2014. február 24-én. Szeretettel várjuk az érdeklődő családokat! Iskolánk elérhetőségei: 
Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 1186 Budapest, Tövishát u. 8. Tel.:(06-1) 294-4153, Fax: 
(06-1) 291-9230, Honlapunk: http://gloriettsuli.hu, E-mail címünk: gloriettsuli@t-online.hu

n meghívó! A Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 2014. Január 28 – án, 14 órakor tartja Tiszt 
újító KÖZGYŰLÉSÉT a Kondor Béla Művelődési Házban. Kérjük tagjainkat, hogy minél nagyobb 
létszámban jelenjenek meg.

Köszönet
n A gulner Alapítvány köszönetet mond mindazoknak, akik az SZJA  

1 -%-át alapítványunknak ajánlották fel. Az előző évről tartalékolt összegből, valamint a 2011. 
évi felajánlásból számlánkra igazolt 578.013,- Ft-ból megvalósított fejlesztésekről örömmel 
tájékoztatjuk támogatóinkat. Oktatást közvetlenül segítő sport és egyéb eszköz vásárlására 
összesen 89.800,- Ft-ot fordítottunk. Az iskola 85. évfordulós évkönyvének elkészítése 352.800,- 
Ft volt. Diákjaink Határon túli és Honismereti táborozásának megvalósulását 207.000,- Ft-tal 
támogattuk. 70.000,- Ft-ot költöttünk szakmai képzésre és a szülők nevelők kapcsolatának 
ápolására. Iskolánk könyvtárának kínálata 256.460,- Ft értékű kiadvánnyal bővült.

FArsAngi meghÍvó
n A Bókay étterem és terasz valamint  a Tébláb Táncművészeti Alapítvány Zenés-táncos 

Farsangi mulatságot szervez. A bálban tánctanítás, éneklés, jelmezverseny, tombola, eszem-
iszom, játéksarok várja a kedves vendégeket. A zenét Olasz György és barátai szolgáltatják. 
Helyszín: Bókay Étterem és Terasz  (1181 Budapest, Szélmalom u. 33.) Időpont: 2014, február 1. 
19.00 Belépő  500 Ft.  Fővédnök: Kucsák László, Pestszentlőrinc-Pestszentimre alpolgármestere, 
országgyűlési

sPort-tánC

n erősségem a korom! zumba-gold® az idősek, túlsúlyosak zumbája! 
nálunk kifejezetten előnyt jelentenek a ropogós ízületek, az 
évek, a kilók és a ráncok, számai! az órán figyelembe veszem a 
jelenlévők fizikai- pszichológiai állapotát úgy a zeneszámok ritmikai 
összeállításában, mint koreográfiák egyszerűségében. a zumba-
gold® -hoz semmiféle táncos előképzettség nem szükséges!  
Helyszínek: Xviii. ker. Piros iskola melletti dance city centerben 
cím:1182 üllői út 386. jelenleg minden szerdán 20h. és 
novemBer 1.-től minden hétfőn 15h.-tól. valamint a XiX.ker. Wekerlei 
Kultúrházban minden hétfőn 18h. cím 1192 Petur u.7. gyere bátran, 
mert szeretettel vár farkasné erzsébet sinkó tamás díjas zumba 
oktató és egy jó csapat és 30/9964166 Honlapok: www.zumba-
gold.5mp.eu, www.kineziologia1.hu

régiség/műtárgy 
n KitÜntetést, JELVÉNYT, PÉNZÉRMÉT, PAPÍRPÉNZT, HÁBORÚS RELIKVIÁKAT,  

RÉGI JÁTÉKOT, KÉPESLAPOT, PAPÍR -és MINDEN EGYÉB RÉGISÉGET VÁSÁROL GYŰJTŐ. 
Azonnali, díjtalan kiszállás. Tel. 06/30/9490055

n Pappné szilvia műtárgy szakbecsüs díjtalan kiszállással, becsléssel 
vásárol mindenféle régiséget, szobrokat, festményeket, díszórákat, 
dísztárgyakat, ezüstöt, aranyat, bútorokat, könyveket és teljes 
hagyatékot. tel.: 06-20-465-1961, 06-70-942-0806, 06-1-293-1759

n gábor eszmeralda Becsüs műgyűjtő első vevöként legmagasabb 
áron készpénzért vásáról antik modern festményeket, bútorokat, 
porcelánokat, Herendit, zsolnayt, meissenit, Kovács margit gorka 
géza kerámiákat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket akár fazon áron 
is, bronztárgyakat, órákat, szönyegeket és mindenfajta régiséget. 
Kiszállás és értékbecslés dijtalan! üzletünk ii. fő u. 67. t.: 364-75-34, 
0630-382-70-20, gloria-galeria@freemail.hu 

ingAtlAn

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 gArázs elAdó! Tel.: 706-3953

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

n Budahouse Partners ingatlaniroda ELADÓ  ingatlanokat keres meglévő 
ügyfélkörének kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés!  Tel. 06 30-733-1753; 
06-1-315-3367

n Kamatmentes részletre, 222.000 ft./nm átlagáron, Pestszentlőrinc 
zöldövezetében épülő, 37-90 négyzetméteres lakások leköthetők! 
www.emiliahaz.hu

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

n A ganz-kertvárosban 2004-ben épült 2+2 félszobás duplakomfortos ikerház, 150 
nm-es telken, fedett kocsi beállóval eladó.   Irányár: 20,8 MFt. Tel: 06 30 9317-174 

n Xviii. kerületben kiváló infrastruktúrával, 379 nm-es telken eladó egy felújított,  
2+ 3 félszobás, duplakomfortos, jó hangulatú és elrendezésű, napsütéses,  119 nm-es, 
két szintes, teraszos sorház, új melléképülettel. Irányár: 24,5 MFt. Tel: 06 30 9317-174 

n A lipták telepen, csendes utcában eladó egy két generációs, 200 nm-es, 4+3 
félszobás családi ház, 600 nm-es telken. A dupla komfortos, cirkofűtéses házhoz garázs 
és műhely is tartozik. A pihenés perceit kerti tó és szaletli teszi hangulatossá.  Irányár: 
26,9 MFt. Tel: 06 30 9317-174

n erdőre néző lakóparkban, belső kétszintes, 107 nm-es, 4+1 félszobás, fiatalos 
hangulatú, duplakomfortos, tégla lakás, cirkó fűtéssel, 4 lakásos társasházban eladó. 
Irányár: 19,1 MFt. Tel: 06 30 931-7174       

n eladó Kispesten, jó közlekedésnél, de csendes kertvárosi utcában, egy emeletes, 
130 m2-es, 3 és félszobás, duplakomfortos ikerházfél, garázzsal, 328 m2-es telken.  
Ár: 27,5 MFt. Tel: 06 30 931-7174

n Polgári élettér távol a város zajától! Eladó Pestszentimrén a Kisfaludy utca csendes 
mellékutcájában egy két és félszobás, 120 m2-es, cirkofűtéses családi ház. A ház egy 
szép, parkosított 828 m2-es, összközműves teleken fekszik, és alatta pince tároló és 
hobbi helyiségekkel ill. dupla garázs helyezkedik el. Irányár: 38 MFt. Tel. 06 30 9317-174

n Pestszentimrén eladó egy új 2008-ban épült tégla társasházban egy 70 m2-es, 
3 és félszobás, amerikai konyhás, 2. emeleti öröklakás egyedi mérőórás házközponti 
fűtéssel. Irányár:16MFt. Tel: 06 30 9317-174

n AlACsKán tiszta levegős parkerdő közeli kulturált lakóparkban,tégla építésű házban 
1+3 félszobás, belső két szintes 120 nm-es, jó állapotú, tágas, világos, dupla komfortos 
120 nm-es erkélyes lakás eladó. Irányár: 21,9 MFt Tel: 06 30 9317-174

n szent imre kertvárosban, volt tiszti lakótelepen felújított házban, jó állapotú, 72 
négyzetméteres, 2 plusz félszobás, nagy teraszos, első emeleti lakás eladó. Házközponti 
fűtés, mérőórák, zárt parkoló jellemzik.  Az összes szoba parkettás és külön bejáratú, a 
fürdőszoba és WC külön helyiségben van. 9,3 MFt. Tel: 0630/906-0893

n ganztelepen eladó 200 négyzetméteres hat plusz félszobás ház, 150 négyszögöles 
telken. 1981-ben épült, külön bejárata van az alsó és felső szintnek, két különálló lakás, 
csak a fűtés közös.  A belső rész igényesen kialakított, praktikus a szobák külön nyílnak. 
Irányár: 26,1 MFt. Tel: 0630/906-0893

n A szent lőrinc (KISZ) lakótelepen eladó kockaházban 52 négyzetméteres, 
kétszobás, felújított, első emeleti lakás. A közös költség 13000 forint, ebben a víz is 
benne van, a fűtés átalány pedig 8000 forint. Hamarosan az egész ház is hőszigetelést 
kap. Azonnal költözhető, tehermentes. Irányár: 10,8 MFt. Tel:0630/906-0893

n XiX. WeKerle-telepen eladó felújított, földszinti, 48 négyzetméteres, 
kétszobás (különnyíló) lakás, hatlakásos társasházban, 100 négyzetméteres kerttel, 
22 négyzetméteres garázzsal, 9 négyzetméteres tárolóval és a lakáshoz tartozó tetőtér-
résszel. Irányár: 12,99 MFt. Tel:0630/906-0893

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367

mobil: 06/70-500-4467 | e-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

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

Városgazda
  arróműhely
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Felejthetetlen napokat töltött tajó tanyán 
és Pörbölyön a soFi harminc tanulásban, 
illetve értelmileg akadályozott diákja. A le-
hetőséget pályázat útján nyerték, az em-
beri erőforrások minisztériuma a nemzeti 
tehetség Program keretében tette lehető-
vé a táborozást.  

A XVIII. kerületi speciális Oktató és Fejlesztő In-
tézmény (sOFI) tanulói közül az autista gyerekek 
életükben először táboroztak, a kiskunmajsai tér-
ségben található Tajó tanyán, a szakiskolás diákok 
pedig a Tolna megyei Pörbölyön vehettek részt 
tehetségtáborban. A gyerekek a kirándulások, a 
tájházak és múzeumok látogatása mellett külön-
féle kézműves foglalkozásokon próbálhatták ki az 
ügyességüket. 

– A tanyai környezet nagy élményt nyújt a vá-
rosi, lakótelepi gyermekeknek, fejleszti az önálló-
ságukat, lehetőséget ad arra, hogy megismerjék a 
vidéki élet jellegzetességeit, a tehenészetet, a háziál-
latokat, a vidék növény- és állatvilágát – sorolta Csík 
Árpádné gyógypedagógus. – A tehetségtáborok 
egyik fő célja az volt, hogy a tanulásban és értelmi-
leg akadályozott gyerekek is lehetőséget kapjanak 
az önkifejezésre, a kézműves mesterségek megis-
merésére, alkotások készítésére. sokféle foglalko-

záson vehettek részt, többek között agyagoztak, 
bőröztek, nemezeltek, mézeskalácsot készítettek.  
Az intézmény tanulói között számos tehetséges fi-
atal található, közülük többen a sportban értek el 
kiemelkedő eredményt.  rendszeresen részt vesz-
nek a speciális Olimpia nyári és téli világjátéko-
kon, ahonnan több aranyérmet hoztak már. 

A sOFI tanulói minden alkalommal szép kéz-
műves alkotásokkal vesznek részt a kerületi gyer-
mek- és Ifjúsági Művészeti Találkozón is. 

– A sikerélmény jelentősen befolyásolja tanuló-
ink teljesítményét, a dicséret tovább ösztönzi őket 
a tetszetős munkák készítésére – hangsúlyozta 
Csík Árpádné. – A mi iskolánkban dicséretben 
soha nincs hiány.

A speciális szakiskolai képzés keretében a tanu-
lók az alapképességek fejlesztése mellett a minden-
napi életben hasznosítható általános és szakmai 
ismereteket kapnak.

– A készségfejlesztő szakiskolai képzés során az 
a célunk, hogy a fiatalokat képessé tegyük egysze-
rű, jól begyakorolt munkafolyamatok elvégzésére, 
sikerélményhez juttassuk őket a munkavégzésük 
által, például a háztartási ismereteknek, netán a 
szövés alapjainak az elsajátításával – tette hozzá a 
pedagógus.

➜ fülep erzsébet

felejthetetlen 
napok tajó tanyán 
és pörbölyön

hirdetés

 

A XVIII. KERÜLETI
CSONTVÁRY KOSZTKA TIVADAR 

ÁLTALÁNOS ISKOLA 
www.csontvaryiskola.hu 

A 2014/2015 tanévben angol tehetséggondozó osztályt indít , 
az érdeklődő nagycsoportos óvodásokat 

szeretettel várják angol csipegető foglalkozásaikra 
 

2014.   január 16-án 
február 13-án 
február 27-én 
március 13-án 
1615 - 1700-ig 

Szülői tájékoztatót 2014. február 19-én 1615-kor tartunk. 
Tehetséggondozó programunkba betekintést nyerhetnek 

2014. február 11-én 8-12 óra között 
az 1. és 3. osztályban 

olvasás, angol, informatika, testnevelés órák keretén belül. 
 

Az 5. évfolyamon 
matematika tehetséggondozó osztályunkba 

szeretettel várjuk a matematika iránt érdeklődő tanulókat. 
 

Tehetséggondozó osztályainkba a meghallgatás időpontja 
2014. március 17. 16 óra 
A meghallgatásra jelentkezni lehet: 
február 24-én és 25-én 9-12 óra között 
személyesen Gáspár Attiláné igazgató- 
helyettesnél, vagy az alábbi címen: 

igazgatohelyettes@csontvaryiskola.hu 

RUHAVÁSÁR!
MINDEN HÉTEN 

SZERDÁN 
08-Tól-17.30-Ig

A DElTA ÜZlETHÁZ 
EMElETÉN
(TIBI BÁCSI 
TURKÁLÓJA)

MegHívó! 
Lakatos Lakótelep  Környezetéért egyesület által hagyományba tett

L A K A T O s  F ó r  U M –ra tisztelettel meghívjuk. 
időpont: 2014. január 31. napján

(péntek) du. 16:00 óra 
Helyszín: eötvös Loránd Általános Iskola
(ebédlő helyiség ) 1184 Bp. Lakatos u. 30. 

LAKATOs FórUM a lakosság és a kerület Vezetőinek találkozása, ahol kötetlen 
beszélgetés formájában  tájékoztatást kérhet, kérdéseket, problémákat mondhat el,- 

a  választ személyesen meg is kaphatja a kerületünk Vezetőitől.
A családias légkörben egy kis frissítőre vendégünk.

számítunk Önre, számíthat ránk! 
VenDÉgeInK: 

Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester Bp.XVIII.ker. Polgármesteri Hivatal, Banyár 
László vezérigazgató Városgazda18. kerület non-profit Zrt., HUsZÁr BArnABÁs 
r. főtörzsm., és PArTI sÁnDOr r. törzsörm, Simon  Gábor országgyűlési képvielő, 

Kádár Tibor  önkorm.területi képviselő, Ternyák  András önkorm. területi 
képviselő,  Lepsényi Tibor divizió  igazgató Műszaki és Városüzemeltetési divizió, 

Farkas László osztályvezető Közterület és Kertészeti Osztály
szeretettel várjuk! Lakatos Lakótelep Környezetéért egyesület, 

Csörnyei Ferencné elnök (06/30/459-5049)
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12 Két esztendő alatt még soha nem fejlődött ennyit PestszentimreHelytörténet – szabadidő

�Hamarosan 
befejeződik a 
pestszentimre- 

városközpont meg-
újítása projekt. Ilyen 
átfogó és koncentrált 
– két év alatt vég-
bemenő – fejlesztés 
még nem volt a vá-
rosrész történetében.

A település 1950-es Budapesthez 
csatolásakor tett ígéretekből pár 
dolog 1952-ben megvalósult – az 
Ady endre utcai óvoda, a Marx 
Károly (ma nemes) utcai körze-
ti orvosi rendelő, a szélső utcai 
iskola átépítése –, de azután ab-
bamaradtak a nagyobb építke-
zések. 1960–61-ben átadták az 
égetően szükséges mai Kapocs 
utcai iskola első épületrészét és 
a mai eke utcai óvoda két cso-
portszobáját, de utána megint 
nem történt semmi. 1963–64-
ben a lakosság magának építette 
fel Budapest első szakosított ren-
delőjét a régi orvosi rendelőhöz 
hozzátoldva, valamint felhúzták 
a gyermekrendelő falait. 

mÉrsÉklődött a 
lemaradÁs
Pestimre először 1967-ben vá-
laszthatott magának önálló 
országgyűlési képviselőt. szép-
völgyi Zoltán egyben a Fővárosi 
Tanács elnöki tisztét is betöltöt-
te. Az akkori Imre elmaradott-
sága minden más településéhez 
képest „kimagasló” volt. Az új 
képviselő fogadóóráin népes 
küldöttségek és beadványok szá-
zai követelték az elhanyagoltság 
mérséklését. 

első lépésben a közlekedés-

ben volt érezhető a fejlődés, a 
60-as évek végén az 54-es busz 
sűrítése mellett gyorsjáratok is 
indultak. Az élelmiszer-ellátás 
siralmas helyzetén több ABC 
építésével javítottak. A postá-
val szemben, az eke utcában, a 
szigeti Kálmán és a Kisfaludy 
utca sarkán a nagykőrösi út 76. 
szám alatt. Duplájára bővítették 
az iparcikkáruházat, s autós és 
mezőgazdasági bolt, valamint 
kenyérgyár nyílt. 

A Dózsa györgy út és a nagy-
kőrösi út sarkán bisztró épült 
(ma bank és pizzás étterem).

Fejlődő oktatÁs
A Fővárosi Tanácsban nem kel-
lett sokat agitálni a képviselőket, 
a tények, a számok magukért be-
széltek, fejlesztésért kiáltottak. 

A legnagyobb fejlődés az 
oktatásban valósult meg. Min-
den meglévő iskolát, óvodát, 
bölcsődét teljesen felújítottak. 

Tekintettel a hatalmas gyermek-
létszámra, egymás után adták át 
az új épületeket. 1972-ben elké-
szült az eke utcai óvoda újabb 
két csoportszobája a kiszolgáló 
helyiségekkel. 1973-ban birtok-
ba vehették a tanulók a Kapocs 
utcai iskola második részét oly 
módon, hogy az elődiskolát, a 
Kisfaludyt óvodává alakítot-
ták át, és azon az őszön meg is 
nyitották. 1974-ben elkészült az 
emeletes Vezér utcai óvoda, rá 

egy évre felavatták a Pázsit utcai 
bölcsődét. A rákóczi utcai böl-
csődét bővítették. 

megÉpült a 
tanuszoda
A Csolt utcai „Pöttyös” óvoda 
küszöbét 1982-ben léphették át 
először a kicsik. őszre megnyi-
tották Imre legnagyobb oktatási 
intézményének, a Vörösfény ut-
cai ún. bokoriskolának (a mai 

Kastélydombi) a kapuit. egy 
évvel később a Táncsics utcá-
ban kétemeletes iskolát avattak, 
megváltva a szélső utcába járó 
diákokat a zsúfoltságtól. 

Az imrei gyerekek 1985-től 
úszkálhattak a Kastélydombi 
tanuszodában. A rákóczi ut-
cában adományozott házban 
1985-ben nyitották meg a la-
kásóvodát. A nagykőrösi úton 
1986. augusztus 29-én adták át a 
mai szenczi Molnár Albert re-
formátus Általános Iskola épü-
letét. Összesen 43 új tanterem és 
4 tornaterem reprezentálta az is-
kolai fejlődést. A 4 új óvodában 
350 férőhelyet alakítottak ki. A 
csöppségek 80 új bölcsődei he-
lyet kaptak a korábbi 40 mellé. 

közössÉgI HÁz 
közakaratból 
ebben a korszakban építették 
fel a Pestszentimrei Közösségi 
Házat is a korábbi (reformá-
tus) kultúrház helyén. ez nem 
csupán központi fejlesztésből 
valósult meg, hanem a lakosság 
adakozásából, az ún. tehóból 
(településfejlesztési hozzájáru-
lás) is. A szabó ervin Könyvtár 
imrei fiókja egy évvel korábban, 
1987-ben költözött a tanács által 
vásárolt új, nagyobb épületbe 

A lakosság társadalmi mun-
kájával valósult meg 5 új játszó-
tér Imre-szerte. 

Az Alacskai úti lakótelep 
1989-ben kezdett benépesedni. 

ez alatt a bő 20 év alatt épült 
ki a mai Pestszentimre intézmé-
nyi hálózata, bár néhány olyan 
épületet már hiába keresünk, 
amely egykor meghatározó volt 
a lakosság életében. 

➜ Pándy tamás 
helytörténész

a városIasodó település
 Fejlesztések Imrén az 1970–80-as években 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A farsang nem vallási ünnep, nem 
liturgikus időszak, a hosszát még-
is a katolikus liturgikus naptár jeles 
napjai határozzák meg, ugyanis víz-
kereszt (január 6.) után kezdődik, és 
hamvazószerdáig, tehát a nagyböjt 
kezdetéig tart, ami idén március 5-én 
lesz.

szemben a sötÉttel 
Ma már Magyarországon is nép-

szerű a kelta eredetű Halloween. 
Az ünnep a régi kelta naptár utolsó 
éjszakájára esik, amikor – a hiede-
lem szerint – előjönnek rejtekükből 
a különféle lidércek, manók és más 
szörnyetegek. A közösségek eredeti-
leg nagy tüzeket raktak, és vígsággal, 
tánccal, énekkel igyekeztek távol tar-
tani a rettegett lényeket. A közösségi 
ünneplés, a maskarás alakoskodás 
ma is kedvelt a fiatalok körében.

A farsang eredeti célja is hasonló: 

tartalommal megtölteni a karácsonyi 
ünnepkör vége és a húsvéti ünnepkör 
kezdete közti üres időszakot. A víg-
ság, a tánc, a maskarás bál szembe-
szegülés a január–februári időszak-
ban lassan oldódó sötétséggel.

Ugyanakkor az egyházi ünnepek 
meghatározzák a farsang tartalmát 
is. Hamvazószerdával a húsvétig tar-
tó negyvennapos böjt kezdődik, nem 
csoda hát, hogy előtte a lakmározás 
is előtérbe kerül. rengeteg húsétel 
fogy, sok helyen népszerű a kocso-
nya, a káposztás ételek, a szalagos 
fánk pedig az ország szinte minden 
vidékén kedvelt. 

szellemI öröksÉg 
A farsangi szokások közül a legismer-
tebbek az álarcos felvonulások, bálok. 
ezek mellett a helyi közösségek saját 
– olykor különös – hagyományokat 
érleltek ki. Bizony a néprajzkutatók 
nem egy területet vizsgálva számol-
nak be egészen elképesztő szokások-
ról, amelyek kicsiszolásában jelentős 
szerepe volt a jó bornak és pálinká-
nak is. 

Különleges, ám korántsem szélső-
séges tradíció a mohácsi sokácok szé-
les körben ismert farsangi felvonulá-
sa, a busójárás, amelyet 2009-ben az 
UnesCO felvett az emberiség szelle-

mi kulturális örökségének reprezen-
tatív listájára, és amelyet idén febru-
ár 27. és március 4. között tartanak 
meg a Duna menti városban.

A farsangi időszakban a felvonu-
lásokon, táncmulatságokon túl szá-
mos vidám, zenés színházi előadást 
tartanak, az óvodások, iskolások pe-
dig ilyenkor jelmezeket készítenek, 
és báloznak. A középiskolások a far-
sangi időszakban tartják szalagavató 
báljukat.

➜ Kerékgyártó györgy

a vezér utcai óvoda is a 70-es években épült Pestszentimrén

MAsZKABÁL És 
sZALAgTűZÉs
Színes, vidám programok a farsangi időszakban

JAnUÁr
Felnőtt ÚszásoKtAtás

Időpontok: 24., 31. 19–20 óra között 
a Kastélydombi uszodában 

(nemes u. 56–60).
26. 9–10 óra között a Park uszodában 

(Bókay-kert, szélmalom u. 33.)
Információ: 06-20-232-3823 (az újonnan 

belépők előzetes bejelentkezése
szükséges)

FUtóPont
Időpontok: 23., 28., 30. 17 óra

sztehlo gábor evangélikus gimnázium 
(Kossuth tér 2.)

edző: Irsán László, 06-20-225-5462

nordiC WAlKing
Időpont: 27. 17.30

Bókay-kert (szélmalom u. 33.)
edző: schwarz Mária, 06-30-961-7731

zUmBA
Időpontok: 25. 11 óra

Kondor Fitness (Kondor Béla sétány 7.)
Oktató: Panda nikolett, 

06-20-347-8074

önvédelem
Időpont: 26. 10–11 óra között

Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor 
Béla sétány 8.) 

Oktató: Pataki Krisztián 
06-70-941-5992

sÍoKtAtás
Időpontok: 23., 28., 30, 16–17 és 17–18 

óra között.
Bókay-kert

(szélmalom u. 33.)
előzetes bejelentkezés: 

Kőszegi János 
06-30-989-4259

FeBrUÁr
Felnőtt ÚszásoKtAtás

Időpontok: 2., 7., 9., 14., 16., 21., 23., 28.
Péntekenként 19–20 óra között a Kastély-
dombi uszodában, vasárnaponként 9-től 

10-ig a Park uszodában.
Információ: 06-20-232-3823 (az újonnan 

belépők előzetes bejelentkezése szükséges)

FUtóPont
Időpontok: 

4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., 27. 17 óra
sztehlo gábor evangélikus gimnázium

edző: Irsán László, 06-20-225-5462

nordiC WAlKing
Időpontok: 3., 10., 17., 24., 17.30
Bókay-kert (szélmalom u. 33.)

edző: schwarz Mária
06-30-961-7731

zUmBA
Időpontok: 1., 8., 15., 22. 11 óra

Kondor Fitness (Kondor Béla sétány 7.) 
Oktató: Panda nikolett, 

06-20-347-8074

önvédelem
Időpontok: 2., 9., 16., 23. 10-től 11-ig
Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor 

Béla sétány 8.)   
Oktató: Pataki Krisztián, 06-70-941-

5992

sÍoKtAtás
Időpontok: 

4., 6., 11., 13., 18., 20., 25., 27.
Minden kedden és csütörtökön 

16–17 és 17–18 óra között
Bókay-kert 

(szélmalom u. 33.)
előzetes bejelentkezés: 

Kőszegi János 06-30-989-4259

a lendület az új 
éVben is MegMarad!

Kerületünk lakosai az idén is számos 
ingyenes sportolási lehetőség közül választhatnak.

hosszú lesz az idei farsang: szinte napra pontosan két hóna-
pon át ünnepelhetjük, hogy közeledik a tél vége. A farsangi idő-
szakhoz rengeteg szokás kötődik. KerÜleti ProgrAmoK 

A FArsAng ideJén
csiribiri – Halász judit gyer-
mekkoncertje január 25-én 11 
órakor a rózsa művelődési 
Házban
magyar táncház – január 25-én 
16 órától a gyerekek, 19 órától a 
felnőttek számára a rózsában
a hercegnő és a kobold – az 
Ikrek stúdió előadása február 
2-án 10 órakor a kondor béla 
közösségi Házban
mágnás miska – a Fogi színház 
előadása február 16-án 15 óra-
kor a rózsában
maszkabál – gryllus Vilmos 
gyermekkoncertje február 23-án 
11 órakor a rózsában
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyHázLendületes kezdést vett a Kossuth téri református egyházközség

� sportos hason-
lattal élve, len-
dületes kezdést 

vett a kossuth téri 
református egyház-
község áprilisban 
érkezett lelkésze, 
sándor balázs és a 
felesége. az elmúlt 
hónapok során jósze-
rével több történt a 
templomukban, mint 
előtte esztendőkön 
át. a lelkészt a gyüle-
kezet idei terveiről is 
kérdeztük.

– Amikor nem sokkal a meg-
érkezésük után beszélgettünk, 
természetesen még nem voltak 
konkrét elképzelései, hiszen tá-
jékozódnia kellett, megismernie 
a gyülekezetet, a híveket. Azóta 
sok idő telt el, s ma már, ahogy 
nemrégiben fogalmazott, „ott-
hon érzi magát” az új szolgálati 
helyén.

– remélve, hogy azt is mond-
hatom, elfogadtak az itt élő em-
berek, s mi is gyökeret eresztet-
tünk ebben a szép környezetben. 
Még éppen csak az új év elején 
járunk, így mindenekelőtt ke-
resztyéni őszinteséggel kívánok, 
kívánunk mindenkinek boldog 
új évet. Azzal együtt is őszin-
te szívvel és szóval tesszük ezt, 
hogy lesznek majd nehézségek 
is. Ami azonban biztos, az az, 
hogy nem tűnik majd el a mo-
soly az arcunkról. nem, mert ez 
a belső békének, a boldogságnak 
az alapja, ez jelzi, hogy Jézus ve-
lünk van a mindennapjainkban. 
Ha legalább ez meglesz, az elég 
lesz ebben az évben is.

jönnek, 
kopogtatnak
– Milyen tapasztalatokat hozha-
tott át az elmúlt évből?

– A legfontosabb az, hogy 
elkezdtük megismerni, megsze-
retni és segíteni egymást. Az is 
örömteli, hogy növekszik a kö-
zösség létszáma. Amikor nyilvá-
nosságra hozták a 2011-es nép-
számlálás adatait, nyilvánvalóvá 
vált, hogy sokkal többen vallják 
magukat reformátusnak, mint 
akiket ismerünk. A szeptembe-

ri beiktatási ünnepségre min-
den nevet, címet előkerestünk, 
így áprilisban, húsvét után, a 
kapcsolatfelvétel régi módjával 
próbálkozunk az evangéliumot 
Minden Otthonba Alapítvány 
munkatársainak a segítségével. 
reméljük, nem zavarunk, és 
nem bántunk meg senkit azzal, 
hogy bekopogtatunk a lakások-
ba.

mIsszIonÁrIusnő 
zambIÁból
– Milyen konkrét terveik és 

elképzeléseik vannak erre az 
évre?

– A nyugalmasnak nevezhe-
tő időszak, a január az imahét-
tel kezdődött. Vasárnaponként 
mindig a család áll az istentisz-
teletek középpontjában. Kell ez, 
mert önmagában nem elég ösz-
szetartó erő az, hogy az ensZ 
a család évének hirdeti meg az 
ideit. Jó ez, szükség van rá, de a 
leglényegesebb az, hogy mindezt 
olyan tartalommal töltsük meg, 
amely tényleg a családról szól.

– Tavaly voltak olyan prog-

ramjaik, amelyekre nincsen jobb 
szó, mint az, hogy izgalmas. 
Lesznek-e ilyenek az idén is?  

– remélem, hogy adunk okot 
arra, hogy „izgulhassanak” a 
hozzánk látogatók. Tavaszra azt 
is tervezzük, hogy meghívjuk a 
Károli gáspár egyetem lelkésze-
ket képző hittudományi karát 
közös istentiszteletre. Lesz ven-
dégünk egy egzotikus ország-
ból is. A Zambiában szolgáló 
magyar orvos-misszionáriusnő, 
Keszi Krisztina meghívását vi-
rágvasárnapra tervezzük.

VendÉgek 
a színpadon
– Igaz, messze van még, de a 
nyári hónapok mindig mást, 
többet jelentenek a felekeze-
tekben szolgálóknak is. sok az 
olyan gyermek, aki csak itt leli 
meg a vakáció örömeit.

– Azt tervezzük, hogy töb-
bet kirándulunk, hogy még 
jobban megismerjük egymást. 
székelykeresztúrra is elmen-
nénk, és ott akarunk lenni 
Debrecenben a magyar refor-
mátusok hetedik világtalálko-
zóján. elkezdtük már szervez-
ni a vakációs bibliaheteket is. 
Az óvodásoknak júniusban, 
az iskolásoknak júliusban, a 
konfirmandusoknak július kö-
zepétől lesz bibliahét. Igazi 
csattanó is lesz, mert a Kossuth 
téren épülő színpadra több ven-
déget is meghívunk, így például 
Bill Drake-et az egyesült Álla-
mokból. 

 
honlAP is, 
FACeBooK is
A reformátusoknál az 
ősszel is folytatódik a 
„választási láz”. A gyü-
lekezet presbitériuma 
szavaz az esperes- és a 
püspökválasztáson. ezt 
követően, október 31-
én együtt ünneplik majd 
a reformáció napját a 
szemeretelepi hívekkel 
és az evangélikusokkal.
mivel több időpont 
még egyeztetés 
alatt áll, a hívek a 
refkossuthter.hu honla-
pon vagy a Facebookon 
tájékozódhatnak.


  

IzGalmas év előtt
A legfontosabb az, hogy sose tűnjön el a mosoly az arcukról

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Heti rendszerességgel várják azokat 
a szülőket, akik kellő bölcsességgel 
azt tervezik, hogy gyermekük – le-
gyen az akár óvodára érett, általános 
iskolába, avagy gimnáziumi készülő 
– a sztehlóba jár az ősztől.

Az intézmény azzal, hogy min-
den részletre kiterjedő kiskátét adott 
közre, igyekszik előre megválaszolni 
a szülők kérdéseit. Természetesen 
az alapvető cél az, hogy a diákokat 
teljes és kiegyensúlyozott keresztény 
emberré neveljék. Olyanokká, akik 
képesek távlati célokért dolgozni és 
tanulni, valamint másokért is fele-
lősséget vállalni. ennek jegyében 
folytatnak keresztyén szellemiségű 
oktató- és nevelőmunkát a Biblia 
szellemében, a lutheri tanok szerint.

Mint arról már írtunk, a többcé-
lú, közös igazgatású sztehlo annyira 
komplex intézmény, hogy az ide je-
lentkezőknek 14 éven át akár ki sem 
kell lépniük a falai közül. 

Az általános iskolások oktatásá-
ban és nevelésében a legfontosabb 
szempont a képességek kibontakoz-
tatása és a tehetséggondozás a képző-
művészet, a zene, a matematika terü-
letén úgy, hogy a tanári kar közben 
végig figyelmet szentel az alapkész-
ségek fejlesztésének, vagyis annak, 
hogy „nyílt agyú”, értékes emberkék 
váljanak az itt tanulókból.

Mit is tud nyújtani a Sztehlo a 
kis elsősöknek? A keresztény neve-
lésen túl egész napos oktatást kétta-
nítós rendszerrel, nyílt, családbarát 
környezettel, játékközpontú nevelés-
sel, egyéni bánásmóddal, s ha kell, 

fejlesztőpedagógussal és pszicholó-
gussal.

A későbbiekben, miután megis-
merték a tanárok, hogy „ki mit tud”, 
kiemelt hangsúlyt kap a matematika-
oktatás és a művészeti nevelés. Aki 
bizonyítani tudja a talentumát, a 8. 
után egyszerűen átsétálhat a gimibe.

Akinek még ezek után is maradt 
kérdése, annak csak annyi a dolga, 
hogy részt vegyen a sztehlóban (Kos-
suth tér 2.) rendezett találkozókon. 
Január 30-án, február 6-án, 13-án 
és 20-án 16 és 17 óra között lesznek 
iskolakóstolgató foglalkozások, ame-
lyek keretében az ismerkedés mellett 
kézműveskedhetnek, vagy nyelvi és 
matematikai foglalkozáson vehetnek 
részt a gyerekek. Természetesen a 
szülőkkel is elbeszélgetnek a leendő 
tanítók a gyermek iskolaérettségéről, 
esetleges problémáiról. 

A jelentkezési lapot február 27-ig 
kell leadni, hogy aztán áprilisban be 
lehessen iratkozni az iskolába.

 
 őK VÁrJÁK AZ eLsősÖKeT

Intézményvezető: 
dr. Kalina Katalin

Iskolalelkészek: 
Deák László, győri Dávid
Intézményegység-vezető: 
Zámbóné Karner Anikó

Tanítók: 
szrepkóné Katona Dóra 

és Baldovszky Ágnes

sándor Balázs lelkész és felesége pezsgő életet alakított ki a gyülekezetben

A sZTeHLóBAn MInDenKI 
KIBOnTAKOZHAT
Az óvodától a gimnáziumba készülőkig mindenkit várnak az evangélikusok

Mária tisztulása
gyertyaszentelő Boldogasszony ünne-
pe Mária tisztulásának a napja. görögül 
hypapanté, vagyis találkozás. Arra emléke-
zünk e napon, amikor szűz Mária, negyven 
nappal a születését követően, bemutatta Jé-
zust a jeruzsálemi templomban. A mózesi 
törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor 
jelen volt Anna és az agg simeon próféta is, 
aki a nemzeteket megvilágosító világosság-
nak nevezte Jézust. A világ világosságával 
való találkozás szimbólumaként alakult ki a 
gyertyaszentelés szokása.

Az Úr Jézus bemutatását Jeruzsálem-
ben már a IV. században megünnepelték: 
385. február 14-én ünnepi körmenetet tar-
tottak. Minthogy karácsonyt akkor január 
6-án ülték, a negyvenedik nap február 14-re 
esett. Attól kezdve, hogy Jézus születésének 
ünnepnapja december 25-re került, Jézus 
bemutatását is február 2-án kezdték ün-
nepelni. róma a VII. században fogadta el 
e liturgikus napot (találkozás) simeon és a 
kisded Jézus találkozására utalva. A X. szá-
zadtól a nyugati egyház liturgikus könyvei 
egyre inkább Mária tisztulását emelték ki, 
és erről nevezték el az ünnepet is. A keleti 
egyház hagyományával összhangban 1960 
óta ismét az Úr ünnepeként, Urunk bemu-
tatásaként tartjuk számon.

mozgalmas napokat él át a sztehlo gábor evangélikus óvoda, 
általános iskola és gimnázium vezetősége. Akkora az intéz-
mény forgalma, mintha már holnap becsengetnének.

a városIasodó település
 Fejlesztések Imrén az 1970–80-as években 
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14 Az év eleje hagyományosan a jótékonysági rendezvények időszakaProgramajánló

tehetséGekért 
szól a GItár
A kerületben élő ifjú tehetségeket támogatja az, aki je-
gyet vált Kucsák lászló jótékonysági gitárkoncertjére.

− Országgyűlési képviselőként feladatomnak tekintem a kerület-
ben élő tehetséges fiatalok felkutatását, elismerését és támogatását. 
Ugyanakkor azt is tudom, hogy a terület jóval többet érdemel annál, 
mint amennyi eszköz hivatalosan rendelkezésre áll, ezért a kultúra 
és a zene iránt elkötelezett magánemberként is kiemelten fontosnak 
tartom ezeknek a fiataloknak a támogatását – hangsúlyozta Kucsák 
László. 

A képviselőről sokan tudják a kerületben, hogy korábban hosz-
szú időn keresztül tanár, iskolaigazgató volt, tehát jól ismeri a fiata-
lokat, a pályakezdés nehézségeit, a tehetséggondozás módjait. Azt 
talán kevesebben tudják róla, hogy kiváló gitáros is, és több zenei 
műfajban otthonos. gitártudását olykor kerületi rendezvényeken is 
megmutatja, legutóbb a nyári pestszentimrei utcazenei fesztiválon 
ugrott be egy bluesbandába.

− Az év eleje hagyományosan a jótékonysági rendezvények idő-
szaka. Úgy gondolom, ez kiváló alkalom egy koncert megszervezé-
sére, amelynek teljes bevételét a tehetségek támogatására ajánljuk fel 
– mondta Kucsák László.

A gitárestet január 24-én 18 órától a rózsa Művelődési Házban 
tartják, sztárvendége a megasztáros nagy Adri lesz. Az 1000 forin-
tos belépőjegyeket elővételben és a helyszínen is megvásárolhatják 
az érdeklődők.

➜ K. gy.

CsaládI színház 
a kondorban
A Pinokkiót hozza el a Körhinta színház és az ikrek 
stúdió február 2-án a Kondorba. Az előadás az egész 
családnak szól.

A fabábúból igazi kisfiúvá váló Pinokkió története a világiroda-
lom egyik legnagyobb hatású meséje. Carlo Collodi olyan könnyed 
szépséggel vázolta fel a dacossága és folytonos hazudozása miatt ál-
landóan kalamajkába keveredő, fából faragott gyermek történetét, 
hogy az az elmúlt mintegy másfél évszázadban számos színpadi, te-
levíziós és filmes adaptáció alkotóját inspirálta. A Pinokkiót előadni 
ma is nagy siker, hiszen történetének – amelyen az egész család jól 
szórakozhat – üzenete tiszta és egyszerű: a világ csalóka csábításai 
között csak az őszinte szeretet hozhat számunkra boldogságot.

A Pinokkiót ezúttal a Körhinta színház és az Ikrek stúdió hozza 
el a kerületi fiatal közönségnek egy koprodukciós előadásban. Litvai 
nelli színpadi változatát Vincze Éva rendezte, az előadást pedig feb-
ruár 2-án 10 órától a Kondor Béla Közösségi Házban tartják. Jegyet 
600 forintos áron válthatnak az érdeklődők.

➜ kgy

fórum 
a lakatosért
A Lakatos Lakótelep Környezetéért egyesület mindenkit szeretettel 
vár január 31-én, pénteken 16 órakor a eötvös Loránd Általános Is-
kola ebédlőjébe (Lakatos u. 30.) szervezett Lakatos-fórumra. 

A fórumon kötetlen beszélgetés formájában lehet tájékoztatást 
kapni, kérdéseket, problémákat felvetni. A családias légkörben a 
résztvevők egy kis frissítőre az egyesület vendégei. 

A fórumra az egyesület többek között meghívta dr. Lévai István 
Zoltán alpolgármestert, Banyár Lászlót, a Városgazda XVIII. ke-
rület nonprofit Zrt. vezérigazgatóját, simon gábor országgyűlési 
képvielőt, Kádár Tibor és Ternyák András önkormányzati képvise-
lőt, valamint a kerületi rendőrkapitányság képviselőit.

rózsA művelődési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Január 25. 11 óra: Csiribiri – 
Halász Judit műsora. Belépő-
jegy: 2200 Ft.
Január 25. 16 óra: Magyar tánc-
ház gyermekeknek. Belépőjegy: 
300 Ft.
Január 25. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Január 26. 15 óra: A Szaha-
ra kincse – felnőtt színház. 
Belépőjegy: 2200 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak 1500 Ft.
Február 1. 15 óra: Számít6sz 
rám. A külső megjelenés és a 
siker. A belépés díjtalan.
Februárban jógatanfolyam indul, 
minden kedden és csütörtökön 
9 órától 10.30-ig. Részvételi 
díj: 1000 Ft/alkalom. Bérlet: 
4000 Ft/5 alkalom. Előzetes 
jelentkezést kérünk. A csoport 
minimum 6 résztvevővel indul. A 
foglalkozás ideje alatt térítés-
mentes gyermekfelügyeletet a 
baba-mama játszóházban.
„Baba-Mama Játszó” játszóház 
és klub – Kaltenecker Erika mű-
velődésszervező, mentálhigiénés 
szakember vezetésével minden 
kedden 10 órától 12 óráig. A 
részvétel ingyenes.
„Rózsa-Szín” címmel személyi-
ségfejlesztő drámacsoport indul 
Tósoki Anikó előadóművész, 
pedagógus, mentálhigiénés 
szakember vezetésével. Időpont: 
minden héten szombaton 11 
órától 12.30-ig. Részvételi díj: 
3000 Ft/hó (4 alkalom). Előzetes 
jelentkezést kérünk.
A Rózsa Művelődési Házban 
nyitvatartási időben Ticket 
Expressz-jegyiroda működik. 
Jegyek válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
9 órától 19 óráig, hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva.

4seAsons sÍ- és 
snoWBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán októbertől áprilisig 
folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. Egyéni 
és csoportos oktatás 3 éves kor-
tól kezdve az emberi élettartam 
és a vállalkozó kedv határáig. A 
csoportokat életkor és tudásszint 
szerint állítjuk össze. Beiratkozás 
szerdánként 16–19 óráig, szom-
batonként 10–13 óráig. A pályán 
szakképzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-
felvonó és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a síis-
kola honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Január 26. 10 óra: az Omega 
Pünkösdi Gyülekezet istentisz-
telete
Február 1. 9 óra: Latin tánc-
verseny
Február 2. 9 óra: VIII. Cellect 
Aréna Kupa – amerikaifoci-gála
Február 9. 8 óra: Kispályás 
teremlabdarúgó-torna a PSK 
szervezésében

lőrinCi sPortCsArnoK

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Február 8. 18 óra: PLER-
Budapest–Tatabánya férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
Február 9. 16 óra: IBK Cartoon 
Heroes–Phoenix Fireball női 
floorball bajnoki mérkőzés

lőrinCi nAgyKönyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Január 22. 17 óra: 
KézműveSzerda
Január 23. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub – autó, vonat
Január 28. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Január 30. 17 óra: Dr. Mézes 
Judit előadása: A konfliktusok 
kezelése. Mottó: Meghallani 
azt, amit az emberek igazán 
mondanak.
Február 1. 11 óra: Társasjáték 
klub
Internet-felhasználói tanfolyam 
indul a könyvtárban 20 órában, 
délelőttönként 9–13 óráig. Első 
csoport: február 24., március 3., 
10., 17., 24. Második csoport: 
február 26., március 5., 12., 19., 
26. Jelentkezni január 28-tól 
lehet személyesen, a részvételi 
díj befizetésével. Részvételi díj: 
beiratkozott olvasóknak 120 Ft/
óra, regisztráltaknak 120 Ft/
fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Január 22. 17 óra: Mesekuckó – 
Bakó Dóra bábelőadása
Január 29. 17 óra: Szeretne 
megtanulni varrni? Avagy a 
Burda-szabásminták rejtélye.
Január 31. 16 óra: Mesedélután 
kicsiknek és nagyoknak
Február 3. 17 óra: Hatala Ágnes 
Szívvel élni és teremteni – ön-
fejlesztő napló című könyvének 
bemutatója
Február 7. 13 óra: Társasjáték 
klub
Január 31-ig tekinthető meg 
a Horányi Ilona Tiffany-üvegeit 
bemutató kiállítás. A kiállított 
tárgyak megvásárolhatók!

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Január 31. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja
Február 6. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Február 7. 16 óra: Csere-bere 
két óra
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Január 22. 18 óra: a XVIII. 
kerület ünnepi megemlékezése a 
magyar kultúra napja alkalmából
„Az égre írj, ha minden ösz-
szetört” címmel versszínházi 
előadás Radnóti Miklós emlé-
kére. Előadók: Bődi Szabolcs, 
Kunszentmiklós polgármestere 
és Tóth Péter Radnóti-díjas vers-
mondó. Pohárköszöntőt mond 
Ughy Attila polgármester, or-
szággyűlési képviselő, köszöntőt 
mond Kucsák László országgyű-
lési képviselő, alpolgármester. 
Január 24. 10 óra: a Skótdudás 
együttes bemutatója 
Január 25. 15 óra: Őrült nők 
ketrece – színházi előadás a 
Figurák Társulat előadásában
Január 25. 8 óra: Szellemi 
sportverseny gyermekeknek
Január 25. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, dél-
után kézműves foglalkozás.
Január 26. 8 óra: Szellemi 
sportverseny gyermekeknek
Junuár 26. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek
Január 26. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Január 28. 15 óra: a Nyugdíja-
sok Érdekvédelmi Egyesületének 
(NYÉVE) közgyűlése
Január 29. 18.45: Zumba Nikivel

Január 31. 17. óra: a Reflexiók – 
La Biennale di Venezia – kiállítás 
megnyitó ünnepsége
Február 1. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, dél-
után kézműves foglalkozás
Február 1. 15 óra: Marsai Dal-
kör: Mulassunk együtt – zenés, 
táncos, műsoros délután 
Február 2. 10 óra: Pinokkió – 
zenés mesejáték két részben az 
Ikrek Stúdió előadásában
Február 2. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek
Február 2. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 4. 18 óra: A Biblia igazi 
világa – Pais István professzor 
előadás-sorozatának ötödik 
része: Az Ószövetség társadalma 
és vallási képzetvilága, a Nap 
és a Hold imádása, a zsidók 
kiválasztottsága, a körülmetélés, 
házassági tilalom, a jeruzsálemi 
templomok, a frigyláda kultusza
Február 5. 10 óra: Színházi 
előadás gyermekeknek
Február 5. 18.45: Zumba Nikivel
Február 8. 9. óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Február 8. 10. óra: a Szent 
László Plébánia farsangi bálja  
Február 9. 8 óra: Kerületi 
sakkbajnokság a Pestszentlőrinc 
Sakk-kör szervezésében
Február 9. 10. óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek
Február 9. 15. óra: Nyugdíjas 
táncklub
Minden csütörtökön 17.30-tól in-
gyenes jogi tanácsadás a Kondor 
Béla Közösségi Házban.

városházA dÍszterem

városház utca 16.
Január 26. 18 óra: Tanuld a 
zenét – Fellegi Ádám Liszt-díjas 
zongoraművész hangversenye 

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 
06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Az Ég és Föld – A polgári repü-
lés és Budapest XVIII. kerülete 
címmel összeállított repüléstörté-
neti kiállításunk a KÖKI Terminál 
első emeletén (155-ös üzlet) 
látható. Nyitva tartás: keddtől 
vasárnapig 10 és 18 óra között.
Állandó kiállítás: Pusztától a 
parkvárosig. A XVIII. kerület 
története. 
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetés alapján. Kerületi iskolai 
csoportoknak különféle ingyenes 
múzeumpedagógiai programok, 
foglalkozások a kiállítótermek-
ben, előzetes egyeztetéssel a 
PIHGY telefonszámán. A kínálat 
megtekinthető a pihgymuzeum.
gportal.hu oldalon.
A 20 kerületi híres emberhez in-
teraktív képes térképalkalmazást 
készítettünk, amelyen a híressé-
gekhez kapcsolódó elnevezése-
ket, épületeket, szobrokat talál 
az érdeklődő. Az alkalmazás a 
honlapunkon érhető el.
Lájkolja a gyűjteményt a 
Facebookon! Folyamatosan 
értesülhet a programjainkról, 
rendszeresen megosztunk 
képeket, videókat, helytörténeti 
érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtö-
kig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 
14 óra között. 
A gyűjtemény honlapja: www.
muzeum18ker.hu.

mÚzeUmsAroK 
KiállÍtóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Vizek és kövek – különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből című kiállítás. 
A részletekről honlapunkon 
tájékozódhatnak. 
A Tomory-teremben az Ady End-

re Általános Iskola történelem 
szakkörének munkái láthatók 
Időutazás a középkori Magyar-
országra – Múltunk emlékei 
címmel.
Település- és oktatástörténeti 
állandó kiállítás: 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből.
Tablókiállítás a városrész 
kiemelkedő helytörténészeinek 
emlékére: 100 éve született 
Tomory Lajos; In memoriam 
Kovács Márk, Tekes Sándorné, 
Zsebők Kornélia.
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetéssel.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 
14–18 óra között. 

hAvAnnA KiállÍtóhely

Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakó-
teleptől a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Január 22.: Kertbarát klub. 
Palánták előkészítése – Gyócsi 
Zoltán.
Január 23.: Kreatív kézműves 
foglalkozás felnőtteknek
Január 25.: Nosztalgia táncklub
Január 29.: Kreatív kézműves 
foglalkozás felnőtteknek
Február 4.: Beszélgetés Golenya 
Ágnes írónővel, az Aranyasszony 
trilógia szerzőjével
Február 5.: Kertbarát klub. 
Tavaszi tennivalók a szőlőben – 
Permesz György.
Február 6.: Kreatív kézműves 
foglalkozás felnőtteknek
Február 8.: Kreatív kézműves 
foglalkozás gyerekeknek
Február 8.: Nosztalgia táncklub
Bajnokok tánciskolája a Studio 
2000 Táncsport Egyesülettel 
minden vasárnap. 10 órától 
manócsoport, 11 órától step 
by step 6–10 éveseknek, 14 
órától ificsoport, 16 órától felnőtt 
csoport, 18 órától táncklub 
versenyzőknek.
Szerdánként 19 órától 
salsaoktatás.
Zumba kedden és csütörtökön 
19.15-től. Belépőjegy: 700 Ft.
A Pestszentimrei Sportkastély-
ban Baba-dúdoló- és Maszat-
kuckó-foglalkozások. Érdeklődni 
a PIK Ház elérhetőségein lehet.
A programok helyszínéről, illetve 
bővebb információért érdeklőd-
jön személyesen az Imre-pont-
irodában (Bányai Júlia u. 23.), 
telefonon (291-9202), vagy 
keresse műsorfüzetünket, láto-
gassa meg weboldalunkat (www.
pikhaz.hu), illetve Facebook-
oldalunkat (www.facebook.com/
pikhaz).

imre-Pont

Bányai júlia utca 23.
Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Kézimunka szakkör csütörtökön-
ként 17 órától. Nyugdíjas klub 
csütörtökön 14 és 17 óra között.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
10 és 19 óra között, szombaton 
9–12 óráig a PIK Ház átadásáig 
a fenti címen! 
Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás.

PolgároK házA

üllői út 517.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdán 9–14 óra között. 

JoBBiK-irodA

üllői út 489.
Február 6. 18 óra: Nemzeti 
estek. Meghívott vendég: Raffay 
Ernő történész.

Programok
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Jószerével még el sem hagyták 
a Bókay-kert ösvényeit a kivá-
lóan megrendezett mezeifutó 
országos bajnokság futói, már-
is újak jöttek. Az óév utolsó 
előtti napján is csúcsforgalom 
volt a dimbes-dombos utakon, 
bár ekkor nem csupán a telje-
sítményekről szólt a kihívás, 
hanem a kikapcsolódásról, 
a szórakoztató mozgásról is. 
Azon a napon nem bajnoki ér-
mekért futottak a résztvevők, 
hanem „csak” a Malacvágta 
díjaiért, amelyeket az 5000 
métert teljesítők el is fogyaszt-
hattak a szilveszteri vacsorán. 
ennek a kategóriának a férfi és 
a női győztese ugyanis egy-egy 
„csinos” sült malaccal is emlé-
kezetessé tehette az évbúcsúz-
tatót.

Persze bulifutás ide, 
bulifutás oda, a malacvágtás 
előkészületek is teljes embert 
kívántak, így aztán nem unat-
kozott a verseny előtti napok-
ban a kerület két „sportfőnö-
ke”, Eszes János és Varga Judit.

– Volt dolgunk, mert akár-
csak a mezei ob előtt, most is 
mindennek a helyén kellett 
lennie. De nem baj, örömmel 
tettük, mert látjuk, hogy évről 
évre népszerűbb a Malacvágta, 
s egyre többen búcsúztatják 
sporttal, mozgással az évet – 
mondta eszes János, akinek a 
figyelmét semmi nem kerülte 
el. Például az sem, hogy a célba 
érkezőket forró tea várja.

A galgóczy Zoltán önkor-
mányzati képviselő által meg-
nyitott vágta valamennyi kor-
osztályt megmozgatta. Kezdte 
a mini, majd jöttek a gyerekek 
és a serdülők, őket pedig az if-
júsági korosztály követte.

A legnagyobb érdeklődés 
a felnőttek 5000 méteres táv-

ját és versenyét kísérte. őket 
egy futamban indították, 
együtt a nőket, a férfiakat és 
a veteránokat, így aztán sok 
profi is volt a mezőnyben. A 
rajtnál hetvennél több futó 
tülekedett, hogy megkezd-
je az öt körből álló próbát. 
Az időjárás, akárcsak a mezei 
ob-n, kegyes volt a verseny-
zőkhöz, mert olyan időben 
teljesíthették a távot, amilyet 
szeretnek. Kissé borongósban, 
de szárazban, aminek köszön-
hetően „jól futhatók” a Bókay-
kert ösvényei.

A férfiaknál a két nagy esé-
lyes, Tóth László és Minczér 
Albert már a rajt után az élre 
állt, jelezve, szeretik a sült 
malacot… előbb Minczér, 
majd Tóth vezetett, ám az 
utolsó körben Tóth lábá-
ban maradt több erő, s négy 
másodpernyi előnnyel meg-
nyerte a 6. Malacvágtát. 
A hölgyeknél is kétesélyes 
volt a „meccs”. Az idei mezei 
bajnok, Kácsor Zita és (a ma-
gyar állampolgár) Simonescu 
Staicu küzdelmébe nem iga-
zán tudtak beleszólni az el-
lenfelek. A győzelmet a jó 
formáját megőrző Kácsor sze-
rezte meg, kitűnő idővel, így 
aztán neki sem kellett gon-
dolkodnia azon, hogy mit te-
gyen az asztalra szilveszterkor. 
Látva az érdeklődést, tapasz-
talva a verseny kiváló hangula-
tát, nem vállal nagy kockáza-
tot az, aki „beharangozza” a 7. 
Malacvágtát.

Ugyanis, ami jól megy, ami 
sikeres, azt folytatni kell

 
A felnőtt győztesek: 
Kácsor zita 17:16 perc 
és tóth lászló 14:43 
perc.



sIKeres VOLT 
A MALACVÁgTA
hatodik alkalommal rendezték meg a malacvágtát az 
önkormányzat és a lőrinc 2000 se jóvoltából a Bókay-
kertben december 30-án. A nyolc futam mintegy 300 
indulója izgalmas versenyeket vívott egymással.

valkusz máté, a kerület ki-
váló ifjú teniszezője a más-
fél hónapos egyesült álla-
mokbeli felkészülés után 
is tökéletes formában van. 
A 15 éves sportoló január 
első hetében Belgrádban 
megszerezte élete első itF 
junior trófeáját.

A tavalyi év vitathatatlanul 
Valkusz Mátéról szólt a magyar 
juniorok mezőnyében. sikert si-
kerre halmozott, s a talentumát 
egyre többen veszik észre. A fia-
tal lőrinci teniszező az idei évet 
is szép sikerrel kezdte.

A világranglista 724. helyét 
elfoglaló sportember a belgrádi 
ITF junior versennyel nyitotta 
a szezont, s nem is akárhogyan. 
Mindennél többet mond, hogy 

szettveszteség nélkül diadal-
maskodott a rangos versenyen. 
Örömmel tölthette el ez az új 
edzőjét, a szlovák Hajdusik ro-
mánt is, hiszen a tehetséges ta-
nítvány az első körben 6:4, 6:4-
re verte a szerb Petrovicot, majd 
6:2, 6:2-re nyert a 7. kiemelt 
horvát Pehnec ellen. ezzel még 
nem volt vége, mert a  nyolc 
között 6:1, 6:3-ra verte az orosz 
sepelevet.

A döntőbe jutásért az 1. ki-
emelt macedón Micevszki kö-
vetkezett, akit magabiztosan 
6:2, 6:3-mal múlt felül. A finá-
léban a 6. kiemelt olasz grison 

sem tudta megállítani Mátét, 
aki 6:3, 6:2-re nyert, megsze-
rezve ezzel élete első ITF junior 
tornagyőzelmét.

Érthetően boldogan és elége-
detten nyilatkozott a siker után 
a menedzser édesanya, Valkusz 
Valéria:

– Máté amerikai felkészülése 
és versenyzése hasznos és sike-
res volt, bizonyítja ezt a mostani 
belgrádi sikere is. A győzelmé-
nek köszönhetően a 724. helyről 
az 519-re ugrott előre a junior 
világranglistán úgy, hogy eddig 
mindössze négy versenyen lé-
pett pályára e korosztályban.

Ha valaki belekukkantott az 
éppen most zajló kézilabda-
európa-bajnokság összecsapá-
saiba, láthatta, hogy napjaink 
kézilabdázása (is) alapjaiban 
alakult át. Kőkemény gladiáto-
rok harcát láthatja a kontinens, 
azt, hogy ma már a gyorsaság és 
a technikai tudás mellett – de 
jobb tán azt írni, hogy előtt – 
az erő dominál. Aki akár csak 
egy picit is lemarad ebben, an-
nak bizony nem sok az esélye a 
jó szereplésre. Igaz ez a kiemelt, 
legfontosabb eseményekre és 
igaz egy adott ország bajnoksá-
gára is.

mIndent 
az erőÉrt
ennek jegyében feküdtek be a 
súlyok alá a lőrinci kézisek is. 
szükségük is lesz a hibátlan 
kondícióra, hiszen a tabellán lát-
ható, hogy az átalakított (értsd, 
meggyengült) zöld-fekete együt-
tesnek nem akármilyen tavaszt 
kell nyújtania ahhoz, hogy ne a 

második vonalban kelljen meg-
kezdenie az ősszel induló új baj-
nokságot. ezért aztán mindenki 
– játékos is, vezető is – igyekszik 
mindent megtenni. ehhez pedig 
hozzátartozik az is, hogy töké-
letes erőállapotba kerüljenek a 
február elsejei folytatásra.

ezt a bizonyos erőt pedig hol 
máshol lehet megszerezni, mint 
a konditeremben? Ha divato-
sak akarunk lenni, írhatjuk, a 
fitneszben…

mÁr nem 
az utolsók
– naponta kettőt edzünk, eb-
ből hetente kétszer jövünk ide, 
a nemes utcai fitneszszalonba, 
mert a technikán és a taktikán 
túl erre van a legnagyobb szük-
ség – támasztja alá az erőről írt 
gondolatokat Hutvágner István, 
a csapat vezetőedzője, akinek 
az őszi érkezésével sok minden 
megváltozott. Az is például, 
hogy az egymást érő vereségek 
után ma már győzelmek is sze-

repelnek a PLer neve mellett. 
Igaz, ez még mindig csak arra 
volt elég a „tragikus” hónapok 
után, hogy ne az utolsó helyen 
álljon a csapat, hanem az utolsó 
előttin…

nem szeretIk, 
de csInÁljÁk
A súlyzók csattanása jelzi, hogy 
kőkemény melóra jött a csapat 
a nemes utcába. Has- és hát-, 
kar- és lábizomgyakorlatokról 
szólt minden ezen a délelőttön 
is, miközben „pihentetőül” bele-
fért a fekvőtámasz, a felülés és a 
csipőizom-erősítés is.

Aki valaha is sportolt, tud-
ja: senkinek sem kedvence a 
súlyzós edzés, a kondit javító 
gyakorlat. Látszott ez a lőrinci-
eken is. Inkább edzenének, ját-
szanának két kapura a Lőrinci 
sportcsarnokban, mintsem a 
mázsákkal küszködjenek, de 
mivel tudják, hogy a céljaikhoz 
csak szenvedésen át vezet az út, 
csinálják becsülettel a gyakor-
latokat. Függetlenül attól, hogy 
némi utálat azért látszott az ar-
cokon, amikor egy-egy sorozat 
után végre ledobhatták a tárcsá-
kat. Ledobták, de néhány perc 
múlva újra felvették – mert ez a 
titok nyitja.

„kölyökcsapat”
Hutvágner mesternek nem is 
kellett nógatnia senkit, minden-

ki tudta, s végezte a dolgát saját 
érdekében.

– nem tudom, milyen tavasz, 
milyen rájátszás elé nézünk, az 
azonban biztos: legyünk bárhol 
is a bajnokság végén, ez előtt a 
felkészülés előtt meghajlok, mert 
érzem, látom, minden srácban 
az munkál, hogy bent marad-
junk, ami bravúr lenne, látva ezt 
a „kölyökcsapatot”.

nincs mit vitatkozni ezen, 
hiszen az egyetlen harmincéves 
játékoson túl a csapat legtöbb 
tagja csak húsz körül jár, sőt 
nem egyet közülük még a kö-
zépiskolából kell kikérni, hogy 
részt vehessen a délelőtti „kín-
záson”.

Ha elfogadjuk azt az edzés-
elméleti tételt, miszerint az erő 
a leggyorsabban megszerezhető 
kondicionális képesség, s hoz-
závesszük, hogy „Hufi” kezében 
szakmailag jó kezekben van a 
csapat, akkor el is felejthetjük 
ezt a riogatást a másodosztály-
lyal.

MeneTrenD
Február 1.: szeged (idegenben), 
február 8.: Tatabánya (otthon), 
február 22.: Mezőkövesd (o.), 
március 1.: Cegléd (i.), márci- 

us 5.: Veszprém (i.), március 8.: 
Orosháza (o.).

a kemény alapozás után az erőnléten nem múlhat a siker

ledoBni leHet, 
felvenni Kell 

minden játékos bízik a bent maradásban, ezért is birkóznak a súlyokkal

�
január első hetében megkezdte a felkészülést 
a bajnoki folytatásra a pler-budapest kézi-
labdacsapata. napi két edzéssel készül a keret 

a február 1-jei rajtra és arra, hogy a rájátszás során 
kivívja a bent maradást az első osztályban. amint 
alább olvashatják, tesz is érte valamennyi zöld-fekete 
mezben pályára lépő játékos. egyBeCsengeneK

a csapatkapitányt, a 23 
éves marczinkó mátét 
és az egyik legfiatalabb 
játékost, a 18 éves nagy 
bencét kérdeztük a 
kondiedzés után. eredetileg 
két nyilatkozatra voltunk 
kíváncsiak, mivel azonban 
az egyik válasz szinte 
lekopírozta a másikat, hadd 
legyen egy nyilatkozat a két 
kézilabdázóéból:
– Ha nem hinnénk abban, 
hogy kiharcoljuk a bent 
maradást, akkor most nem 
itt lennénk… ahogy telnek 
a hetek, úgy érezzük egyre 
jobban, hogy egységesek és 
erősek vagyunk… nemcsak 
csapattársak, de barátok 
is vagyunk, ami egy ilyen 
hosszú felkészülés során 
még tovább erősödik… 
ugyanúgy örül majd a 
bajnokság végén a csapat 
a bent maradásnak, mint 
tavaly májusban az ötödik 
helyezésnek… jobb volna 
már meccset játszani, mint a 
súlyokat emelgetni…

BeLgrÁDI TOrnAgyőZeLeM PÁrbajtőrarany az öttusÁzónak
A vívók decemberi országos bajnokságán a londoni olimpia bronzérmes 
öttusázója, a lőrinci Marosi Ádám végigverte a párbajtőrözők mezőnyét. 
Úgy tűnik, Marosinak jól sikerült az őszi pihenő meg az azt követő visz-
szatérés is a pástra, mert az ob-n már a selejtezőben is meglepetést 
szerzett az érte szurkolóknak. Azt a Rédli Andrást búcsúztatta, aki az 
augusztusi budapesti vébén ara-
nyat nyert a párbajtőrcsapat tag-
jaként. Ezután sem volt megállás, 
mert egy újabb nagy nevet, egy 
újabb vébé-elsőt, Szényi Pétert 
is legyőzte Ádám. A döntőben 
Berta Dániel volt az ellenfele, akit 
15-10-re vert az arra a napra öt-
tusázóból vívóvá lett Marosi. Az 
arany mellett arra is büszke lehe-
tett, hogy Balczó, Fábián és Ma-
daras után ő a negyedik tusázó, 
aki egyéniben országos bajnoki 
címet nyert a párbajtőrözők egyé-
ni versenyében.

hirdetés
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– Mondja, felismerik az uszodá-
ban?

– nem, de ez nem is várha-

tó el, mert viszonylag korán, 19 
évesen visszavonultam – és már 
régen, 1989-ben. sok uszoda-

vendég még meg sem született 
akkor.

– A korából egy tízest nyugod-
tan letagadhatna, s az alkata is 
arról árulkodik, hogy nem csak 
könyvtárban töltötte az elmúlt 
évtizedeket…

–  Köszönöm, bár ami az em-
ber korát illeti, a tények ellen 
minek küzdeni? Illetve mégis. 
Mozgással és sportolással lehet, 
sőt kell is.

csúcsFormÁk
– A munkája mellett marad-e 
ideje az edzésre és a nemzetkö-
zi versenyekre való felkészülés-
re?

– Kell, hogy maradjon, úgy 
osztom be a napjaimat. Az el-
múlt évben is nagyon oda kellett 
figyelnem, mert augusztusban 
és szeptemberben is olyan ver-
senyünk volt, amin kötelező volt 
helytállni.

– Magyarán, rövid időn be-
lül kétszer kellett csúcsformát 
hoznia. Úgy látszik, nem csak a 
fiatalabb úszóknak kell megszen-
vedni a sikerekért ebben a sport-
ágban.

– nem mondom, hogy köny-
nyű volt, s azt sem, hogy belesze-
rettem az edzésekbe, de az elért 
eredmények engem igazoltak, 
pontosabban azt, hogy edzés, 
fáradtság nélkül nem megy. si-
keres voltam, jól szerepeltem, 
ami mindenért kárpótol, min-
dent megszépít.

tIlos 
a lÁblógatÁs
– Tudom, hogy a napjait beara-
nyozza a gyermeke, aki „vélet-
lenül” ugyanazt a sportágat vá-
lasztotta, amit ön.

– Látja, ez az igazi győze-
lem… Krisztián fiam, aki 1994-
ben született, nem verseny-
szerűen úszott, de a kerületi 
diákolimpián mindig dobogós 
volt az általánosban. A közép-
iskolában gyeplabdázott, az or-
szágos diákolimpia döntőjében 
második lett, majd a magyar 
bajnokságon is ezüstöt szerzett 
a szent László gimnázium csa-
patával. ráadásul atlétikában 
sem volt éppen gyenge, mert a 
nemzetközi középiskolai sport-
találkozón a 4 x 100-as váltó 
tagjaként is a dobogó második 
fokára állhatott.

– Gondolom, a férje sem a lá-
bát lógatja a szabad idejében.

– nálunk ez elképzelhetet-
len. A férjem jelenleg is futbal-
lozik a kerületben, a sZAC-ban. 
ő is hozzájárult ahhoz, hogy az 
öregfiúk és az oldboys csapat ve-
zeti a bajnokságot. 

IrÁny a HazaI Vb,
a margIt-szIget
– Önnek pedig akkor is sportos 
volna az élete, ha nem csinálna 
semmit, mert az úszómesterség 
nem mindig ülő foglalkozás.

– Köszönöm, ami engem il-
let, mozgok eleget, így nem tú-
zok, ha azt mondom, hogy az 
egy főre eső sporttal töltött órák 
számában nem állunk rosszul. 
nem véletlenül, mert meggyő-
ződésem, hogy egy sportolót 
csak egy másik sportoló tud 
megérteni és tolerálni.

– S ez csak javulhat, mert a 
hét év múlva esedékes vizes vébé 
az „öregeket” is medencébe hív-
ja.

– Az a 2021-es budapesti vi-
lágbajnokság nem lesz akármi, 
s örömömre mi is szerepet ka-
punk, ráadásul kötelezően, mert 
a seniorok vébéjét is meg kell 
rendeznie a sikeres pályázónak. 
Az egyik szemem nevet, hogy 
itthon csobbanunk vízbe, a má-
sik viszont sír, mert annyira sze-
retek világot látni.

– Azért ne keseredjen el, mert 
a Margit-sziget, ahol a vébé lesz, 
sem utolsó helyszín.

– nem panaszként mondom, 
ellenkezőleg. Biztosan emlé-
kezetes lesz, s remélem, a mi 
eredményeink is alátámasztják 
majd, hogy a magyar úszósport 
a világelitbe tartozik.

szakajtónyI 
arany
– Árulja el, milyen eredmé-
nyekkel szépítette meg az elmúlt 
őszt…

– Augusztusban a korosz-

tályunk olimpiáját, a Masters 
game-et rendezték meg Torinó-
ban, ott próbáltam minél jobb 
eredményt elérni. egyéniben 
négy aranyat szereztem, a vál-
tókban pedig egy elsőség és há-
rom ezüst jött össze.

– Erre egy sportág teljes olim-
piai csapata büszke lehetne.

– Az voltam én is, mert sem 
50 pillangón és gyorson, sem 
100 és 200 gyorson nem tudtak 
legyőzni.

– ez tényleg szuperszerep-
lés, de itt következik az, amit az 
imént közbevetettem a csúcsfor-
mával kapcsolatban. rövid idő 
után megint „spiccre” kellett 
úsznia az eb-n.

tíz ÉVe 
VerHetetlen
– nem tudom, fáradtságnak ne-
vezzem-e, hogy Hollandiában, 
az eindhoveni Masters eb-n 
csak két aranyat nyertem… A 
100 és a 200 gyorson nem tud-
tak megverni, az 50-en azonban 
volt egy versenyző, aki jobbat 
úszott nálam.

– Soha rosszabbat. Miért nem 
akar eldicsekedni azzal a tény-
nyel, amire nagyon is büszke 
lehet, mert világrekord a maga 
nemében?

– Már tíz éve annak, hogy 
100 gyorson európában nem 
győztek le a korosztályomban.

– Az interjúnak köszönhetően 
legalább megtudhattam, hogy 
világ-, de legalábbis európai hí-
rességgel dolgozhatok együtt a 
cégünknél, a Városgazdánál.

– Én meg arra lennék büszke, 
ha ismét megkeresne a jó ered-
ményeim miatt… 

 
„már tíz éve 
annak, hogy 100 
gyorson európában 
nem győztek le a 
korosztályomban.”



melInda élete 
vízben és vízparton
Tíz éve nem talált legyőzőre a korosztályában 100 gyorson
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BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZAT 
HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁJÁNAK VEZETŐJE AZ ALÁBBI HIRDETMÉNYT TESZI KÖZZÉ 

tisztelt válAsztóPolgároK!
A Budapest XVIII. kerületi Helyi Választási Iroda a 2014. évi általános választások (országgyűlési képviselők, az Európai 
Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 

megválasztása) lebonyolításához a 76 kijelölt szavazókörbe szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 17. §-a szerint a szavazatszámláló bizottságnak csak 
a településen (Budapest XVIII. kerületében) állandó lakóhellyel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár 
lehet a tagja. A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat, 

így a szavazatszámláló bizottság választott tagja lehet minden nagykorú magyar állampolgár, kivéve, aki jogerős ítélet alapján 
szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. 

A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő (ideértve a polgármestert is), 
alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati 

jogviszonyban álló személy, valamint jelölt. Nem lehet továbbá a választási bizottság választott tagja, aki valamely párt 
tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi 

államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi 
államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel 

kormányzati szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy 
– a közalkalmazott kivételével –, továbbá állami vezető sem.

A Ve. 33. § (3) bekezdés a) pontja értelmében a szavazatszámláló bizottság választott tagjának megbízatása a következő 
általános választásokra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

Ha munkájával szívesen segítené a választások minél magasabb színvonalú helyi lebonyolítását, és személyével szemben kizáró 
ok nem áll fenn, akkor jelentkezését a helyszínen elérhető vagy a www.bp.18.hu oldalról letölthető jelentkezési lap kitöltésével 
és aláírásával adhatja be, személyesen a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatain (1184 Budapest, Üllői út 400. és a pestszentimrei kihelyezett ügyfélszolgálaton: Ady Endre utca 100.). 
Hétfő: 10.00–18.00, kedd: 8.00–16.00, szerda: 8.00–18.00 óráig, csütörtök: 8.00–16.00 óráig, péntek: 8.00–12.00 óráig

Amennyiben a fenti időpontok egyikében sem tud személyesen megjelenni, kérem, hogy kollégáinkkal telefonon egyeztessen 
időpontot a jelentkezési lap benyújtására. 

Kérjük, hogy személyazonosítására alkalmas okmányát és lakcímkártyáját, TAJ- és adókártyáját személyes megjelenésekor az 
adategyeztetés érdekében okvetlenül hozza magával.

Az ügyfélszolgálati csoport és a Helyi Választási Iroda kijelölt munkatársai az alábbi telefonszámokon készséggel válaszolnak a 
feladat ellátásával kapcsolatos kérdésekre:

Ügyfélszolgálat (Üllői út 400.): 296-1441 | Ügyfélszolgálat (Ady Endre utca 100.): 297-5735
Dr. Hunyadkürti Szilvia, 296-1435  | Dr. Könye Kornél, 296-1435  | Hományi András Ferenc, 296-1435 

Tájékoztatom Önt, hogy a szavazatszámláló bizottság választott tagjai a munkájukért tiszteletdíjban részesülnek, és a választást 
követő napon a Ve. 15. § (1) és 19. § (2) bekezdésében foglaltak alapján mentesülnek a napi munkavégzés alól. 

Dr. Peitler Péter sk., jegyző, HVI-vezető
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szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezem a 2014. évi általános választások lebonyolításához.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszenlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-
testülete szavazatszámláló bizottsági taggá választ, köteles vagyok a Helyi Választási Iroda által szervezett felkészítő oktatáson 

részt venni, valamint a választások napján egyeztetett időpontban pontosan megjelenni és a szavazatszámláló bizottság 
munkájában részt venni. 

Tudomásul veszem, hogy taggá vagy póttaggá választásom esetén megbízatásom a következő általános választásokra 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart. 

Ve. 17. § (1) a) A szavazatszámláló bizottságnak és a helyi választási bizottságnak csak a településen lakcímmel rendelkező, a 
központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet tagja.

(2) A választási bizottság választott tagja az lehet, aki az országgyűlési képviselők választásán jelöltként indulhat.
Ogyv. 2. § (3) Az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését 

vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.
Ve. 18. § (1) A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik 

választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt.
(2) Nem lehet a választási bizottság választott tagja az (1) bekezdésben foglaltakon túl párt tagja, a választókerületben jelöltet 
állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, a központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény szerinti központi államigazgatási szervvel vagy a választási 
bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, 

szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a Helyi Választási Iroda írásbeli tájékoztatását az összeférhetetlenségi 
okokkal kapcsolatban megértettem, azt tudomásul vettem, a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 

17. § (1) a) pontjában és (2) bekezdésében, ehhez kapcsolódóan az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi 
CCIII. törvény (Ogyv.) 2. § (1) bekezdésében, valamint a Ve. 18. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn 
velem kapcsolatban, illetve vállalom, hogy amennyiben a későbbiekben az alább meghatározott kizáró okok hatálya alá kerülök, 

erről haladéktalanul és írásban értesítem a Helyi Választási Iroda vezetőjét.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján hozzájárulok személyes 
adataim kezeléséhez, amelyeket az adatkezelő kizárólagosan a választási feladataim ellátásához kapcsolódóan használhat fel. 

Budapest, 2014. .............................................. hónap ................... nap ……………………………………………………

...................................................................................................
jelentkező aláírása 

� akik felkeresik a Vilmos endre sportuszodát, 
nézzenek egy kicsit körül, mielőtt a meden-
cébe csobbannak. a partról ugyanis olyan 

úszómester vigyáz rájuk, akinek illik gratulálni, még 
ha „inkognitóban” őrködik is a parton. a sokszoros 
masters-világbajnokkal, marosi melindával beszél-
gettünk.
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