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KorCsolyáZás 

Már hagyománnyá vált, hogy a téli is-
kolai szünetet követően a Bókay-kertbe 
költözik a jégpálya a piac térről. Február 
15-ig, a jégszezon második felében az 
új helyszínen várják a korcsolyázókat. a 
Bókay-kertben lévő teniszpályák mellett 
felépített 450 négyzetméteres jégfelü-
leten kicsiktől a nagyokig, kezdőktől 
a haladókig mindenki megtalálhatja a 
helyét. 

rEFlEKtorBAn 

Bemutatkozik a kerület polgármes-
ter-helyettese, dr. lévai istván zoltán, 
továbbá az ősszel megválasztott három 
új alpolgármester: dömötör istván, 
galgóczy zoltán és Szarvas attila Sán-
dor. a kerületet irányító politikusok nem 
csupán a terveikről, elképzeléseikről 
beszélnek, hanem a magánéletükről is, 
amelyet nem mindig egyszerű egyeztet-
ni a közélettel.

sZElEKtív gyűJtés

Az elmúlt év végéig helyezte ki a 
kerületben a hulladékgyűjtőket az FkF 
zrt. a házhoz menő szelektív hulla-
dékgyűjtési rendszer keretében. a cég 
munkatársai december óta ürítik a 
kukákat, amit hetente, illetve négy-
hetente ismételnek meg. a lakcímre 
lebontott – azaz utca és házszám alap-
ján részletezett – ürítési terv letölthető 
az FkF honlapjáról.

FÓKUsZBAn A KUltúrA

A Honvéd Kulturális egyesület katona-
alkotóinak munkáiból rendezett katonák 
csatakép nélkül kiállítás február 5-ig lát-
ható a kondor Béla közösségi Házban. 
a január 22-i magyar kultúra napja előtt 
a kiállításhoz kapcsolódó ünnepséggel 
tisztelgett a kerület. a pestszentimrei 
közösségi Házban másnap rendhagyó 
módon ismerkedhettünk pilinszky jános 
költészetével.

úJ FŐJEgyZŐ

Dr. Molnár Ildikó személyében új címze-
tes főjegyzője van a kerületnek. Fiatalon 
bármilyen pályát el tudott volna képzelni 
magának, kivéve a közigazgatást. Ma 
már úgy érzi, számára ennél szebb, 
fontosabb hivatás nincs, megtalálta 
a helyét. ráadásul január óta a Xviii. 
kerületért munkálkodhat, ahol gyermeke 
születéséig dolgozott, és ahova régóta 
visszahúzta a szíve. 

4–5. oldal 8. oldal 9. oldal 16. oldal3. oldal

�operarészle-
tek, szimfonikus 
költemények, film- 

és tánczene egyaránt 
felcsendült a dohnányi 
ernő zeneiskola újévi 
hangversenyén. a mű-
sor idén is tartogatott 
meglepetéseket.

csernAi mAriAnn  

Az időnek különleges jelentő-
sége van az emberi lét során: 
mindig hoz valami újat, mindig 
jelent valamit. Ha új év, akkor a 
beköszöntő évre vonatkozó fo-
gadalmak sora, lencsefőzelék és 
újévi hangverseny. Ezek sorá-
ban a Dohnányi Ernő Zeneisko-
la is hangversennyel köszöntöt-
te január 4-én az új esztendőt. 
A már több mint egy évtizedes 
múltra visszatekintő újévi kon-
cert az elmúlt évek alatt kerüle-
tünk egyik emblematikus zenei 
eseményévé vált. Ez a kiemel-
kedő, tartalmas kikapcsolódást 
és változatos szórakozást kínáló 
rendezvény, túlmutatva a hagyo-
mányos zenei élményeken, idén 
is egyedülálló műsorral köszön-
tötte a közönséget. A reperto-
árból a komoly darabok mellett 
nem hiányoztak a könnyedebb, 
újévi hangversenyekhez illő 
kompozíciók sem, a zenei pa-
letta a klasszikusoktól a kortárs 
darabokig terjedt. A csaknem 
kétórás koncertet ezúttal is nagy 
érdeklődés övezte.

a zene 
Szeretete
A hangversenyt az est „zenei 
idegenvezetője”, Konkolyné dr. 
Kovács Ilona zenetörténész, a 
zeneiskola tanára nyitotta meg, 
aki élvezetesen kalauzolta vé-
gig a közönséget a komolyzenei 
utazáson. Általa nemcsak a ze-
neszerzők életét, munkásságát, 
egy-egy mű teljes történetét 
ismerhettük meg, hanem szóra-
koztató érdekességeket is, így 
szerelmi hódításokat és csalódá-
sokat is magunk elé képzelhet-
tünk.

A vendégeket Bán Réka, a 
zeneiskola igazgatója köszön-
tötte, aki elmondta, hogy fon-
tosak és kellenek azok az ünne-
pek, amelyeken az emberek az 
együttlétnek örülhetnek.

– A Dohnányi Ernő Zeneis-
kola immár 13. éve tűzi műsorra 
a zeneirodalom gyöngyszemeit 
újévi hangversenyén, közvetítve 
ezzel a klasszikus zene értéke-
it és létjogosultságát. Ilyen egy 
sikertörténet? Igen. Siker egy-
részt az, hogy évről évre egyre 
többen jönnek el és megtöltik a 

Sportkastélyt, bizonyítva ezzel 
azt, hogy a komolyzenének ma 
is meghatározó szerepe van az 
életünkben. Másrészt a legfőbb 
siker mégis az, hogy diákjaink 
nem csupán külső kényszerből, 
hanem magáért az együtt mu-
zsikálás öröméért gyakorolnak, 
valamint hogy ebben a moder-
nizált világban fontosnak tartják 
az együtt töltött időt és a közös 
ünnepléseket – hangsúlyozta 
Bán Réka.

változatoSan, 
de koMolyan
A hangverseny első felében a ze-
neiskola ifjúsági fúvószenekara, 
majd szimfonikus zenekara lé-
pett fel. Mellettük olyan kiváló 
vendég előadók álltak színpadra, 
mint Szenthelyi Miklós Kossuth-
díjas hegedűművész és Kiss And-
rás operaénekes.

A műsorban elhangzott egy 
részlet Rossini Szemiramisz 

című operájából, Mozart Don 
Giovannijából, amelyet az operák 
operájának neveznek, valamint 
olyan ismert dallamok is felcsen-
dültek, mint A kockásfülű nyúl 
című rajzfilm, illetve a Kereszt-
apa című film betétdala, amelyek 
évről évre nagy sikerű visszatérői 
az újévi hangversenynek. Jean 
Sibelius svéd nemzetiségű finn 
zeneszerző születésének 150. év-
fordulójáról is megemlékeztek a 
hangverseny keretében. 

több 
kamera
többet lát
Ebben az évben is foly-
tatódik a kerületi tér-
figyelő hálózat fejlesz-
tése. Az önkormányzat 
pályázaton nyert pénzt, 
amelyből 13 új kamera 
telepítését tudja finan-
szírozni. A biztonsági 
rendszer az Alacskai úti 
lakótelepen 7, a kerület 
más pontjain 6 kamerá-
val bővül. 

a térfigyelő hálózat fejlesz-
tésére az elmúlt években 
is pályázott az önkormány-
zat, ám eddig nem nyert. 
ennek ellenére saját erőből 
fejlesztette a rendszert, 
és a közbiztonság javítása 
érdekében az alacskai úti 
és a lakatos-lakótelepen is 
szereltek fel új kamerákat. 
az elmúlt év végén aztán a 
XViii. kerületi önkormány-
zat is a nyertesek közé 
került, a korábbi pályá-
zat keretéből a második 
körben mégis pénzhez 
juthat Pestszentlőrinc-
Pestszentimre.
a belügyminiszter döntése 
alapján majdnem 42 millió 
forint támogatást kap a 
kerület. ebből a pénzből 
további 13 kamera telepíté-
sére van lehetőség.
az alacskai lakótelepen 
elsősorban a betörések szá-
mának csökkenését várják 
az elektronikus őrszemek 
bevetésétől. a térfigye-
lő szolgálat munkatársai 
szerint ugyanis a kamerák 
jelenléte legalább annyira 
fontos a bűnmegelőzésben, 
mint a felderítésben.

Bővebben a 2. oldalon

ÚJévi 

A zeneiskola immár 13. éve köszönti a zeneirodalom gyöngyszemeivel az új esztendőt

A zene 
nyelvén 
szóltak 

a kerület 
polgáraihoz

virtUÓZ 
tánCléPésEK
az újévi hangverseny 
egyik érdekessége a 
tébláb alapfokú Művé-
szeti iskola táncosainak 
színpadra lépése volt, 
hiszen ritka az, amikor a 
komolyzene és a magyar 
néptánc találkozik egy 
színpadon. az alkalmat 
erre johannes Brahms 
i. magyar tánca szolgál-
tatta, amely az ifjúsági 
szimfonikus zenekar 
előadásában csendült 
fel. a német zeneszerzőt 
közeli kapcsolatok fűzték 
a XiX. század második 
felének magyar zenei 
életéhez, műveiben sok-
szor ütött meg áhítatot 
árasztó népi hangot. 
összesen 21 magyar 
táncot komponált, de 
számos más művében 
is felhasznált magyaros 
dallamokat.
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2 Közélet Pályázati forrásból bővülhet a kerületi térfigyelő kamerahálózat

Puskás AttilA   

A térfigyelő hálózat fejlesz-
tésére az elmúlt években is 
pályázott az önkormányzat, 
azonban tavaly nem sikerült 
ily módon pénzt szerezni. A 
bővítést azonban végül saját 
erőből megoldotta a kerület: 
az ősz folyamán az Alacskai 
lakótelepen 7, a Lakatos-lakó-
telepen 2 új kamerát szereltek 
fel. A bővített térfigyelő há-
lózat újabb nagy kiterjedésű 
lakóterületek felügyeletét teszi 
lehetővé. 

SikereS 
pályázat
Az elmúlt év végén aztán azt 
az örömhírt kapta az önkor-
mányzat, hogy a korábbi pá-
lyázat keretéből a második 

körben mégis pénzhez juthat a 
XVIII. kerület.

– A tavaly beadott projek-
tünk a BM pályázati keret-
összegének maradványa  és a 

le nem kötött összeg terhére 
a belügyminiszter döntése 
alapján 41 889 537 forint tá-
mogatásban részesül. Ebből a 
pénzből további 13 kamera te-
lepítésére van lehetőség – tájé-
koztatott Székely Péter Csaba, 
az önkormányzat közbizton-
sági referense.

MinőSégi 
eSzközök
Az új kamerák beszerzésekor 
a kerületi önkormányzatnak 

ügyelnie kell az eszközök mi-
nőségére.

– A pályázatban előírják, 
hogy a kamerarendszernek 
megfelelő műszaki tarta-
lommal kell megvalósulnia. 
Ennek elsősorban anyagi 
vonzata van, mert nem lehet 
gyengébb minőségű kame-
rákkal spórolni.

A tavaly év végéig önkor-
mányzati forrásból felszerelt 
térfigyelő egységek a közte-
rületeken, iskolákban és üz-
letekben is számos helyen al-
kalmazott félgömb formájú, 
úgynevezett dome (kupola) 
kamerák. Ez a típus rendkí-
vüli ellenállóságának köszön-
heti a népszerűségét. A 360 
fokban elforgatható optika 
vandálbiztosnak mondható, 
mivel nem könnyű elmozdíta-
ni, megrongálni, le- vagy ösz-
szetörni.

Az Alacskai úti lakótelepen 
elsősorban a betörések szá-
mának csökkenését várják az 
elektronikus őrszemek beve-
tésétől. A térfigyelő szolgálat 
munkatársai szerint ugyanis 
a kamerák jelenléte legalább 
annyira fontos a bűnmegelő-
zésben, mint a felderítésben.

� tovább fejlődik pestszentlőrinc-
pestszentimre térfigyelő kamerahálózata. az 
önkormányzat pályázaton elnyert összegből 

újabb 13 kamera üzembe helyezését tudja finan-
szírozni. a biztonsági rendszert az alacskai úti 
lakótelepen 7, a kerület más pontjain 6 kamerával 
bővíthetik.

Az Alacskai úti lakótelepen elsősorban a betörések számának csökkenését várják 
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Több kamera 
TöbbeT láT
A biztonsági rendszert tizenhárom ponton bővítik
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Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP 
polgtit@bp18.hu
előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330.

dr. lévAi istván Zoltán

általános polgármester-helyettes, 
alpolgármester
Fidesz–KDNP, levai@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313.

dÖMÖtÖr istván

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1315) minden 
hónap 2. keddjén 14–16 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. szerdáján 17–17.45 között a Vajk-
sziget iskolában.

gAlgÓCZy Zoltán
alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy@bp18.hu
Alpolgármesteri fogadóóra: előzetes 
egyeztetés alapján (296-1318) minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap 
1. hétfőjén 17–17.45 között a 
Lurkó-liget (Dráva utcai) óvodában, 
18–19 óra között pedig a Brassó utcai 
iskolában.

sZArvAs AttilA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAUEr FErEnC

fidesz–kdnP, 06-30-460-3855
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján. 

CsABAFi rÓBErt
fidesz–kdnP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

fidesz–kdnP
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó szerdáján 18–19 
óra között a Kandó téri iskolában.

FEhér gáBor

mszP, 06-30-892-2374
Minden kedden 16–18 óra között a 
Darus utcai iskolában, minden hónap 
3. péntekjén 16–18 óra között a 
Gloriett iskolában. További pénteki 
napokon az iskola előtt 16–18 óra 
között, előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván
demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

hAvAsi Zoltán
fidesz–kdnP, 06-70-526-2711
Előzetes egyeztetés alapján.

horváth ZsÓFiA

Párbeszéd magyarországért
06-30-856-5430
horvath.zsofia@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

KAssAi dániEl
lmP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

Kádár tiBor
fidesz–kdnP
kadar.tibor@fidesz.hu
http://www.facebook.com/
kadartibor5vk
Minden hónap első péntekjén 17–
18.30 között a Vörösmarty iskolában, 
minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

mszP, 06-30-892-4899
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján 
10–12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

KŐsZEgi János
fidesz–kdnP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu
Minden hónap első péntekjén 17–19 
óra között a Jobbik-irodában 
(1183 Üllői út 489.).
Telefon vagy e-mail csak 
halaszthatatlan esetben.

MérŐ PétEr FErEnC

együtt 
06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

PEtrovAi lásZlÓ
Párbeszéd magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA
fidesz–kdnP, 06-20-223-8919
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

fidesz–kdnP, 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

AZ úJ hElysZínEK
A pályázaton nyert összegből 13 kamera 
telepítésére lesz lehetősége az önkormányzatnak. 
A térfigyelő egységek pontos helyét a szakmai 
szempontok alapos megfontolása után jelölik ki, 
de a tervek szerint a következő utcákban várható 
a telepítésük: tölgy utca 5/d, határ utca–Péteri út 
kereszteződése, Krepuska géza sétány–nemes utca 
sarka, halomegyházi utca–Alacskai út sarka, Kőrisfa 
utca–nemes utca sarka, Fenyőfa utca–Péteri út 
sarka, határ utca–nemes utca sarka, nemes utca–
vasút utca kereszteződése, a Béke tér Üllői út felőli 
része, Béke tér–rudavszky utca sarka, gyömrői 
út–Felsőcsatári út sarka (a sárkány Center felőli 
oldal), Üllői út–teleki utca sarka, Üllői út–Kubinyi 
imre utca sarka.
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� az elmúlt öt 
évben már 
hagyomány-

nyá vált, hogy a téli 
iskolai szünetet köve-
tően a Bókay-kertbe 
költözik a jégpálya 
a piac térről. idén is 
így történt, február 
15-ig, a jégszezon 
második felében az 
új helyszínen várják a 
korcsolyázókat.

Puskás AttilA

A Bókay-kertben lévő teniszpá-
lyák mellett felépített 450 négy-
zetméteres jégfelületen kicsiktől 
a nagyokig, kezdőktől a hala-
dókig mindenki megtalálhatja 
a helyét. Természetesen be kell 
tartani néhány szabályt, így a 
kötelező haladási irányt is.

együtt a cSalád
A jégpálya a tervek szerint feb-
ruár 15-én 21 óráig fogadja a 
látogatókat, azonban ha az idő-
járás megengedi, akkor egészen 
február 28-ig használhatják a 
korcsolyázás szerelmesei, akiket 
még a zordabb időjárás sem tán-
torít el a sportolástól. Január 25-
én egy napra a hó is megérkezett, 
és bár a jeget emiatt többször is 
takarítani kellett, a hangulatot 
csak fokozta a valódi tél.

A vasárnapi egész napos 
nyitva tartást kihasználva fo-
lyamatosan érkeztek a családok 
a Bókay-kertbe. Apukák, anyu-
kák tanítgatták a kicsiket, vagy 
éppen a gyerekek korcsolyázták 
körbe a jégen bizonytalanabbul 
mozgó szülőket. 

a jókedv adott
Korcsolyával a lábunkon sok-
szor a valósnál nagyobb tudást 

képzelünk magunkról. Egy fia-
talember éppen figurális bemu-
tatót tartott a barátainak, ám a 
mozdulatsor végén hatalmasat 
esett. „Az a harmadik forgás 
már nem kellett volna!”– hang-
zott a baráti élcelődés, amire 
felállás közben rögtön érkezett 

az ilyenkor szokásos jeges poén: 
„Pedig le volt szúrva rendesen a 
Rittberger.”

Ezen a délelőttön is folyama-
tosan volt munkája a korcso-
lyakölcsönzőnek, a sok azonos 
színű bérelt sporteszköz mellett 
ugyanakkor feltűntek több évti-

zedes, retro lábbelik is. Az 1980-
as években álmaink netovábbja 
volt a kivehető bélésű, műanyag 
csehszlovák Salvo hokikori. 
Bodnár Lajos lábán is ilyen kor-
csolya díszelgett.

– Valóban, lassan már har-
mincéves lesz ez a kori. Tiné-

dzserként a zsebpénzemből 
gyűjtöttem össze az árát – me-
sélte a ma már kétgyermekes 
családapa, aki elmondása sze-
rint rendszeres vendége a lőrinci 
jégnek, és természetesen a két 
kisfiával rótta a köröket a hó-
esésben.

kicsik és nagyok 
kavalkádja
A Bókay-kertben folytatódik a jégszezon

MEgFiZEthEtŐ 
BEléPŐK és 
KorCsolyABérlés
a jégpályát felváltva 
használhatják korcso-
lyaoktatásra a kerületi 
intézmények és a kikap-
csolódásra vágyók. Hét 
közben, tanítási napokon 
8-tól 2 óráig óvodás és 
iskolás csoportok okta-
tása folyik testnevelésóra 
keretében. az intéz-
mények beosztását az 
önkormányzatnál eszes 
jános koordinálja. Há-
rom órától 9 óráig bárki 
korcsolyázhat, akárcsak 
hétvégén reggel 9-től 
este 9-ig. a pálya 2-től 
3-ig karbantartás miatt 
mindennap zárva tart. 
az önkormányzat az 
elmúlt évekhez hason-
lóan fontosnak tartotta, 
hogy a belépő megfizet-
hető legyen az átlagos 
körülmények között élő 
családok számára is. a 
600 forintos jegy egész 
napos pályahasználatra 
jogosít, akár megszakí-
tásokkal is. korcsolya-
bérlésre alkalmanként 
szintén 600 forintért van 
lehetőség.

A háromdimenziós laparoszkópos csúcstechnoló-
giával végrehajtott sebészeti beavatkozásokat a ja-
nuár 15–17. között lezajlott konferencia résztvevői 
élő adásban, audiokommentár segítségével követ-
hették. Az operációk az ország egyetlen, a dél-pes-
ti kórházban működő 3 dimenziós laparoszkópos 
tornyával és két másik hasonló eszközzel három 
műtőben egy időben történtek. A műtétek között 
húgyhólyag-eltávolítás is volt, ilyen operációt a 
Jahn Ferenc kórházban most végeztek először.

Az első minimálinvazív beavatkozásokkal 
foglalkozó ülését 2009-ben rendezte a dél-pesti 

kórház urológiai osztálya dr. Tenke Péter profesz-
szor vezetésével. Az urológiai műtéti technológiák 
fejlődésének köszönhetően a konferencia minden 
évben számos újdonsággal szolgál az orvosszakma 
számára, és a meghívott hazai és külföldi profesz-
szorok egyre komolyabb műtéteket tudnak nagy 
biztonsággal véghezvinni.

– Minden évben neves külföldi kollégákkal 
igyekszünk megmutatni, hogy merre halad az 
európai orvostudomány. Arról is megbizonyosod-
hatunk, hogy Magyarország ezen a téren milyen 
mértékben tartja a lépést a nyugat-európai or-

szágokkal. A legmodernebb technológiát sikerült 
idehozni, és büszkék vagyunk rá, hogy a kelet-kö-
zép-európai régióban most először volt látható élő 

műtéti közvetítés keretében a HybridKnife eszköz 
– mondta a professzor.

Ê P. A.

hatodik alkalommal rendezték meg a Jahn Ferenc dél-pesti Kórházban azt az uro-
lógiai műtétsorozatot és konferenciát, amelyen a hazai orvosok is közvetlenül is-
merhetik meg a legkorszerűbb beavatkozási technikákat. A Minimálinvazív eljárások 
az urológiában című háromnapos rendezvény keretében Magyarországon most elő-
ször végeztek műtéteket a hybridKnife nevű eszközzel.

KORSzERű MűTéTEK A 
DéL-PESTI KóRHázBAn

A jégpályát felváltva használhatják korcsolyázásra a kerületi intézmények és a kikapcsolódásra vágyók

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány 
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek 
nyelvet tanulni, ők sem gondolták, hogy 
ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág 
és Blanka átlagos nyelvtanulónak tar-
totta magát, 27 évesen mindössze egy 
nyelvből volt bizonyítványuk. Életük nagy 
felfedezésének érzik a módszerrel való 
megismerkedést. Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig tizenhárom nyelv-
ből szerzett középfokú nyelvvizsgát. 
Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanu-
ló”, negyedikes gimnazistaként már tíz 
nyelvből vizsgázott sikeresen, teljesít-

ménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek 
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez 
kizárólag a Kreatív Tananyagot használ-

ták. Figyelem, manapság gyakori, hogy 
a középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a 
végzősök fele nem veheti át diplomáját!
 A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 27 
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni 
bajnoka Magyarországon. Három do-
log, amiért érdemes ezzel a tananyaggal 
tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyel-
vű mondatrész, mondat és a hang-
anyag megtanít beszélni – tanári 
segítség nélkül.

2. A könyv tartalmazza a középfokú 

nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a 
lányok eredményei is bizonyítják.

3. Kiváló módszer újrakezdésre, 
szinten tartásra, sőt – újra elővé-
ve – bármikor felfrissíthetjük vele 
nyelvtudásunkat anélkül, hogy be 
kellene iratkoznunk egy nyelvtan-
folyamra. További információ az 
alábbi honlapon található, illetve 
az előadáson, ahol elmondjuk a 
titkot, hogyan lehet minden olyan 
emberből sikeres nyelvtanuló, aki 
valóban komolyan gondolja, hogy 
elsajátít egy idegen nyelvet.

www.kreativnyelv.hu
Gaál Ottó nagysikerű 

tankönyveinek 
bemutatója!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az 

önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási 
tempó!

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, 
SPANYOL, SVÉD, DÁN, NORVÉG, 
OROSZ, PORTUGÁL, HOLLAND, 

ESZPERANTÓ, HORVÁT
tananyagok megtekinthetők 
és 21 990 Ft-os egységáron 

megvásárolhatók:

XVIII. kerület: Sportkastély – VIP terem 
(Kisfaludy u. 33/C.)

2015. február 5. (csütörtök) 
és 12. (csütörtök) 17-19 óráig

EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
hirdEtés
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� Sorozatban 
negyedszer 
választották 

képviselőjüknek a 
pestszentimreiek       
dr. lévai istván zol-
tánt, és 2010 után 
másodszor is általános 
polgármester-helyettes-
ként dolgozhat. a leg-
fontosabb sikernek azt 
tartja, hogy olyan csa-
pat része lehet, amelyik 
szebbé, élhetőbbé 
teszi a kerületet. 

sütő-nAgy zsolt      

– Az elmúlt négy évet röviden 
értékelve mi volt a legnagyobb 
tanulság?

– Születésem óta élek a ke-
rületben, itt tanultam, sportol-
tam, régóta dolgozom az önkor-
mányzatnál, mégis nagyon sok 
új embert ismertem meg, ami 
igazán örömet jelent. Ugyanak-
kor nagy tanulság, hogy olyan 
dolgokba már nem fogok bele, 
amelyeknek nem látom a meg-
valósíthatóságát.

– Fiatalon lett alpolgármes-
ter. Mindig is erre vágyott?

– Eredetileg ügyvéd szeret-
tem volna lenni, ám miután a 
polgármesteri hivatalban kezd-
tem dolgozni, kézenfekvő volt, 
hogy jogászként itt hasznosít-
sam, amit tanultam. 

FelelőSSég a 
válaSztók iránt
– Nem bánta meg, hogy az 
ügyvédi pálya helyett az önkor-
mányzati munkát választotta? 

– A sikerélmények kárpó-
tolnak. Ráadásul felelősséggel 
is tartozom a választóimnak, 

akik a pestszentimrei körzetben 
negyedszer szavaztak nekem bi-
zalmat. Szolgálatként fogom fel 
a munkám, így az egyéni ambí-
cióimnál lényegesebb az, hogy 
mit tehetek a közösségért.

– Mire a legbüszkébb, amit a 
közösségért tett?

– Egyértelműen a csatorná-
zás megvalósítása a legnagyobb 
siker, hiszen nagyon sok embert 
érint. Ez nem az én egyéni di-
csőségem, hanem az összefogás 
sikere. A fővárosi önkormány-
zaté meg a kerületé, de a nagy 
tortából egy pici szelet nekem 
is jut. Mivel gyermekkorom 
óta a csapatjátékokat kedvelem, 
a sportban megtanulhattam, 

hogy az egyéni sikernél fonto-
sabb a csapat eredményessége. 
A focipályán kell a szép csel, de 
ha emiatt marad ki egy helyzet, 
és végül ezért marad el a győze-
lem, akkor mit sem ért az a csel. 
A sportnak köszönhetően meg-
tanultam alárendelni magam a 
csapat érdekeinek. Az önkor-
mányzati munka csapatjáték, s 
az eredményekhez sok-sok em-
ber közös munkája kell.

– A kudarc is közös?
– Lényegében igen, ám a ku-

darcokért mindig a vezetőknek 
kell vállalniuk a felelősséget.

– Érték kudarcok?
– Természetesen, erre utal-

tam a beszélgetésünk elején, 

amikor azt mondtam, hogy a 
jövőben nem vágok bele olyan 
feladatba, amelynek a megvaló-
síthatóságát nem látom.

– Melyek a legfontosabb 
megvalósítható célok?  

– Ez az időszak a tervezésé, 
most kell felmérni, hogy a ter-
veink közül mit tudunk valóra 
váltani. Itt is kiemelem a csa-
tornázást és a hozzá kapcsoló-
dó fejlesztések befejezését, mert 
nem lehetünk addig elégedettek, 
amíg nem tudott rácsatlakozni a 
rendszerre mindenki, aki szeret-
ne, amíg akad olyan utca, ahol 
nem történt meg a helyreállítás. 
Folytatni kell a sportpályák fej-
lesztését, amelyek nemcsak az 

egészséges életmódhoz szüksé-
gesek, hanem a közösségépítés-
nek is helyszínei. A közösség-
építés pedig kiemelten fontos. 
Ennek eredményeit már látjuk. 
Még jobbá kell tenni a Város-
gazda zrt. működését, hiszen a 
cég a kerület egyik legnagyobb 
munkáltatója, 600 embert fog-
lalkoztat, és ez egyben óriási 
felelősség is. Hozzá tartozik a 
kerület közterületeinek gon-
dozása mellett az intézmények 
fenntartása, fejlesztése, de még a 
kerületi média működtetése is. 

– A sportot mindig is kiemel-
ten kezelte. Látszanak ennek az 
eredményei?

– A sportélet nagyon jó 

alapokról indult, de egy aktív 
fejlesztési programmal még 
nagyobb közönséghez tudjuk 
elvinni. A Kapocs iskola mel-
lett egy mintaprogram valósult 
meg, amely különféle sportokra 
nyújt lehetőséget, s természe-
tesen még több helyszínen ter-
vezünk hasonlót kialakítani. A 
Thököly úti sportlétesítmények 
fejlesztésén túl a Malév-sport-
telepé is fontos cél, továbbá ke-
ressük a lehetőséget egy atléti-
kai centrum és egy jégcsarnok 
építésére. Ezenkívül a Bókay-
telepen található Park uszodát 
szeretnénk továbbfejleszteni. 
Egy olyan önkormányzati 
sportegyesületet hoztunk lét-
re, amely a kerületben jelenleg 
még nem űzhető sportágakat 
honosítaná meg, mint amilyen 
a női labdarúgás. 

cSaládról 
éS Barátokról
– A rengeteg feladat közben van 
egyáltalán magánélete?

– Ez az elmúlt években telje-
sen háttérbe szorult. A szüleim 
is éppen arra hívták fel a figyel-
memet, hogy többet törődjek az 
egészségemmel, többet sportol-
jak. A sportolás és az egészsé-
ges életmód azért is lényeges, 
mert ha fittebb az ember, ha-
tékonyabban végzi a munkáját. 
Az év végén végre jutott egy 
kis idő a kikapcsolódásra, az 
önvizsgálatra. A karácsonyt 
itthon, családi körben, a szil-
veszteri időszakot Erdélyben, 
a barátaimmal töltöttem. Az 
elmúlt években a magánéletem 
kicsit háttérbe szorult. Szeret-
ném arányosabbá tenni, hiszen 
a családra és az igazi barátokra 
mindig számíthatok, de tisztá-
ban vagyok vele, hogy minden 
kapcsolat csak a kölcsönösség 
alapján működik. 

az egyéninél lényegesebb 
a csapaT sikere
 Lévai István Zoltánnak a kerület fontosabb az ügyvédi karriernél

dr. lévai istván zoltán szerint fontos, hogy minél több gyermek szeressen sportolni 

– A civil szervezetek és az önkor-
mányzat kapcsolata az elmúlt években 
is kiegyensúlyozott volt. A következő 
ciklusban azonban az önkormányzat 
még nagyobb szerepet szeretne vállalni 
a helyi civil élet szervezésében – mond-
ta Szarvas Attila Sándor még december 
elején azon a közmeghallgatáson, ame-
lyen a kerületi civil élet lehetőségei is 
szóba kerültek. Hozzátette: – A tervek 
között szerepel egy civil ház létreho-
zása is, amely otthont adhatna a helyi 
szervezeteknek.

Az új, társadalmi megbízatású alpol-
gármester a civil kapcsolatok mellett az 
egyházi és a nemzetiségi ügyekért, a la-
kótelepeken élők ügyeiért és a testvér-
városi kapcsolatokért is felelős.

Munka éS ottHon
A kerület vezetésébe a KDnP színei-
ben bekerülő Szarvas Attila Sándort 
korábbról képviselői és civil munkájá-
ról ismerheti a szélesebb közönség, az 
érintett szakterületek képviselői pedig 
az önkormányzat oktatási, közműve-
lődési, sport- és ifjúsági bizottságának 
elnökeként is. nem számít született 
pestszentlőrincinek, de családjával több 
mint húsz éve él a kerületben. Fiatal pe-
dagógusként került a Szent Lőrinc Ka-
tolikus általános Iskola tantestületébe, 
egy ideig ingázott a munkahelye és az 
otthona között, majd megtalálták itt a 
család számára megfelelő otthont.

– Pestszentlőrinc ideális hely. Ka-

tolikus emberként fontos számomra, 
hogy egy magas színvonalú katolikus 
iskolában dolgozhatom, ahol már nem-
csak tanítok, hanem igazgatóhelyettes-
ként az intézmény irányításában is részt 
vállalhatok. Az otthonom viszonylag 
közel van a munkahelyemhez, és úgy 
érzem, hogy olyan helyen élünk, ahol 
jó felnőni. Ez pedig fontos szempont a 
mi családunkban – vallja Szarvas Attila 
Sándor, aki kilenc gyermek édesapja.

Új Feladatkörök
Az alpolgármesteri munka a korábbiak-
hoz képest teljesen új feladatokat ró a pe-
dagógusként már kedvelt, képviselőként 
és bizottsági elnökként pedig bizonyító 
Szarvas Attila Sándorra.

– Az egyházakkal eddig is jó volt a 
kapcsolatom, a decemberben rendezett 
kerületi egyházi kerekasztalon pedig 
minden felekezet képviselőjével sikerült 
megismerkednem. Úgy érzem, eredmé-
nyesen tudunk majd együttműködni – 
mondta.

A visszajelzések szerint szerencsés 
választás volt a nemzetiségi ügyeket is 
rábízni, hiszen a kerületi nemzetiségi 
képviseletek kifejezetten örültek az ő 
személyének. 

– Más fórumokon is elmondtam már, 
hogy nélkülözhetetlen az a szín, íz, amit 
egy-egy nemzetiség hozzá tud tenni a 
kerület teljes kultúrájához. Személyesen 
is fontosnak tartom, hogy a nemzetisé-
gek megélhessék az identitásukat, és az 

értékeiket átadhassák az itt élőknek – 
fogalmazott Szarvas Attila.

Az új feladatkörök közül a lakótele-
peken élők ügyeinek kezelése áll legtá-
volabb az eddig vállalt feladatoktól. Az 
alpolgármester azonban ezt is a többi 
közé illő megbízatásnak tartja: 

– Még ha sokszor technikai, pénz-
ügyi, fenntartói kérdésekről beszélünk 
is, itt is egyének, családok, közösségek 
ügyeiről van szó, és fontos, hogy ezeket 
kellő érzékenységgel kezeljük. Ebben pe-
dig már van tapasztalatom. Arra fogok 
törekedni, hogy a lakótelepeken élők, 
akik a kerületi lakosság jelentős részét 
teszik ki, még több figyelmet kapjanak 
a következő években – mondta. További 
feladatairól így nyilatkozott: – Eddig is 
közel álltak hozzám a nyugdíjasok. Azt 
gondolom, ők olyan sokat tettek a kerü-
letért, hogy megérdemlik az odafigyelést, 
a törődést. A testvérvárosi kapcsolatokat 
is fontosnak tartja az önkormányzat, 
ezért ezekre a jövőben is nagy figyelmet 
fordítunk. Bízom abban, hogy a kerület 
lakosaival közösen el tudjuk érni azt, 
hogy gyermekeink egy még szebb, még 
élhetőbb kerületet örököljenek tőlünk.

Ê kerékgyártó györgy

„Arra fogok törekedni, hogy 
a lakótelepeken élők, akik 
a kerületi lakosság jelentős 
részét teszik ki, még több fi-
gyelmet kapjanak a következő 
években.”

ÚJ FELADATKöR, RéGI LEnDüLET
Szarvas Attila Sándor a kerület új, társadalmi megbízatású alpolgármestere
társadalmi megbízatással novemberben új alpolgármester kezd-
te meg a munkáját a kerület vezetésében. A közéleti feladatokat 
korábban az önkormányzat oktatási, közművelődési, sport- és if-
júsági bizottságának elnökeként ellátó szarvas Attila sándort a 
civilek és a nemzetiségek képviselői is örömmel fogadták új fel-
adatkörében.

A biztos, támogató és elfogadó 
családi háttér a legfontosabb 
számára

szarvas Attila sándor arra törekszik, hogy a lakótelepeken élők még 
több figyelmet kapjanak
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Az oldalt összeállította: sütő-nagy zsolt    

KözéletAz elmúlt évek kárelhárítása után folytatni kell a fejlesztéseket 

� dömötör istván 
2002 óta képvi-
selő a kerületben, 

s tavaly november-
ben alpolgármester-
nek választották. az 
országos politika 
nem vonzza, kizáró-
lag pestszentlőrinc-
pestszentimréért 
kíván tevékenykedni. 
Szerteágazó terüle-
teket felügyel, hiszen 
az egészségügy és 
a környezetvédelem 
mellett hozzá tartoz-
nak a lakásügyek és a 
szociális szféra is.

– Mióta vallhatja magát pest-
szentlőrincinek?

– Többgenerációs pestszent-
lőrinci család a miénk, valami-
kor a '30-as években költöztek 
ide a nagyszüleim, így már 
gyermekkoromban kialakult a 
kötődésem Erzsébet-Bélatelep-
hez, és később éppen ez a lokál-
patriotizmus vezetett a közéleti 
munkához is. Sok-sok olyan 
üggyel találkoztam, amelyről 
úgy gondoltam, nemcsak engem 
érint, hanem másoknak is fon-
tos lehet.

kiÚSztak alóla 
a Hajók
– Mielőtt politikus lett, mivel 
foglalkozott? 

– A Lékai János Hajózási 
Szakközépiskolába jártam, majd 
tíz évig hajóztam. Sajnos a ma-
gyar hajózás a '90-es években 
annyira leépült, hogy végül pá-
lyát változtattam, és 15 évig biz-

tosítási szakértőként dolgoztam.
– Akkor a kárfelmérés szak-

területe. Alpolgármesterként 
milyen károkkal találkozott az 
elmúlt két hónapban?

– Mivel húsz éve kezdtem a 
közéleti munkát Erzsébet-Bé-
latelepen, illetve 2002 óta kép-
viselő vagyok, nem most szem-
besültem először a helyzettel. A 
kerület elmúlt négy esztendő-
ben megvalósuló átgondolt ve-
zetésének köszönhetően a kár-
mentésen már túl vagyunk, a 
megkezdett munkát szeretném 
folytatni. Így is rengeteg feladat 
van. Elsősorban a saját terüle-
teimre gondolok, hiszen elég 

sok minden tartozik hozzám. 
    – Melyek ezek a területek?

– Alpolgármesterként az 
egészségügyet, a környezetvé-
delmet, a lakás- és a szociális 
ügyeket felügyelem. Ezek nem 
csupán fontos, hanem olyan ér-
zékeny területek is, amelyeken 
nem lehet mindenkinek a ked-
vére tenni.

Bízik a Helyi 
orvoSokBan
– Mit lát most a legnagyobb ki-
hívásnak?

– Fenntartani és megtarta-
ni az egészségügyi szolgálatot. 

Az egész hazai egészségügy egy 
nagy átalakítás előtt áll. nyu-
godt szívvel mondhatom, hogy 
a kerületünkben a hazai átlag-
nál jobb az ellátás színvonala, 
mert az önkormányzat kiemel-
ten kezeli, és évente több száz-
millió forinttal támogatja az 
egészségügyi ellátást. Rendkívül 
jó együttműködés alakult ki a 
zsebők zoltán szakrendelővel 
és a Jahn Ferenc kórházzal, így a 
felmerülő problémákat mindig 
időben tudjuk kezelni.

– Tervez ebben valamilyen 
változtatást?

– nincs olyan tökéletes 
együttműködés, amin ne lehet-

ne tovább javítani, éppen ezért 
egy tanácsadó testület létreho-
zását kezdeményezem, amely-
ben a szakterületek legkiválóbb-
jai segítenének az orvosszakmai 
fejlesztésekben. Az ellátásban 
mindennap részt vevők tudják a 
legpontosabban, mire van szük-
ségük, miben nyújthat segítsé-
get a kerület, és mi az, amit a 
központi szerveknek kell megol-
daniuk. nem szeretnék okosabb 
lenni a szakembereknél, hanem 
a munkájukat kívánom segíteni.

a cSéry-telep 
neM várHat
– Az egészségügy folyamatosan 
napirenden van, a környezetvé-
delem azonban az utóbbi évti-
zedben értékelődött fel. A kerü-
letben az elhelyezkedése alapján 
talán szerencsésebb a helyzet, 
mint a belvárosban.

– Ha elsősorban a légszeny-
nyezettséget nézzük, akkor fel-
tétlenül igaz a megállapítás, de 
a kérdés ennél sokkal összetet-
tebb. Ha arra gondolunk, hogy 
a most zajló csatornázásnak kö-
szönhetően milyen mértékű ta-
lajszennyezés szűnik meg, akkor 
már nem biztos, hogy összessé-
gében a belváros volt rosszabb 
helyzetben. A Cséry-telephez 
hasonló problémával sem kell 
a belvárosi kerületeknek meg-
küzdeniük. Mivel a telep teljes 
rehabilitációja többmilliárdos 
program, csak a fővárossal és 
a kormányzattal közösen lehet 
megoldani a problémát. 

– Az elmúlt évben több in-
tézmény kapott napelemeket. 
Idén is folytatódhat a sor?   

– Ez egyértelmű, ám nem 
csupán az önkormányzaton 
múlik. Ugyanakkor már egy 

izzócsereprogram is jelentős 
megtakarítással járhat, hiszen a 
korszerű ledes izzókkal sokkal 
kevesebbet fogyasztanak az in-
tézmények. 

– Gyakran büszkén emleget-
jük, hogy a pesti oldalon a kerü-
let rendelkezik a legtöbb erdővel, 
de kihasználjuk-e ezt az előnyt? 

– Az egyik kiemelt feladat-
nak tartom, hogy az erdők egy 
részét sikerüljön parkerdővé 
átminősíteni. Ez automatiku-
san azzal járna, hogy azokon 
a részeken megszűnne a tar-
vágás, és a lakosság számára 
is kedvezőbb fenntartás kez-
dődhetne meg. Mivel a Pilisi 
Parkerdő zrt-vel kifejezetten jó 
a kapcsolatunk, bízom benne, 
hogy ők is támogatják majd az 
elképzelést.  

– Talán a leghálátlanabb 
feladat a lakásügy, hiszen min-
dig több az igénylő, mint ameny-
nyi kiadható önkormányzati la-
kás van. Elképzelhetőnek tartja, 
hogy újabb lakásokat építsen az 
önkormányzat?

– Egyelőre fontosabb, hogy 
a meglévő lakásállományt fel-
újítsuk. Sajnos 2010 előtt nem 
volt átfogó koncepció ezekkel a 
lakásokkal kapcsolatban. Most 
folyamatos a felújítás, évente 
mintegy ötven lakást korszerű-
sítünk, teszünk élhetőbbé. Ez 
azért is fontos, mert a lakásügy 
és a szociális terület összefügg. 
Az önkormányzati bérlakások 
többsége szociális támogatás-
ban részesül, ugyanakkor fon-
tos, hogy normális életlehető-
ségeket biztosítsanak azoknak, 
akiknek kiutaljuk. Terveim 
szerint növelni kell a felújítások 
mértékét, és el kell érni, hogy 
évente legalább nyolcvan-száz 
lakást tudjunk korszerűsíteni. 

a közösségTeremTésTől 
a parkerdőkig
 Dömötör István alpolgármester munkájának alapja a család  

dömötör istván egyik célja az, hogy még több önkormányzati lakás újuljon meg
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– Már közhely, hogy a pedagógusok 
között kevés a férfi. Önt mi vezette erre 
a pályára?

– A Kastélydombi iskolában volt 
egy karizmatikus osztályfőnököm, 
Keresztes nagy Csaba, aki mintát je-
lentett számomra, és tovább akartam 
adni, amit többek között tőle kaptam. 

Mivel alapvetően humán érdeklődésű 
vagyok, egyenes út vezetett az ELTE 
történelem szakára. Később ugyanitt 
elvégeztem a politológia szakot is.

– Soha nem bánta meg?
– Más pályán talán kedvezőbb 

anyagi lehetőségek vártak volna, de 
az elmúlt 12 esztendő annyi élményt 

hozott számomra, hogy fel sem me-
rült bennem ez a kérdés. A diplomá-
zás után, amikor 2002-ben lehetőséget 
kaptam, hogy a Hunyadi Mátyás Gim-
náziumban tanítsak, ahol korábban 
érettségiztem, rendkívüli büszkeséget 
éreztem. 

–  Miért tartja fontosnak a poli-
tikai szerepvállalást?

– A politikus szó a görög polisz 
kifejezésre vezethető vissza, azaz a 
város képviselője. Mindig is érdekelt 
a közélet, és feladatomnak éreztem, 
hogy a környezetemet segítsem, ala-
kítsam. Elkötelezett pedagógusként 
persze meggyőződésem, hogy minden 
generációnak az oktatás a legjobb be-
fektetés. 2002-ben a kerületi oktatási 
bizottságban kezdtem a politizálást, 
2006 óta tagja vagyok a képviselő-
testületnek is. Úgy érzem, hogy a po-
litikai szerepvállalásommal jobban 
tudom támogatni mindazon egyéni és 
közösségi kezdeményezéseket, ame-
lyek a kerületi oktatási-nevelési intéz-
mények, illetve a közösség kulturális 
életét segítik. nagyon fontosnak tar-
tom kerületünk hagyományainak az 
ápolását, a helytörténeti, honismereti 
programok fejlesztését, a hagyomány-
őrző rendezvények folytatását, a helyi 
alapítványok működésének segítését. 

– Gyakorló pedagógusként képvi-
selői minőségben időnként nem került 
kényelmetlen szituációba?

– Előfordultak kellemetlen helyze-
tek, de mindig a lelkiismeretem sze-
rint döntöttem, így soha nem kellett 
szégyenkeznem. Idővel pedig az élet 

minden esetben megerősítette a dön-
tésem.

– Fog még tanítani?
– Fájó szívvel hoztam meg a dön-

tést, hogy nem tanítok tovább a Pest-
szentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek 
Gimnáziuma és Továbbképző Köz-
pontjában. Egy érettségi előtt álló 
osztálytól, valamint osztályfőnökként 
a saját osztályomtól is búcsút kellett 
vennem. nem tudhatom, mit hoz a 
jövő, de szakmai elhivatottságom, ne-
velői elkötelezettségem révén munká-
mat mindig is az oktatás, a kultúra és 
az ifjúságügy előmozdításának szeret-
ném szentelni. Hiszem, hogy jelenlegi 
hivatásommal többet tehetek a kerüle-
tért.

– Az iskolák fenntartása 2013-ban 
átkerült a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központhoz. Mit tehet ebben a 
helyzetben az oktatásügyért?

– Az új rendszerben az önkor-
mányzat az intézmények működte-
tőjévé vált, a saját tulajdonát képező 
ingatlanban folyó állami köznevelési 
feladatokhoz kapcsolódó ingó- és in-
gatlanvagyont üzemelteti. A törvény 
lehetőséget ad arra, hogy az oktatás-
hoz, neveléshez kapcsolódó egyes fel-
adatokat az önkormányzat átvállaljon. 
önkormányzatunk az elmúlt években 
is kiemelten fontosnak tartotta kötele-
ző feladatain felül is támogatni azon 
tevékenységeket, amelyek hozzájárul-
nak a magas színvonalú pedagógiai 
munkához. Elődömhöz, Kucsák Lász-
ló képviselő úrhoz hasonlóan folytat-
ni kívánom azt a támogató munkát, 

amely még színvonalasabbá teheti ke-
rületünk oktatási intézményeit. Bízom 
abban, hogy a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtal, a Gazdasági 
Ellátó Szolgálattal, a Városgazda zrt-
vel, valamint az intézményvezetőkkel 
hatékony együttműködést tudunk ki-
alakítani, hiszen mindannyiunk közös 
érdeke a helyi intézményhálózat minél 
eredményesebb működtetése.

– Az oktatás mellett a kulturális 
életet is felügyeli. Tervez-e változtatá-
sokat?

– Kerületünk méltán büszke a kul-
turális életére, hiszen az rendkívül 
tartalmas, pezsgő és sokszínű.  Fontos-
nak tartom, hogy ezt a sokszínűséget 
– mely a néptánctól a képzőművészeti 
kiállításokon át a zenei rendezvénye-
kig terjed – megőrizzük, tovább színe-
sítsük, s a kor kihívásainak megfelelő-
en rugalmasabbá tegyük.
– Kevesen tudják, hogy Galgóczy zol-
tán 15 éven keresztül a Malév SC iga-
zolt asztaliteniszezője volt. 

– A sport azóta is fontos számom-
ra, bár már ritkán tudok ütőt fogni, 
inkább az uszodát részesítem előny-
ben. A másik nagy szerelem a szín-
ház, a mozi és a múzeumok világa. 
Családommal – hála a feleségemnek 
– igyekszünk minél több kulturális él-
ményt befogadni. Bár otthon is renge-
teg filmet nézhet meg az ember, sokkal 
mélyebb egy film hatása, ha moziban 
látjuk. Az utóbbi években pedig egy-
re több képzőművészeti kiállításra lá-
togatunk el. A klasszikusok mellett a 
kortárs alkotók is lenyűgöznek.

Az OKTATáS A LEGJOBB BEFEKTETéS
Galgóczy Zoltán mindig a lelkiismeretére hallgat

A katedrát váltotta az alpolgármesteri székre galgóczy Zoltán, 
aki november óta a kerület oktatási és kulturális életét felügyeli. 
A pestszentimrei születésű, jelenleg Pestszentlőrincen élő politi-
kus elsősorban közszolgának tartja magát, 2002-ben ezzel a céllal 
vállalt feladatot az önkormányzat oktatási, közművelődési, sport- 
és ifjúsági bizottságában.

A biztos, támogató és elfogadó családi háttér a legfontosabb számára
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének rendeletei és határozatai Közélet

Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal 
és 3 tartózkodással megalkotta 
21/2014. (XII. 10.) rendeletét az 
önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2014. (II. 
14.) rendelet módosításáról.  
p 2. A testület 13 igen szavazat-
tal, 4 ellenszavazattal és 3 tar-
tózkodással hozta meg 22/2014. 
(XII. 10.) rendeletét az önkor-
mányzat 2015. évi átmeneti gaz-
dálkodásáról.
p 3. A testület 13 igen szavazat-
tal, 5 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással alkotta meg a 23/2014. 
(XII. 10.) önkormányzati rende-
letet a képviselő-testület szerve-
zeti és működési szabályzatára 
vonatkozó 42/2011. (XII. 20.) 
rendelet módosításáról.  
p 4. A képviselők 18 igen szava-
zattal egyhangúlag hozták meg 
24/2014. (XII. 10.) önkormány-
zati rendeletet a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre városrendezési 
és építési szabályzatáról szóló 
60/2006. (IX. 12.) rendelet mó-
dosításáról.
14 igen szavazattal, 4 ellenszava-
zattal és 1 tartózkodással felkér-
ték a polgármestert, hogy kérjen 
részletes tájékoztatást a Fővárosi 
önkormányzattól és a Fővárosi 
Csatornázási Művektől a Gyáli-
patak állapotával kapcsolatban 
az alábbiakról: 
– Befejeződtek-e a bővítési, fel-
újítási munkálatok?
– Milyen munkákat terveznek 
2015-ben?
– A XVIII. kerületben ezután 
megvalósuló csapadékvíz-elve-
zető hálózatok ráköthetők-e a 
Gyáli-patak 7. ágára?
p 5. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehangzóan 
alkotta meg a 25/2014. (XII. 10.) 
rendeletet a közterület-felügyelet 
szervezetét és feladatait érintő 
37/2012. (VII. 12.) önkormány-
zati rendelet módosításáról. 
p 6. A testület 19 igen szava-
zattal egyöntetűen hozta meg 
26/2014. (XII. 10.) rendeletét az 
egészségügyi alapellátásról és 
a körzetek kialakításáról szóló 
59/2005. (XII. 20.) önkormány-
zati rendelet módosításáról.
p 7. A képviselő-testület a köz-
érdekű adatok közzétételéről 
és a megismerésükre irányuló 
igények teljesítésének rendjéről 
szóló rendeletet az 514/2014. 
(XII. 4.) határozatával nem vette 
napirendre.

hAtáRozAtok
p 8. A testület 18 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a BRFK XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányságnak 
térfigyelő kamerák üzemelte-
tésére, túlszolgálat finanszíro-
zására és állampolgári kapcso-
lattartásra 2015. január 1-jétől 
március 31-ig 30 504 632 forin-
tot ad.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal és 2 tartózkodással 
felhatalmazta a polgármestert a 
vonatkozó szerződés aláírására 
a BRFK XVIII. kerületi Rendőr-
kapitánysággal. 
p 9. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a 373/2014. (VI. 26.) sz. 
határozatban a „Közalapítvány 
a XVIII. kerület Közbiztonsá-
gáért” közalapítvány részére 
meghatározott támogatás fel-
használását 2015. február 28-ig 
meghosszabbítja. 
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyöntetűen határozott 

arról, hogy felhatalmazza a pol-
gármestert a két Suzuki SX4 1,6 
CD AC 5 ajtós, benzinüzemű 
gépjármű beszerzésére és azok 
üzemelési költségeinek fedezeté-
re vonatkozó támogatási szerző-
dés módosításának aláírására a 
„Közalapítvány a XVIII. kerület 
Közbiztonságáért” közalapít-
vánnyal.
p 10. A testület 18 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással zárt ülé-
sen döntött a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. ügyvezetőjének 
megválasztásáról. 
A képviselők 18 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással felhatalmazták a polgár-
mestert, hogy a kft. következő 
taggyűlésén az önkormányzat 
meghatalmazott képviselőjeként 
részt vegyen.
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a kft. követ-
kező taggyűlésén szavazatával 
támogassa a társasági szerződés 
módosítását és a módosítások-
kal egységes szerkezetbe foglalt 
társasági szerződést.
A testület 18 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással felhatalmazta a pol-
gármestert a kft. taggyűlésén 
hozott döntésekhez kapcsolódó 
dokumentumok aláírására.
p 11. A képviselő-testület 
20 igen szavazattal zárt ülé-
sen egyhangúlag döntött a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. felügyelőbizottsági tagjai-
nak megválasztásáról. 
A testület, mint a kft. többségi 
tulajdonosa, 20 igen szavazattal 
egybehangzóan felhatalmazta a 
polgármestert arra, hogy a tár-
saság következő taggyűlésén az 
önkormányzat meghatalmazott 
képviselőjeként részt vegyen.
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag megbízta a 
polgármestert, hogy a kft. követ-
kező taggyűlésén kezdeményez-
ze és szavazatával támogassa az 
Intézményi Tanács által delegált 
tag felügyelőbizottsági taggá vá-
lasztását 2019. november 30-ig, 
tiszteletdíjának változatlanul 
hagyásával.
A testület 20 igen szavazat-
tal egyöntetűen felkérte a 
polgármestert arra, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. következő taggyűlésén sza-
vazatával támogassa a társasági 
szerződés módosítását és a mó-
dosításokkal egységes szerkezet-
be foglalt társasági szerződést.
A képviselők 20 igen szavazattal 
egyhangúlag felhatalmazták a 
polgármestert a kft. taggyűlésén 
hozott döntésekhez kapcsolódó 
dokumentumok aláírására.
p 12. A testület alapítói jogkör-
ében eljárva 13 igen szavazattal 
és 6 tartózkodással úgy döntött, 
hogy a Sport és Ifjúsági Szálló 
nonprofit Kft. alapító okiratát 
az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 5. 
pontja a következőképpen mó-
dosul: 
Törölt szövegrész: „5. A társaság 
törzstőkéje: 23 000 000 forint, 
azaz huszonhárommillió forint 
pénzbeli betét.”
Új szövegrész: „5. A társaság 
törzstőkéje: 3 000 000 forint, 
azaz hárommillió forint pénz-
beli betét.”
2. Az alapító okirat 6.1. 

pontja a következőképpen mó-
dosul:
Törölt szövegrész: „6.1. Buda-
pest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata 23 000 000 fo-
rint, azaz huszonhárommillió 
forint pénzbeli betét…”
Új szövegrész: „6.1. Buda-
pest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata 3 000 000 fo-
rint, azaz hárommillió forint 
pénzbeli betét…” 
A képviselő-testület alapítói 
jogkörében eljárva 13 igen sza-
vazattal és 6 tartózkodással 
úgy döntött, hogy a Sport és 
Ifjúsági Szálló nonprofit Kft. 
felügyelőbizottságának tagjává 
Kardos Gábort választja, hatá-
rozatlan időre.
A testület 13 igen szavazat-
tal és 6 tartózkodással ala-
pítói jogkörében eljárva úgy 
határozott, hogy a Sport és 
Ifjúsági Szálló nonprofit Kft. 
felügyelőbizottságának vala-

mennyi tagja e tisztségét díjazás 
nélkül látja el.
A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 6 tartózkodással 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a változással egységes szer-
kezetbe foglalt alapító okiratot 
aláírja és a változást a cégbíró-
ságnak bejelentse.
p 13. A testület alapítói jog-
körében eljárva 14 igen szava-
zattal, 4 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással határozott ar-
ról, hogy a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit zrt. 
felügyelőbizottságának tagjává 
választja dr. Bárdits Viktort. A 
megbízatás 2015. január 1-jétől 
határozatlan időre szól.
A képviselő-testület alapí-
tói jogkörében eljárva 14 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazat-
tal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit zrt. 
felügyelőbizottságának tagjává 
választja Baranyai Lászlót. A 
megbízás 2015. január 1-jétől 
határozatlan időre szól.
A testület alapítói jogkörében el-
járva 14 igen szavazattal, 4 ellen-
szavazattal és 1 tartózkodással 
úgy határozott, hogy 2015. ja-
nuár 1-jétől visszahívja a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
zrt. felügyelőbizottságából nagy 
Balázst.
A képviselő-testület alapí-
tói jogkörében eljárva 14 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazat-

tal és 1 tartózkodással dön-
tött arról, hogy 2015. január 
1-jétől visszahívja a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit zrt. 
felügyelőbizottságából Szabó 
zoltán Tibort.
A testület alapítói jogkörében el-
járva 14 igen szavazattal, 4 ellen-
szavazattal és 1 tartózkodással 
úgy határozott, hogy a Város-
gazda XVIII. kerület nonprofit 
zrt. felügyelőbizottságának tag-
jává választja Kardos Gábort.  A 
megbízatás 2015. január 1-jétől 
határozatlan időre szól.
A képviselő-testület alapí-
tói jogkörében eljárva 14 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazat-
tal és 1 tartózkodással úgy 
döntött, hogy a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit zrt. 
felügyelőbizottságának tagjá-
vá választja Gyenge Károlyt. A 
megbízatás 2015. január 1-jétől 
határozatlan időre szól.
A testület alapítói jogkörében 
eljárva 14 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal és 1 tartózko-

dással úgy határozott, hogy 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit zrt. igazgatóságából 
2015. január 1-jétől visszahívja 
Sonnewend Lászlót.
A képviselő-testület alapítói 
jogkörében eljárva 14 igen sza-
vazattal, 4 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással döntött arról, 
hogy 2015. január 1-jétől visz-
szahívja a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit zrt. igazgató-
ságából Werner Pétert.
A testület alapítói jogkörében 
eljárva 14 igen szavazattal, 4 
ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással határozott arról, hogy 
a Városgazda XVIII. kerület 
nonprofit zrt. igazgatóságának 
elnökévé választja Hunyadi Ist-
vánt. A megbízás 2015. január 
1-jétől határozatlan időre szól. A 
cégképviselet módja önálló, az 
elnök tiszteletdíja havi 195 ezer 
forint. 
A képviselő-testület alapítói 
jogkörében eljárva 14 igen sza-
vazattal, 4 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással döntött arról, 
hogy a Városgazda XVIII. ke-
rület nonprofit zrt. igazgató-
ságának tagjává választja dr. 
Sarkadi Györgyit. A megbízatás 
2015. január 1-jétől határozatlan 
időre szól. A cégképviselet mód-
ja nemeskéri-Kutlán Endrével 
együttes, a tiszteletdíj havi 150 
ezer forint.
A testület alapítói jogkörében 
eljárva 14 igen szavazattal, 4 

ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással úgy határozott, hogy 
Katona Tibort a Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit zrt. 
igazgatóságának tagjává választ-
ja 2015. január 1-jétől határozat-
lan időre. A cégképviselet mód-
ja nemeskéri-Kutlán Endrével 
együttes, a tiszteletdíj havi 150 
ezer forint.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal, 4 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással felhatalmazta a 
polgármestert, hogy az alapítói 
határozatokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapszabályt aláírja 
és a változást a cégbíróságnak 
bejelentse.
p 14. A testület 14 igen szava-
zattal, 2 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással elfogadta 2015. 
első félévi munkatervét az 1. sz. 
melléklet szerint.
p 15. A képviselő-testület 16 
igen szavazattal és 2 tartózko-
dással úgy határozott, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata és a Projekt18 

Kft. közötti haszonbérleti szer-
ződésbe felvételre javasolt in-
gatlanok (az előterjesztés 2. sz. 
melléklete) közül kerüljön ki 
az üllői út 340. számú (hrsz. 
152341) 486 m2 alapterületű in-
gatlan.
A testület 16 igen szavazattal és 
2 tartózkodással döntött arról, 
hogy az önkormányzat vagyo-
náról, a vagyontárgyak feletti 
tulajdonosi jogok gyakorlásá-
ról szóló 15/2013. (V. 31.) sz. 
rendelet 30. § (6) bekezdés c) 
pontja alapján elfogadja az ön-
kormányzat és a Projekt18 Kft. 
közötti haszonbérleti szerződés 
módosítását, amely szerint a 
szerződés 1. sz. melléklete helyé-
be az előterjesztés 3. sz. mellék-
lete lép oly módon, hogy az ül-
lői út 340. számú (hrsz. 152341), 
486 m2 alapterületű ingatlan 
kikerül onnan, így a haszonbér-
leti díj 2015. január 1-jétől évi 
130 819 000 forintra változik. A 
testület felkérte a polgármestert, 
hogy a szerződés módosításához 
tegye meg a szükséges intézke-
déseket, és felhatalmazta őt a 
szerződés aláírására.
p 16. A képviselő-testület 16 
igen szavazattal, 1 ellenszava-
zattal és 1 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2013. (V. 31.) sz. 
önkormányzati rendelet 30. § (6) 
bekezdés c) pontja alapján nem 

kívánja megvásárolni az 1181 
Darányi Ignác utca 30. (hrsz. 
151341) alatti ingatlant.
p 17. A testület 19 igen szava-
zattal egyetértésben határozott 
arról, hogy az önkormányzat a 
kizárólagos tulajdonában álló, 
140766 hrsz-on nyilvántartott, 
1586 m2-es „kivett közösségi 
ház és szolgáltatóház, udvar” 
megnevezésű, a 1188 Budapest, 
Vasút utca 48. (nemes u. 2.) 
alatti ingatlanon társasházat 
alapít. A testület felhatalmazta 
a polgármestert az előterjesztés 
2. sz. mellékletét képező társas-
háztulajdont alapító okirat alá-
írására.
p 18. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzó-
an felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató nonprofit Közhasz-
nú Kft. következő taggyűlésén 
az önkormányzat képviselője-
ként részt vegyen.
A testület ugyancsak 20 igen 

szavazattal felkérte a polgár-
mestert, hogy a kft. e körben 
tartandó következő taggyűlé-
sén szavazatával támogassa azt, 
hogy a 1184 Dolgozó utca 12. 
alatt található orvosi rendelőben 
a társaság ellátási kötelezettsé-
géből kikerüljön a 380096621 
kódú felnőtt fogorvosi praxis.
A képviselő-testület 20 igen sza-
vazattal egyhangúlag megbízta 
a polgármestert azzal, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
nonprofit Közhasznú Kft. kö-
vetkező taggyűlésén az egész-
ségügyi alapellátás megszer-
vezéséről és működtetéséről 
hozott döntésekhez kapcsolódó 
dokumentumokat aláírja.
A testület 20 igen szavazattal 
egybehangzóan felhatalmazta 
a polgármestert az előterjesztés 
mellékletét képező közszolgál-
tatási szerződés módosításának 
aláírására.
p 19. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal összhang-
ban fogadta el a Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzat 
életfa Szociális Szolgálat (1184 
Lakatos út 9.) módosító okiratát 
az 1. sz. melléklet szerint.
A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag hagyta jóvá az 
életfa Szociális Szolgálat egysé-
ges szerkezetű módosított ala-
pító okiratát a 2. sz. melléklet 
szerint.

JELzőREnDSzERES 
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A kerületi rendőrkapitányság és a civil szervezetek támogatásáról döntöttek december 4-én 
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A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyöntetűen elfo-
gadta a Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzat Egyesített Böl-
csődék (1181 Kondor Béla sé-
tány 5.) módosító okiratát a 3. 
sz. melléklet szerint.
A testület 19 igen szavazattal 
egyetértésben hagyta jóvá az 
Egyesített Bölcsődék egységes 
szerkezetű módosított alapító 
okiratát a 4. sz. melléklet sze-
rint.
p 20. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egybehangzóan 
jóváhagyta a Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
Egyesített Bölcsődék szakmai 
programját az 1. számú mellék-
let szerint.
A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag fogadta el a Bu-
dapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata életfa Szoci-
ális Szolgálat szerinti szakmai 
programját a 2. számú melléklet 
szerint.
p 21. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyöntetűen 
úgy döntött, hogy a hajléktala-
nok nappali ellátásának bizto-
sítására ellátási szerződést köt 
a Tiszta Forrás Alapítvánnyal 
az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint.
A képviselők felhatalmazták a 
polgármestert az ellátási szerző-
dés aláírására.
A testület 19 igen szavazattal 
egyhangúlag határozott arról, 
hogy az utcai szociális munka 
feladatának elősegítésére ellátási 
szerződést a Tiszta Forrás Ala-
pítvánnyal az előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerint. A képviselők 
felkérték a polgármestert az el-
látási szerződés aláírására.
22. A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egybehangzóan 
úgy döntött, hogy köznevelé-
si szerződést köt a Csodálatos 
Gyermekvilág – Pedagógusok 

a XVIII. kerület Gyermekeiért 
Alapítvánnyal, és felhatalmaz-
ta a polgármestert a szerződés 
aláírására az 1. sz. melléklet sze-
rint.
A testület 19 igen szavazattal 
egyetértésben határozott arról, 
hogy köznevelési szerződést köt 
a Fecskefészek-Schwalbennest 
Oktatási Alapítvánnyal, és fel-
hatalmazta a polgármestert a 
szerződés aláírására a 2. sz. mel-
léklet szerint.
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyhangúlag tudomásul 
vette, hogy Ughy Attila polgár-
mester előterjesztéseit az ülés-
vezetési feladatok ellátása alatt 
Lévai István zoltán képviseli a 
továbbiakban.
p 23. A testület 19 igen sza-
vazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy 400 ezer forinttal 
hozzájárul az életjel Alapítvány 
válogatott sportolóinak és edző-
inek a Los Angelesben 2015. 
július 19-e és augusztus 4-e kö-
zött tartandó Speciális Olimpiai 
nyári Világjátékokra való uta-
zásának önrészéhez  A testület 
felkérte a polgármestert a támo-
gatási szerződés elkészítésére és 
aláírására, továbbá a szükséges 
intézkedésekre.
p 24. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyetértésben 
határozott arról, hogy vízfelü-
letet biztosít a Lőrinc 2000 Sza-
badidő Sportegyesületnek, és en-
nek érdekében az önkormányzat 
együttműködési megállapodást 
köt a sportegyesülettel. A képvi-
selők felkérték a polgármestert a 
megállapodás aláírására az 1. sz. 
melléklet szerint.
p 25. A testület zárt ülésen 15 
igen szavazattal és 5 tartózko-
dással döntött a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú szociális 
segélyhatározatok elbírálásáról. 
p 26. A képviselő-testület zárt 
ülésen 20 igen szavazattal egy-
hangúlag határozott a 141154 
hrsz. alatti 67 m2-es helyiség 
hasznosításáról.

p 27. A testület 15 igen szava-
zattal és 5 tartózkodással jóvá-
hagyta a Gloriett Sportegyesület, 
a XVIII. kerületi önkormány-
zat, a Városgazda XVIII. kerü-
let nonprofit zrt. és a XVIII. 
kerületi Gazdasági Ellátó Szol-
gálat között kötendő négyol-
dalú kiegészítő támogatási és 
együttműködési megállapodást 
az előterjesztés 1. sz. melléklete 
szerint, és felhatalmazta a pol-
gármestert annak aláírására.
A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal és 5 tartózkodással el-
fogadta a Pestszentimrei Sport-
kör és az önkormányzat között 
kötendő kiegészítő támogatási 
és együttműködési megállapo-
dást az előterjesztés 2. sz. mel-
léklete szerint, és felhatalmazta 
a polgármestert a dokumentum 
aláírására.
p 28. A testület 16 igen szava-
zattal és 3 tartózkodással jóvá-
hagyta az önkormányzat tulaj-
donában álló, 155447/21 hrsz-on 
nyilvántartott, a 1184 Thököly 
út mellett található ingatlanon 
megvalósítandó 40 x 60 m-es 
műfüves labdarúgópályához 
kapcsolódó együttműködési 
megállapodás módosítását a 2. 
sz. melléklet szerint. A testület 
felhatalmazta a polgármestert 
az előterjesztés 1. sz. mellékle-
tében szereplő együttműködési 
megállapodás 2. sz. mellékleté-
nek aláírására.
A képviselő-testület 16 igen 
szavazattal és 3 tartózkodással 
elfogadta a Lőrinc United FC 
Sportegyesület által felajánlott 
108 722 forintot a 1184 Thököly 
út mellett a 155447/21 hrsz-on 
nyilvántartott ingatlanon meg-
valósítandó 40 x 60 méteres 
műfüves labdarúgópálya meg-
építéséhez.
p 29. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag beleegyezé-
sét adta ahhoz, hogy Budapest 
Főváros önkormányzata beve-
zesse az idegenforgalmi adót a 
2015-ös adóévre, és felkérte a 

polgármestert, hogy a döntésről 
tájékoztassa a Fővárosi önkor-
mányzatot. 
p 30. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy döntött, hogy a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtás biz-
tosításáról a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatósággal 
kötött szerződés keretében kí-
ván gondoskodni 2015-ben. A 
képviselők felhatalmazták a pol-
gármestert az önkormányzat és 
a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság közötti feladat-el-
látási megállapodás módosításá-
nak aláírására az előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerint. 
p 31. A Közalapítvány a XVIII. 
kerület Közbiztonságáért 2013. 
évi beszámolója című napirendi 
pontot az előterjesztő tárgyalás 
közben visszavonta. 
p 32. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
elfogadta a Közoktatásért Köz-
alapítvány 2013. évi szakmai be-
számolóját. 
A testület 20 igen szavazattal 
egyöntetűen elfogadta a Közmű-
velődési és Sport Közalapítvány 
2013. évi szakmai beszámolóját.
A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egybehangzóan el-
fogadta az Idősekért-Fiatalokért 
Közalapítvány 2013. évi szakmai 
beszámolóját.
p 33. A testület 17 igen sza-
vazattal, 1 ellenszavazattal és 
2 tartózkodással elfogadta a 
XVIII. Kerületi értéktár Bizott-
ság által a 2014. évi tevékenysé-
géről benyújtott beszámolót.
p 34. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal és 1 ellenszava-
zattal elfogadta a XVIII. kerület 
2014. évi környezetvédelmi álla-
potáról szóló beszámolót.

SüRgőSSÉgi 
hAtáRozAtok
p S. 1. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 

hogy a következő közérdekű kö-
telezettségvállalást teszi a Béke 
Téri Egészségügyi Szolgáltató 
Kft. vonatkozásában:
a) A Béke Téri Egészségügyi 
Szolgáltató Kft. dolgozóinak ju-
talmazására egyszeri alkalom-
mal 715 ezer forint támogatást 
ad azzal, hogy ebből az összeg-
ből a kft. a személyi jövedelem-
adóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény 70. § (3) bekezdése a) 
pontjának aa) alpontja alapján 
csekély értékű ajándékban (utal-
ványban) részesítse a dolgozóit 
annak elismeréseképpen, hogy 
magas szakmai színvonalon lát-
ják el a kerületi lakosokat. 
b) Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata nevének feltün-
tetését kívánja a vagyoni szol-
gáltatás megjelölt célra fordítása 
során.
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert arra, hogy a fentiek 
szerint olyan támogatási szer-
ződést írjon alá a Béke Téri 
Egészségügyi Szolgáltató Kft-
vel, amely tartalmazza, hogy az 
ajándékutalványok utáni köz-
terhek megfizetése, valamint a 
támogatás cél szerinti felhaszná-
lásáról az elszámolás benyújtása 
a kft. kötelezettsége.
S. 2. A testület 15 igen szava-
zattal, 2 ellenszavazattal és 3 
tartózkodással határozott arról, 
hogy a képviselő-testület szer-
vezeti és működési szabályza-
táról szóló 42/2011. (XII. 20.) 
önkormányzati rendelet 73. § (3) 
bekezdésének d) pontja alapján 
visszahívja dr. Bárdits Viktort, 
és ezzel egyidejűleg Gera Imrét 
választja a pénzügyi ellenőrzési 
bizottság tagjai közé.
A testület 15 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal és 3 tartózko-
dással felkérte a polgármestert, 
hogy a képviselő-testület szerve-
zeti és működési szabályzatáról 
szóló 42/2011. (XII. 20.) önkor-
mányzati rendelet 3. függelékét 
a bizottsági tag cseréjének átve-
zetése céljából módosítsa.

inteRpellációk
A képviselő-testületi ülésre sen-
ki nem adott be interpellációt.

p 36. Kérdések
A képviselő-testületi ülésre sen-
ki nem adott be kérdést írásban.
p 37. Tájékoztatók, bejelentések
– Tájékoztató az átruházott ha-
táskörben hozott polgármesteri 
döntésekről
– Tájékoztatás a polgármester és 
a tulajdonosi bizottság döntése 
alapján elidegenített ingatlanok-
ról
– Tájékoztató az állami Szám-
vevőszék „Az önkormányzatok 
vagyongazdálkodása szabálysze-
rűségének ellenőrzéséről – Bu-
dapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre” 
tárgyú jelentéséről és az ehhez 
készített intézkedési tervéről
 – Polgármesteri tájékoztató
 A képviselő-testület a napirendi 
pontban nem hozott határozatot.

Rendkívüli 
teStületi ülÉS
Az önkormányzat képviselő-tes-
tületének december 19-i rendkí-
vüli ülésén két napirendi pont 
szerepelt. 
p 1. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egyhangúlag el-
fogadta A polgármester felkérése 
intézkedésekre című napirendi 
pont tárgyalását, azonban nem 
hozott határozatot a napirendi 
pontban. 
A testület 17 igen szavazattal 
és 3 ellenszavazattal elfogadta a 
napirend tárgyalási szakaszban 
való elnapolásáról szóló javas-
latot.
p 2. Tájékoztató. A közbizton-
ság növelését szolgáló önkor-
mányzati fejlesztések támogatá-
sa című pályázattal kapcsolatos 
tájékoztatóról a képviselő-testü-
let nem hozott határozatot. 

 
A Nemzeti Inkubátorház Alapítvány és  

Budapest XVIII. Kerület Önkormányzata pályázatot hirdet 
 

„Légy Te OnLine az első” 
 

címmel 
 
Miről szól a pályázat? 
 
Alapítványunk fő célja a mikro-, és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása, ezért örömmel 
mutatjuk be legújabb pályázatunkat, melynek középpontjában ezúttal a XVIII. kerületi vállalkozások 
állnak.  
 
A vállalkozói inkubátorház fogalma Nyugat-Európában már több évtizede ismert, szerencsére 
hazánkban is egyre több színvonalas inkubátorház nyílik, ilyen a XVIII. kerületi OnLine Vállalkozói 
Inkubátorház is. 
 
Az OnLine Vállalkozói Inkubátorház a modern irodák mellett, tárgyaló- és előadóterem használatot, 
közösségi területeken WiFi szolgáltatást, fénymásolási lehetőséget és irattárolást is biztosít, így az itt 
működő vállalkozásoknak már csak üzleti sikereikkel kell foglalkozniuk. 
 
Egy vállalkozás fejlődésének szempontjából kulcsfontosságú az ergonomikus, és inspiratív 
munkakörnyezet, ezért a Nemzeti Inkubátorház Alapítvány megállapodást kötött az OnLine 
Vállalkozói Inkubátorházzal, melynek értelmében alapítványunk 

 
1 éven át átvállalja a sikeres pályázók irodabérleti díjait, illetve azok jelentős 

részét, így mindössze a fenntartási díj fizetendő 
 
Mit kell tennie? 
 
A pályázónak 5-10 oldalban be kell mutatnia, hogy a vállalkozása számára milyen előnyöket jelentene, 
ha a Nemzeti Inkubátorház Alapítvány kuratóriuma neki ítélné a pályázat fődíját.  
 
Díjazás: 

1. helyezett:  1 db iroda használata 0,- Ft bérleti díj mellett 1 éven át 
2. helyezett:  1 db iroda használata 70 % bérleti díjkedvezmény mellett 1 éven át 

3-10. helyezett:  1-1 db iroda használata 50 % bérleti díjkedvezmény mellett 1 éven át 
 
Pályázati feltétel:   
 
Budapest XVIII. kerületében és annak vonzáskörzetében működő mikro-, és kisvállalkozások 
jelentkezését várjuk. Amennyiben úgy érzi, hogy vállalkozása számára súlyos többletterheket jelent a 
jelenlegi irodabérlése, illetve, amennyiben szeretné, hogy vállalkozása egy inspiratív környezetben 
működjön egy vállalkozói inkubátorházban. 
 
Az elkészített anyagokat a palyazat@nemzeti-inkubatorhaz.hu e-mail címre várjuk,  

2015. február 16. 24:00-ig. 
 
 

Sikeres részvételt kíván a Nemzeti Inkubátorház Alapítvány és az OnLine 
Vállalkozói Inkubátorház minden munkatársa! 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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8 December óta működik az FKF új rendszere Közélet

Több a parkoló
Javultak a Zsebők Zoltán szakrendelő-
höz érkező autók közlekedési körülmé-
nyei, és idén az intézmény körüli par-
kolási lehetőségek is bővülnek. 

– A rendelőnél, a lőrinci piacra vezető út mel-
letti gépkocsibehajtónál a rossz minőségű, bur-
kolatlan úttest okozta a legtöbb gondot. Ezt 
a problémát viacolorborítással oldottuk meg 
– mondta Lepsényi Tibor, a Városgazda XVIII. 
kerület nonprofit zrt. Műszaki és Városüze-
meltetési Divíziójának vezetője.

Az egészségügyi intézmény előtti parkoló 
szinte minden napszakban zsúfolásig megte-
lik, a rendelőbe vagy a szomszédos könyvtárba 
autóval érkezők gyakran több kört is megtesz-
nek itt egy-egy felszabaduló helyre várva. Mivel 
sok idős ember vagy kisgyermekes, babakocsis 
szülő is gyalogosan érkezik a szakrendelőbe, az 
autók „keringőzése” fokozott balesetveszélyt je-
lent. Ezen a gondon idén további parkolóhelyek 
kiépítésével igyekszik enyhíteni az önkormány-
zat. A bővítést a könyvtár épülete melletti terü-
leten hajtják végre.

Ê P. A.  

Gondoskodnak 
a kerület fáiról
A tervek szerint idén közel 500 facse-
metével frissíti a kerület faállományát 
az önkormányzat. A városgazda Xviii. 
kerület nonprofit Zrt. munkatársai a 
fásítás során folyamatosan ellenőrzik a 
fák állapotát, és ahol szükséges, pótol-
ják a növényzetet.

– A fásítási program az előző évekhez hasonló-
an tavaly is sikeres volt. Több mint 400 fát ültet-
tünk – informált Lepsényi Tibor, a Városgazda 
zrt. Műszaki és Városüzemeltetési Divíziójának 
vezetője. – A kerület faállományának állapota 
vegyes, sok az idős fák alkotta terület, ezért to-
vábbra is kiemelten ügyelünk a balesetveszélyes 
fák kivágására és pótlására. Ugyanakkor idén 
az egyik fő célunk a fasoroknak, ezen belül a 
lakótelepi övezetek fáinak a rendbetétele. Olyan 
frekventált területeken lévő fasorokról van szó, 
mint például a Kondor Béla sétány, a Széchenyi 
utca vagy éppen a Thököly út. 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre a főváros pesti 
oldalán a legnagyobb zöldterületekkel rendelke-
ző lakóterület. nemcsak a kertvárosi részeken, 
hanem a kerület központjában és a lakótelepe-
ken is jelentős a faállomány. Ennek folyamatos 
karbantartása, az elöregedett, balesetveszé-
lyessé vált faágak levágása, az ilyen fák cseréje 
közérdek. Az ezekkel kapcsolatos bejelentéseket 
a Városgazda ügyfélszolgálatán, a 06-30-549-
6922-es mobil- vagy a 297-0799-es vezetékes 
telefonszámon lehet megtenni.

Ê P. A.

Az útdíj ellen
Az útdíjrendelet átgondolását és meg-
változtatását várják a kormányzattól a 
Párbeszéd Magyarországért (PM) Xviii. 
kerületi önkormányzati képviselői, akik 
nyitott kapukat döngetnek, hiszen a 
kormány már korábban bejelentette az 
útdíjrendszer felülizsgálatát. 

Petrovai László és Horváth Zsófia a pestszentlő-
rinci Polgárok Háza előtt tartott sajtótájékozta-
tón elmondta, hogy – eleget téve Orbán Viktor 
miniszterelnök kérésének – most szólnak, hogy 
szerintük hibás az útdíjrendelet.

A kormány már a PM sajtótájékoztatója előtt 
bejelentette, hogy februárban a tapasztalatok 
alapján felülvizsgálják a rendszert, és várhatóan 
több szakaszt is kivesznek a fizetős utak közül. 
Az eddig napvilágot látott tervek szerint a Feri-
hegyi út külső szakaszát, amely a repülőtér 2-es 
termináljára vezet, ugyancsak ingyenesen lehet 
használni a jövőben is.

– Jelenlegi formájában ez csak egy újabb 
sarc. Az autópályák városi elkerülő és bevezető 
szakaszainak fizetőssé tétele átgondolatlan, kör-
nyezet- és egészségkárosító rendelkezés. Az eb-
ből tervezett bevételek könnyedén kiválthatók 
lennének például a kormányzat pazarló szolgá-
latiautó-osztogatási gyakorlatának feladásával, 
a magáncélú kormányzati gépkocsihasználat 
megadóztatásával – fogalmazott Petrovai Lász-
ló, miután január 15-én délelőtt néhány percre 
jelképesen kordonnal zárták el a kerületi Fi-
desz-iroda bejáratát, a bejárati ajtó üvegén pe-
dig elhelyezték a véleményüket tükröző matri-
cás táblát is. 

A PM képviselője ugyanakkor elismerte, 
hogy maga a megyei matricarendszer valóban 
sokak életét könnyítheti meg. 

Ê P. A.

Felhívás
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala azoknak a nyugdíjas 

pedagógusoknak a jelentkezését várja 
februárban, akik 50, 60, 65, 70 éve szerezték 

pedagógus oklevelüket, ezért arany, gyémánt, 
vas, rubin diplomára jogosultak. 

További információ: Gémesi Tünde, 
Polgármesteri Hivatal, II. em. 209-es szoba. 

T.: 06-1-296-1478.

A lakcímre lebontott – azaz irányítószám, utca és 
házszám alapján részletezett – ürítési terv letölt-
hető az FKF honlapjáról (www.fkf.hu/userfiles/
file/XVIII_ker_.pdf). A hulladékelszállítás napja 
a kerületben a péntek. A heti rendszerességgel 
ürített lakótelepi kukákat reggel 5 óráig, míg a 
családi- és a kisebb társasházas övezetekben négy-
hetente ürítendő kukákat 12 óráig kell kihelyezni. 
Ez utóbbi gyűjtőedényekből a szemetet legköze-
lebb január 30-án, majd február 27-én viszik el. 

A házhoz menő szelektív szemétgyűjtés kap-

csán a fővárosban összesen 403 ezer színes fedelű 
kukát helyez ki az FKF zrt. Ezek nagy részét ja-
nuár 16-ig telepítették is, így már a fővárosi lakos-
ság 90 százalékánál működik a rendszer.

A XVIII. kerület új típusú szelektív edényekkel 
való ellátása 2013 márciusától 2014 novemberéig 
zajlott. Azokon a címeken, amelyeken valamilyen 
ok miatt (például nem tartózkodtak otthon, nem 
volt átvevő a helyszínen) nem történt meg az át-
adás, folyamatosan pótolják a szelektív edénye-
ket.

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén megközelí-
tőleg 22 ezer a szelektív programba bevonható 
lakossági gyűjtőpontok száma; ezekre a címek-
re a budapesti szelektív gyűjtőedények 11 szá-
zalékát helyezték ki. A begyűjtési tapasztalatok 
azt mutatják, hogy a fővárosban élők betartják 
a szelektív hulladékgyűjtés szabályait.

A szétválogatott szemetet az FKF zrt. 60 
környezetbarát üzemelésű gyűjtőjárművel szál-
lítja el.

Ê P. A.

A szelektív hulladékgyűjtők ürítése
Az elmúlt év végéig helyezte ki a Xviii. kerületben a hulladékgyűjtőket az FKF nonprofit Zrt. a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtési rendszer keretében. Az FKF munkatársai decemberben kezdték el a kukák ürítését, amit hetente, illetve négyhetente 
ismételnek meg.

Az Együtt Pestszentimréért Egyesület negyedik 
alkalommal szervezett előszilveszteri utcabált a 
Sportkastély melletti területen. Az óévbúcsúztató 
rendezvényen a talpalávalót az egyesület rendez-
vényeinek állandó hangulatfelelőse, a Chameleon 
zenekar húzta, melynek tagjai a mínuszokkal da-
colva most is remek bulit csaptak. Rock ’n’ roll-
tól a popzenéig peregtek a fülbemászó, táncra 
csábító ritmusok. Akin mégis úrrá lett a dider-
gés, az épület büféjében forró tea, forralt bor és 
némi harapnivaló kíséretében melegedhetett. Az 
előszilveszteri mulatságra előkerültek a hagyo-
mányos maskarák, álarcok, parókák és trombi-
ták, akinek pedig még nem volt, az a helyszínen 
beszerezhette a legcsillogóbb és leghangosabb 

darabokat. A lényeg persze mindig ugyanaz: ha-
talmas zajjal és vidámsággal űzni el az óévet és 
bizakodással fogadni az újat.
A látogatók között voltak, akik csak a 31-i bulira 
hangolódtak, de akadtak idősebbek és kisgyere-
kesek is, akiknek ez az alkalom pótolta a szilvesz-
teri mulatságot.

– Mi ugyan már nem ropjuk kint a táncot, de 
szívesen eljövünk, mert a karácsonyi sütés-főzés 
után jó egy kicsit kimozdulni. A szilveszterestét 
már évek óta csak otthon töltjük, így itt egy kicsit 
kikapcsolódhatunk, és beszélgethetünk az isme-
rőseinkkel – mesélte egy helyi nyugdíjas házas-
pár.

Ê cs. m.

Fagyos idő? Remek hangulat!
A hideg idő ellenére sem volt érdemes otthon ülni december 30-án. A pestszentimrei 
előszilveszteri utcabál idén is összehozta a környékbelieket.
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9Kerületünk több programmal emlékezett meg a magyar kultúra napjáról Kultúra

�a Honvéd kul-
turális egyesület 
katonaalkotóinak 

munkáiból rendezett 
katonák csatakép 
nélkül kiállítás január 
6. óta látható a kon-
dor Béla közösségi 
Házban. a január 22-i 
magyar kultúra napja 
előtt a kiállításhoz kap-
csolódó ünnepséggel 
tisztelgett a kerület. 

füleP erzséBet   

Az első világháború kitörésére 
is emlékező kiállítás érdekessé-
ge, hogy a részt vevő művészek, 
a Honvéd Kulturális Egyesület 
budapesti régiójának tagjai egy 
alkotó kivételével, mindannyi-
an hivatásos katonai szolgálatot 
teljesítettek, illetve többen ma is 
hivatásos katonák. 

cSatakép nélkül
Ha valaki figyelemmel kíséri a 
XVIII. kerület képzőművészeti 
életét, akkor már találkozhatott 
az alkotókkal a Fehéren Feketén 
Galériában, azzal a különbség-
gel, hogy ott a helyiség mére-
téből adódóan egyszerre csak 
két-három művész munkáit lát-
hatta. 

– általában elvárják a kato-
nafestőktől, hogy csatákat fes-
senek – magyarázta Frömmel 
Gyula festőművész, a Magyar 
Kultúra Lovagja, a Honvéd Kul-
turális Egyesület képzőművésze-
ti tagozatának elnökségi tagja, a 
kiállítás rendezője. 

– Az elgondolásunk azonban 
az volt, hogy a centenáriumról 
megemlékező munkák mellett 
szabadon választott témájú mű-
veket is kiállítsunk. Az anyagot 
úgy válogattuk össze, hogy min-
denki azt az arcát mutassa meg, 
amit a képzőművészeti karrier-
jében a legfontosabbnak tart. 

az alkotók
Frömmel Gyula elmondta, hogy 
a Honvéd Kulturális Egyesü-
let tagjai munkásságukkal és 

díjaikkal már bizonyították 
elhivatottságukat a képző-
művészet iránt. Több rangos 
elismerést kaptak eddig, köz-
tük Aba-novák-, Boromisza-, 
Mednyánszky- és zrínyi-díjat. 
A rendező a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház egyik folyosójára az 
elvontabb stílusú képeket, a má-
sikra a figuratívabb alkotásokat 
tette. Rögtönzött tárlatvezetést 
tartva beszélt a művészekről és 
munkáikról is. 

Berek Lajos Mednyánszky 
László-díjas szobrászművész-
nek, a nemzeti Közszolgálati 
Egyetem rektorhelyettesének 
több más alkotása mellett há-
borús jelenetet ábrázoló bronz-
szobra és térplasztikája is szere-
pel a tárlaton.  

Grint Vilmos, aki az art brut 
(nyers művészet) irányzatot kép-
viseli, a Szolnoki Repülőtiszti 
Főiskola adjunktusa és egyúttal 
Hüse Károlynak, a legendás ej-
tőernyősnek az ugrató parancs-
noka volt. 

A 70-es évek opart stílusát 
képviselő Bencze Zsolt alezredes, 
építőmérnök korábban a hon-
védség kötelékében légvédelmi 
objektumokat tervezett, ma már 
a nATO-nál dolgozik. 

Végh Hajnal a Honvédelmi 
Minisztérium kulturális osztá-
lyán dolgozott, és az alkotótábo-
rok házigazdája volt. 

– A képein megjelenik az 
erotika, az alkotásait többen 
provokatívnak tartják, de bőven 
belefér az ízlésesség határába – 
mondta Frömmel. 

Baranecz Katalin kerületi 
művész könyvtárosként ment 

nyugdíjba a honvédségtől. Több 
tárlata volt már szűkebb pátriájá-
ban. Szívesen fest virágokat, ami 
nem véletlen, ugyanis virágkö-
tő végzettséggel is rendelkezik.  
Kühtreiber Zsolt munkáin ne-
hezen fedezhető fel, hogy mit 
ábrázolnak, a vidám, egymás-
sal harmonizáló színeik révén 
mégis nagy hatással vannak a 
nézőre.

a kultÚra 
ünnepe

Kucsák László országgyűlé-
si képviselő és Galgóczy Zoltán 
alpolgármester köszöntőjét kö-
vetően Szabó József, a Honvéd 
Vezérkar ezredese mondott be-
szédet. 

A rendezvényen Széles Tamás 
színművész, valamint a Magyar 
Honvédség Vitéz Szurmay Sán-
dor Budapest Helyőrség Dandár 
zenekara az elő világháború 100. 
évfordulójára rendezett ünnepi 
műsorral működött közre.  

A február 5-ig megtekinthe-
tő kiállításon 15 alkotó munkái 
láthatók.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Korszerűbb 
önKormányzati 
szervezet
december 31-én lezárult Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzatának szervezetfejlesztési 
projektje, amely az Európai Unió 40 
millió forintos támogatásával, az 
Európai szociális Alap társfinan-
szírozásával valósult meg. 

Az utóbbi években jelentős változások 
történtek az önkormányzatok által ellá-
tandó feladatokban és ezek finanszíro-
zásában. nagy szervezetről lévén szó, a 
változások követése, végrehajtása szá-
mottevő fejlesztési munkát igényelt. Újra 
kellett gondolni a szervezeti struktúrát, a 
működési folyamatokat, s újra meg kellett 
határozni mind a szervezet egészének, 
mind az alkalmazottaknak a feladatait. 

A finanszírozással kapcsolatos vál-
tozások még hangsúlyosabbá tették az 
önkormányzat vezetőinek a pénzügyileg 
fenntartható működésre, az erőforrások 
hatékony felhasználására és a jobb minő-
ségű közszolgáltatások kialakítására való 
törekvését.

A szervezetfejlesztési projektben el-
készült javaslatok dokumentumelem-
zéseken, felméréseken, mélyinterjúkon 
alapultak, műhelymegbeszéléseken, kon-
ferenciákon nyerték el végső formájukat. 
A megalapozó vizsgálatokban, majd a 
szervezetfejlesztéshez szükséges intézke-
dések kidolgozásában az önkormányzat 
vezetőin kívül a hivatal munkatársai, 
a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
zrt., a Gazdasági Ellátó Szolgálat, a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Budapest XVIII. Tankerülete, valamint a 
kerületi iskolák vezetői is aktívan részt 
vettek.

jézuS élete
A modern kort megelőző évezre-
dekben meghatározó, sőt kulcs-
fontosságú szerepe volt a vallásnak 
az egyén és a társadalom életében, 
akárcsak a kultúrában. A vallás az 
élet magától értetődő része volt, 
nem volt helye kételkedésnek. Ma-
napság azonban az egyén önma-

ga hozza meg a döntéseit, eleinte 
ugyan befolyásolja, de véglegesen 
nem határozza meg a lehetőségeit 
az, hogy hova, kinek születik. Maga 
választ szakmát, pályát és vallást. 
De választ vallást – függetlenül at-
tól, hogy erősebben vagy kevésbé 
hisz –, akár a társadalmi normák és 
értékek alátámasztásáért.

A Jézus élete című kiállításhoz kap-
csolódóan 3–6. osztályos tanulók 
részére hirdettek bibliai témájú rajz-
pályázatot, melynek eredményeit ja-
nuár 20-án a Kondor Béla Közösségi 
Házban hirdették ki. A pályázatra 13 
kerületi általános iskolából 140 diák 
148 képet küldött be. Az alkotáso-
kat 21, a művészeket is megihlető 

bibliai témában várták, mint pél-
dául az utolsó vacsora, Jézus feltá-
madása vagy Krisztus születése. A 
képeket a téma ábrázolása, a fan-
tázia és az eszközhasználat alapján 
egy háromfős szakmai zsűri bírál-
ta el, melynek Henter Barna lel-
kész, mentálhigiénés szakember, 
Nyilasi Antónia grafikusművész 
és Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 
művésztanár, képzőművész volt a 
tagja.

valláS 
a cSaládBan
– A rajzpályázaton nemcsak a gyer-
mekek képességeit és tehetségét is-
mertük meg, hanem tágabb képet 
kaptunk a szemléletükről, a vallási 
ismereteikről is. Hamar kiderült, 
hogy a gyerekek számára a legmeg-
határozóbb közeget továbbra is a 
család jelenti, mivel a legtöbben Jézus 
születését, a betlehemi jászol körüli 
szeretetteli eseményeket örökítették 
meg. Ezt persze az is befolyásolta, 
hogy karácsony előtt ez volt az alka-
lomhoz leginkább illő téma. ábrázo-
lásmódjukban elsősorban a valóság-
hűségre törekedtek, az első helyezett 
azonban különleges kivételt jelentett 
ikonikus, komoly vallási ismeretek-
ről számot adó, mégis gyermeki al-
kotásával. Az eredményhirdetésen 
kiderült, hogy ő gyakorló hívő család 
tagja. 

Ami az eszközhasználatot illeti, a 
diákok főként színes ceruzát és festé-
ket választottak, egy-egy tanuló volt 
mindössze, aki tussal vagy grafitce-
ruzával rajzolt. Ez az arány azt je-
lentette, hogy még nem ismerik elég-
gé, hogy melyik eszköz vagy anyag 
mire a legalkalmasabb, és milyen 
hatást tudnak elérni vele – mondta 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta a 
pályázat összegzéseként.

Ê csernai

kaTonák ecseTTel 
a kondorban
Pilinszky János költészetét mutatták be a PIK-ben

VALLáSI éRTéKEK 
nAPJAInKBAn
szerepet játszik-e a vallás a modern kor gyermekének életében? hogyan látják a diákok a Meg-
váltó életét? A Jézus élete című kiállítás rajzpályázatára 148 pályamű érkezett.

rEndhAgyÓ KAlAndoZás 
A magyar kultúra napja alkalmából a Kosbor trió és turek Miklós rendhagyó kalandozást tett Pilinszky 
János költészetében január 23-án a Pestszentimrei Közösségi házban. turek Miklós színművész, valamint 
tamás Benedek, nemes János, gyulai Csaba (a Kosbor trió) különleges hangulatú verszenei előadása 
Pilinszky János költészetét elevenítette fel. Az egyedi hangszereken (gadulka, kavola és lantgitár) és tamás 
Benedek hangján megszólaló középkori-keleties hangzásvilágú megzenésített versek és a turek Miklós által 
előadott Pilinszky-költemények kölcsönösen, egymást erősítve hatottak a közönségre. Az előadásból egy 
vívódó, isten-kereső és termékeny emberi magány tárult elénk. – A versszínház a költészet és a színművé-
szet határvidékén született különleges kompozíció, amely nem egyenlő a hagyományos pódium-előadással 
– fogalmazott a színművész. – A dramaturgiát az élet, a szövegkönyvet pedig maga a költő írta.
turek Miklós nem először tartott versszínházi előadást a Pestszentimrei Közösségi házban. 2006-ban 
Faludy györgy életét és költészetét mutatta be a színművész, majd Petőfi sándor, József Attila és radnóti 
Miklós állt műsora középpontjában. 
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10 Kultúra Az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei csendültek fel a Sportkastélyban

évtizedeken 
át a kultúráért

É l e t é n e k 
82. évében, 
méltósággal 
tűrt beteg-
ség után 
2014. no-
vember 10-
én elhunyt 
D u d á s 
Istvánné, a 
Rózsa Mű-
v e l ő d é s i 
Ház gazda-
sági vezető-

je. Gazdasági szakemberként évtizedeken 
át szolgálta a kerület közösségét, köze-
lebbről a helyi kulturális intézményeket. 
1959 februárjában lett a Pestszentimrei 
Művelődési Ház gazdasági vezetője, 1967 
januárjában igazolt át a Rózsához, ahol 
nyugdíjba vonulása után még négy évig 
segített a tanácsaival. Munkásságáért pol-
gármesteri és miniszteri kitüntetésben is 
részesült. 
Dudás Istvánnét Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata saját ha-
lottjának tekintette. A rokonok, barátok, 
kollégák december 5-én a Pestszentlőrin-
ci temetőben vettek tőle végső búcsút.

Fáradhatatlan 
érdekvédő
A kerületi civil élet egyik régi szervező-
jétől és irányítójától búcsúztak el a csa-
ládtagok, barátok és munkatársak, ami-
kor tavaly november 21-én utolsó útjára 
kísérték idősebb Mohai Lászlót. A kiváló 
szakember egész munkásságának közép-
pontjában az érdekvédelem állt. Dolgo-
zott a Geschwind Szeszélesztő-, Likőr- és 
Konzervgyárban, a Vegyipari Dolgozók 
Szakszervezeténél és az Élelmezésügyi 
Minisztériumban. Amikor megalakult a 
Fogyasztók Országos Tanácsa, társadal-
mi munkában vállalta, hogy megszer-
vezi a XVIII. kerületi fogyasztóvédelmi 
szervezetet, amelynek 2007-ig az elnöke 
is volt. Emellett a Fogyasztók Budapesti 
Tanácsának elnökségi tagjaként, később 
az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 
budapesti szervezetének ügyvezető alel-
nökeként tevékenykedett. 
Munkásságát számos kitüntetéssel is-
merték el. A Pro Urbe Pestszentlőrinc-
Pestszentimre mellett többszörös kiváló 
dolgozó volt, átvehette a Civil Fogyasztó-
védelemért díjat, sőt a Magyar Köztársa-
sági Arany Érdemkeresztet is. 
2014. október 24-én, életének 94. évében 
hunyt el.

Elhunyt 
Minkov András

Türelemmel viselt betegség után janu-
ár 19-én, életének 68. évében elhunyt 
Minkov András, aki hosszú ideig a bol-
gár nemzetiségi önkormányzat tagja volt. 
A kerületi bolgárság jeles képviselője az 
utóbbi években a PLER egyik főszurkoló-
ja volt. Minkov Andrást az önkormányzat 
saját halottjává nyilvánította. Temetése 
február 4-én, 12 óra 15 perckor lesz a 
Pestszentlőrinci temetőben (Nefelejcs u. 
101).

Szép volt, 
„Kolbászlé”! 
A Kastélydombi iskola 7. osztályos di-
ákjai első helyezést értek el a Bolyai 
Matematika Csapatverseny Kárpát-
medencei döntőjében. 

A 2014/2015. tanévben a versenyt az egész or-
szág, valamint a romániai Kovászna, Hargita, 
Bihar és Kolozs megye területén hirdették meg 
a szervezők a 3–8. osztályos tanulók évfolya-
monként négyfős csapatainak megyei, illetve 
körzeti írásbeli forduló, majd Kárpát-medencei 
(írásbeli és szóbeli) döntő formájában.

A verseny utolsó fordulóját november 22-én 
rendezték meg a Veres Pálné Gimnáziumban. A 
döntőben 35 csapat vett részt. A Kastélydombi 
iskola hetedikesekből álló, Kolbászlé elnevezé-
sű nyertes csapatát Molnár Sára, Korom Tamás, 
Tóth Balázs és Ungvári Gábor alkotta.  A Kár-
pát-medencei döntőben 210 pontot értek el, 27-
tel többet, mint a második helyezett csapat.  

Persze ahhoz, hogy a diákok ilyen jól szere-
peljenek, kellett egy kiváló felkészítő tanár is. 

– Fenyvesi Mária egész eddigi életét a hiva-
tása szolgálatába állította, hogy megkeresse a 
diákok között a tehetségeket, és a legtöbbet hoz-
za ki belőlük – fogalmazott Véghely Tamásné, a 
Kastélydombi iskola igazgatója.  – Szombaton-
ként az otthonában foglalkozik a gyerekekkel. 
– Az iskolánk körzetes, nem matematika tago-
zatos intézmény, Fenyvesi Mária ennek ellenére 
minden évfolyamban megtalálja a tehetséges 
tanulókat.

Eddig az iskola legeredményesebb diákja 
Ganyecz ádám volt, aki országos kémiaver-
senyt nyert, majd a Fazekas Mihály Gimnázium 
tanulójaként 2006-ban a nemzetközi Ifjúsági 
Természettudományi Olimpián egyéni harma-
dik helyezett lett. 

– én a kombinatorikát szeretem a legjobban 
– mondta Tóth Balázs, a Kolbászlé csapat osz-
lopos tagja. – Mindig jól teljesítettem matema-
tikából, de a versenyzést csak az 5. osztályban 
kezdtem el. Jó érzés, ha meg tudok oldani egy 
nehéz feladatot, vagy jó eredményt érek el egy 
versenyen. Marika néni sokat foglalkozik ve-
lünk. A gyakorlás néha fárasztó, de megéri. A 
Fazekas gimnázium speciális matematika tago-
zatán szeretnék majd továbbtanulni. 

Ê fülep erzsébet

kiállítás és 
könyvBemutAtó
A Krúdy-kör kiállításmegnyitóval egybekötött 
zenés irodalmi délutánt tartott január 15-én a 
zila Kávéházban. Szeles György írónak a Távol-
ugrás, 1000 limerick című kötetét Bódai Soós 
Judit író, költő mutatta be. A műsorban közre-
működött Kanizsa József, Király Lajos, M. Jan-
kó János, németh nyiba Sándor és Tálas Ernő. 
A program házigazdája Fényesi Tóth János volt. 
éberling Anikó festőművész kiállítása február 
18-ig tekinthető meg.

mAnómókA
A Pestszentimrei 
Közösségi Ház a 
szünidő alatt 
több alkalom-
mal szervezett 
egész délelőttös 
g yerekprogra-
mokat, melyek 
keretében film-

vetítésen, kézműves foglalkozásokon, arcfesté-
sen és interaktív előadásokon vehettek részt a 
kicsik és a nagyok. A két ünnep között, decem-
ber 29-én, egy író-olvasó találkozón ellátogat-
hattak a manók világába, ahol megismerked-
hettek Momóval és barátaival, Hechlovszky 
Krisztina író meséinek szereplőivel. 

vérAdás
A Magyar Vöröskereszt helyi szervezete február 
12-én, csütörtökön 14.30-tól 18.00-ig önkéntes 
véradást szervez a XVIII. kerületi Rendőrkapi-
tányságon. A regisztrációhoz személyi igazolvány-
ra, lakcím- és TAJ-kártyára van szükség. Véradás 
előtt bőséges folyadékfogyasztás ajánlott! 

Hajnalig tartó fergeteges mulatozás volt a nyolc-
vanas éveket megidéző We Love The 80’s el-
nevezésű nosztalgiabulin. A hangulatot Lotters 
Krisztián lemezlovas a 80-as, 90-es évek legna-
gyobb magyar és külföldi slágereivel alapozta 
meg. Olyan, a közönség által a mai napig kívül-
ről fújt dalok szóltak, mint a Soho Partytól Az 
éjjel soha nem érhet véget vagy a Carpe Diemtől 
az Álomhajó. 

A telt házas rendezvény a legnépszerűbb szil-
veszteri bulikkal vetekedett, meglepetésekben és 
izgalmakban nem volt hiány. A buli hangulata 
a kezdetektől magas fokon égett, már a vendég 
előadókat is vastaps fogadta. A közönség elő-
ször Sipos F. Tamás énekessel, az egykori Exotic 
együttes tagjával szállt a Trabanton, akit Patkó 
Béla, művésznevén Kiki, az Első Emelet éneke-
se követett a színpadon. Kiki az olyan népszerű 

klasszikus mellett, mint amilyen az Állj, vagy 
lövök című sláger, 100 darab ajándék CD-vel is 
meglepte a közönséget.

Ezt követően a Neoton Família lépett a szín-
padra, és beindult a szombat esti diszkóláz. A 
slágergyáros együttes szerzeményei ma is a 
karaokepartik elmaradhatatlan gyöngyszemei, 
amelyek közül felcsendült többek között a Santa 
Maria és a Holnap hajnalig című szám. 

A koncertsorozat utolsó fellépője a még ma is 
aktív R-GO zenekar volt, melynek tagjai a ked-
venc örökzöld dalok mellett néhány újdonságot 
is eljátszottak a repetoárjukból. A hamisítatlan 
csikidám életérzés azonnal magával ragadta a kö-
zönséget. Végezetül a hajnalig tartó retrodiszkón 
a talpalávalót a házigazda, Lotters Krisztián ke-
verte.

csernai

Retrobuli kifulladásig
Az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei csendültek fel december 27-én a 
Pestszentimrei sportkastélyban. Az önfeledt szórakozásról a neoton Família és az 
r-go gondoskodott.

– négy évvel ezelőtt találkoztam Hasimoto kar-
nagy úrral, aki a mostani csoporttal is eljött. Ak-
kor ő azt mondta, hogy azért járnak Magyaror-
szágra, hogy megtanulják a titkot, hogy mitől szól 
a magyar kórusok éneke másként, mint a többieké. 
Ezt szeretnék, amennyire lehet, ellesni, hazavinni 
– mesélte Pásztor Józsefné, az iskola igazgatója.

A japán tanárok a tanítási órák és a kóruspró-
ba tapasztalatairól szólva egységesen kijelentet-
ték, hogy lenyűgözte őket az, ahogy Gyombolai 
Bálint, az iskola tanára, karnagya a gyerekeket 
partnernek tekintve, de a tekintélyét maximálisan 
megőrizve foglalkozik a diákjaival.

– A kórust nem célnak, hanem eszköznek te-
kintem – válaszolt a felvetésre Gyombolai Bálint. 

– A cél az, hogy a gyerekekből gazdag lelkű, ma-
gas érzelmi intelligenciájú, művészetre fogékony 
fiatal felnőtteket neveljünk, akiknek az életében a 
zene mindig kiemelt helyen szerepel majd, annak 
ellenére, hogy a legtöbben nem ezt választják hi-
vatásul.

Pásztor Józsefné hozzátette, hogy – az álta-
la végzett, több intézmény bevonásával készült 
felmérés eredménye szerint – az iskola egységes 
nevelési elvei ellenére a zenei tagozatos diákok 
úgynevezett neveltségi szintje a 8. évfolyam végén 
magasabb a többiekénél, és ez szerinte egyértel-
műen a Kodály-koncepció alapján történő zenei 
nevelésnek köszönhető.

Ê P. A. 

Japánba viszik a jó hírünket 
énekórákat és egy kóruspróbát tekintettek meg japán zenetanárok a vörösmarty 
Mihály ének-zenei nyelvi általános iskola és gimnáziumban. Az iskolában visszaté-
rő vendégnek számítanak a japán kollégák, akik az énektanítás módszereit tanul-
mányozzák.
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11egyházEzernél is többen hallgatták az igehirdetéseket az imahéten

�kerületünk 
keresztény 
egyházainak a 

bevonásával öku-
menikus imahetet 
rendeztek január 
19. és 23. között. 
az eseményso-
rozat házigazdái 
pestszentlőrinc és 
pestszentimre kü-
lönböző templomai 
voltak.

Az ökumenizmus az oikosz – 
ház, háztartás, otthon, haza – 
görög szóból eredeztethető. Az 
ókeresztények az egyetemes zsi-
natokat ruházták fel az ökume-
nikus jelzővel. Ezeken fogalmaz-
ták meg a keresztény hit alapját 
képező, a kereszténység által ma 
is elfogadott hittételeket, ame-
lyek jegyében a különféle ke-
resztény felekezetek a hitnézeti 
különbségeik ellenére a közös 
pontokat, az alapvető hitnézeti 
egyezőségeket keresik és hang-
súlyozzák. A közösség vállalását, 
az együttműködést, az együtt 
gondolkodást.

BíBoroS 
éS püSpök
Arra, hogy meglelték, meglelik 
a közös pontokat, a legkézenfek-
vőbb válasz az, hogy már évti-
zedek óta minden esztendőben 
az egész országra kiterjedően 
megszervezik az ökumenikus 
imahetet, amelynek az 1989-es 
rendszerváltozást megelőzően 
ökumenikus pásztorkör volt az 
elnevezése. érthetően kisebb 
visszhanggal, csendesebb, visz-
szafogottabb körülmények kö-
zött, de már akkor is volt…

Van ma is, mégpedig a ke-
resztény egyházak egyik fontos 
eseménysorozataként. Az idén 
az országos megnyitó istentisz-
teletet január 18-án a Szent Ist-
ván- bazilikában rendezték meg. 
A szertartást Erdő Péter bíboros 
és Steinbach József református 
püspök vezette. Az istentiszte-
let liturgiájában részt vettek az 
ökumenikus tanács tagegyháza-
inak a vezetői is.

grayMoortól 
lőrincig
Felvetődhet, hogy a leírtakon 
túl mi a lényege az ökumenikus 
imahétnek.

Ezeken a napokon a különbö-
ző felekezetű gyülekezetek öku-
menikus közösségben tartanak 
istentiszteleteket és imádkoznak 
a keresztények egységéért. Az 
imahetet 1908 óta rendezik meg, 
az eseményen először még csak 
az anglikán és a katolikus egyház 

tagjai vettek részt, és akkor még 
csak egyetlen városban, az egye-
sült államokbeli Graymoorban 
tartották meg.

Az ökumenikus imahétre 
1968 óta készítenek imafüzete-
ket, amelyeket elküldenek a világ 
minden tájára, hogy azokat lefor-
dítsák a helyi nyelvekre. 

S ha Magyarország egészére 
kiterjedt, akkor természetesen a 
mi kerületünk sem marad ki az 
imahétből.

Amikor e sorok megjelennek, 

addigra lezárul az idei imahét, 
amelyen a római katolikus, a re-
formátus, az evangélikus, a bap-
tista egyház, valamint egy-két 
esztendeje az Agapé Gyülekezet 
tagjai vesznek részt, s természe-
tesen a híveik, nem kis számban.

teli padSorok
A lőrinci és az imrei közös imád-
kozásokon naponta átlagosan 
100–120 hívő foglalt helyet a 
padsorokban kerületrészenként. 
Ez azt jelenti, hogy az öt napon 

át tartó eseménysorozat ezernél 
több lelket mozgatott meg, leg-
alább ennyien hallgatták végig 
ebben az évben is a vendégatyák 
és -lelkészek igehirdetését, s nyit-
hatták ki a lelküket más felekeze-
tek szavaira, amelyeknek egy kö-
zös célja volt: felhívni a figyelmet 
az egymás felé való közeledésre. 
Azt, hogy mennyire nagy volt a 
forgalom a felekezetek és igehir-
detők között, jól érzékelteti az öt 
imanap menetrendjének a felele-
venítése.

teMploMról 
teMploMra
Pestszentlőrincen január 19-én a 
szemeretelepi református temp-
lomban az evangélikus esperes, 
Győri Gábor, másnap a Kossuth 
téri evangélikus templomban a 
baptista Huszta Csaba, 21-én a 
Tátrafüred téri római katolikus 
templomban B. Pintér Márta 
evangélikus iskolalelkész, 22-
én a lőrinci baptista imaházban 
Kiss László református lelkész, a 
zárónapon, 23-án pedig a Szent 
László római katolikus temp-
lomban Gábor Elemér plébá-
nos hirdetett igét. Ezt követően 
minden lelkész röviden szólt a 
hívekhez. Pestszentimrén 19-én 
a református templomban Kapi-
tány zsolt baptista lelkész, más-
nap a római katolikus templom-
ban Orbán Kálmán református 
lelkész, 21-én a baptista imaház-
ban ugyancsak Orbán Kálmán, 
22-én a református templomban 
Lak Gábor plébános, míg a be-
fejező napon a római katolikus 
templomban Korányi András 
evangélikus lelkész hirdetett 
igét.

MEgFigyElŐKént
A felsorolt egyházakon 
túl volt egy, amelyik 
megfigyelői 
státusban volt jelen 
az imahéten. Az 
adventista egyház most 
második alkalommal 
hallgatta végig az 
igehirdetéseket, 
kinyilvánítva ezzel 
az érdeklődését az 
ökumenikus imahét 
iránt.
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A keresztény egyházak összefogásának eredménye az ökumenikus imahét 

– A hajléktalanokat ezen a télen 
eddig elsősorban a december végi 
hidegek tették próbára, a tartós 
kemény telet megúszták.

– Ettől függetlenül sokan vol-
tak a januári ételosztáson, mert 
legyen bár enyhébb az idő, enni 
akkor is kell, ételből pedig nem 
jut mindig mindenkinek.

– De itt van az imrei karitász, 
amely segít…

– örömmel jövünk, főzünk, 
s osztjuk az ételt a hajléktalanja-
inknak.

– Szinte már a sajátjainak te-
kinti őket…

– Valahogy így, mert az évek 
során sokakat megismertünk kö-
zülük. Vannak, hogy úgy mond-
jam, törzsvendégeink, akiket kü-
lönös törődéssel fogadunk, mert 

látjuk, mennyire fontos számuk-
ra, hogy megkaphatják tőlünk a 
betevőt. Persze az volna a legjobb, 
ha nem kellene törődnünk velük, 
mert az azt jelentené, hogy nem 
hajléktalanként, rászorulóként 
töltik a napjaikat. De mivel van-
nak, nem is kevesen, nekünk segí-
tenünk kell, már amennyire futja 
a lehetőségeinkből.

– Eddig nem panaszkodhatnak 
a vendégeik, mert mindenkinek ju-
tott a jó falatokból. 

– Aki rendszeres vendégünk, 
az tudja, hogy „mindent bele-
adunk”. Február közepén sem 
fognak csalódni, ezt már most 
megígérhetem. Jöjjenek minél 
többen, várjuk őket harangszóra a 
megszokott helyen, a Szent Imre- 
plébániatemplom kertjében.

Ételt adtaK, Ételt adnaK
 

Január 24-én, szombaton rendezte meg az idei első étel-
osztását a Pestszentimrei Katolikus Karitász, amelyet, 
függetlenül az időjárástól, már február közepén követ a 
második vendéglátás. Kovács istvánt, a szervezet veze-
tőjét kérdeztük.

Mosolygós, nyílt tekintetű ifjakkal talál-
kozhatott az, aki meg akart ismerkedni 
a „lőrinci ausztrálokkal”, a Kossuth tér 
ideiglenes lakóival. Kérdezni jószerével 
nem is kellett a vendégektől, mert oly 
sok élményt kaptak a hazánkban eltöltött 
három héttől, hogy vég nélkül mesélték 
azokat. A hótól kezdve a Hősök terén és a 
múzeumokon át a lelki elmélyülésekig.

Mivel az amúgy sem hűvös ausztrál 
nyárból csöppentek be a durva magyar 
mínuszokba, az első „élményt” a hideg 
jelentette.

– Felkészültünk a legrosszabbra, de 
azért nem hittük, hogy még napközben 
is a mínuszok elől kell menekülnünk 
– mondta a fiatalok vezetője, a 22 éves 
Connie. – Azt hittük, elég lesz a magunk-
kal hozott meleg holmi, de tévedtünk. 
Ausztráliában most negyven fok körül 
van… Persze megbarátkoztunk ezzel is, 
mint ahogy örömmel kerültünk közelebb 
az itteni fiatalokhoz, akik közül néhány-
nyal barátságot is kötöttünk. A hideget 
meg el is felejtettük a végére, megszoktuk. 
Az igazi élmény az igazi hó volt.

könnyek 
a HőS utcáBan
A 19 éves Juliát mély szomorúsággal töl-
tötte el az, amikor a Hős utcai hajlékta-
lanszálló lakóinak a sorsával szembesült.

– Ritkán sírok, de nem szégyellem, 
folytak a könnyeim. Különösen úgy, hogy 
éppen csak karácsony után voltunk, ami-
kor mindenki igyekszik azzal tölteni a 

napjait, akit szeret. Azt kérdeztem ma-
gamtól: ezeket az embereket ki szereti, s 
nekik van-e lehetőségük bárkit is szeret-
ni? Szóval, nehéz napokat okozott nekem 
a velük való találkozás. De aztán a Hősök 
tere, a Parlament, a budai vár úgy-ahogy 
elfeledtette velem a szomorú szemüket.

Persze nem csupán turistáskodásról 
szólt a vendégeskedés, hanem munkáról 
is.

nem volt láblóbálás: tél ide, tél oda, 
hatkor keltek, s fél nyolckor már munkába 
is álltak fiatalok a Kossuth téri gyüleke-
zet termeiben. Festettek, takarítottak, fa-
laztak, bútort szállítottak, meg ott voltak 
mindenütt, ahol szükség volt a két kezük-
re és a szeretettel teli, nyitott lelkületük-
re, amit a földgolyó másik feléről hoztak 
magukkal.

Maradjon iS, 
juSSon iS…
– Kell hogy legyenek ilyen emberek, hogy 
ne csak a rohanásról, a pénzről, egymás 
legyőzéséről szóljanak a napjaink, mert 
az nem vezet sehova. Mi úgy gondoljuk, 
s igyekszünk úgy megélni a napjainkat 
a Teen Missionsban meg a hétköznapok 
során is, hogy maradjon, jusson a szere-
tetből – mondta mosolyogva Laura, s el-
nézve az arcvonásait a mondatai közben, 
kétségtelenül komolyan gondolta.

A fiatalokról elmondható, hogy kipró-
bált világutazók, mert sok-sok egzotikus 
országot említettek meg, ahol rövid időn 
belül jártak. Kambodzsát, Mianmart, 

Dél-Afrikát és több európai országot so-
roltak fel, s bizonyára ennek a duplája is 
az eszükbe jutott volna, ha nem terelődött 
volna másra a szó.

„élő” MagyarorSzág
De terelődött, mégpedig a kerületi refor-
mátus hívekre, az újonnan szerzett isme-
retségekre.

– Úgy fogadtak bennünket, mintha 
csak néhány hónapnyi távollét után ha-
zajöttünk volna valahonnan – mesélte 
Aden, aki végigmosolyogta a beszélge-
tést. – Messze vagyunk az otthonunktól, 
de azt hiszem, senkiben nem vetődött fel, 
hogy mikor megyünk már haza… A töb-
biek nevében is mondhatom, hogy életünk 
nagyon szép napjait töltöttük Magyaror-
szágon, s egy eddig csak térképről ismert 
területből most „élő ország” lett, sok ked-
ves emberrel. 

nem túlzás leírni, hogy ritkán kap egy 
kerület, egy város, egy ország annyi ked-
ves szót és dicséretet, amennyit az auszt-
rál vendégektől hallhattunk.

Ezek után csupán egyetlen, nem is oly 
nehéz feladatunk marad: megőrizni őket 
a szívünkben, s bebizonyítani, igazuk 
van…

„ne csak a rohanásról, a 
pénzről, egymás legyőzéséről 
szóljanak a napjaink, mert az 
nem vezet sehova.”

közösen imádkozó 
felekezeTek

VELüK VOLT A SzERETET
„izgalmas” vendégei voltak karácsonytól három héten át a Kossuth téri 
református gyülekezetnek. A teen Missions elnevezésű ausztrál–ame-
rikai felekezetközi szervezet tíz ifjú tagja töltött el három hetet a kerü-
letben. A napi nyolcórányi munka mellett maradt idejük arra is, hogy 
megismerkedjenek a fővárosunkkal, s nagy örömükre havat is láttak. A 
fiatalok egy csoportjával beszélgettünk.
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12 Kultúra A farsangra készülve álarcot készítettek, és fánkot sütöttek együtt idősek és diákok
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Készülődés a télbúcsúztatóra
A farsangra készülés jegyében alkotóműhely-foglalkozás keretében álarcot készí-
tettek, és fánkot sütöttek együtt idősek és általános iskolás gyerekek. A szépko-
rúak és szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek a farsang legnevezetesebb hazai 
eseményén, a mohácsi busójáráson is részt vesznek.   

A farsang hossza évről évre változik, mivel zá-
rónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízke-
reszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 na-
pos nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig 
tart (idén február 18-ig). 

Ha már itt a farsang ideje, akkor mi-
ért ne viselhetnénk álarcot a móka kedvé-
ért? E gondolat jegyében változatos program-
sorozatot állított össze erre az időszakra a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat 
Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány.

– Hagyományaink ápolásával tudjuk fel-
kelteni leginkább a gyermekek érdeklődését a 
régmúlt idők megismerése iránt, ezért fontos az 
olyan programok szervezése, amelyek elősegítik 
ezeket a tanulási folyamatokat – hangsúlyozta 
Diráné Huszár Gertrúd, a közalapítvány kurató-
riumának titkára, a programsorozat szervezője.  
– nagy örömmel vettem részt a kézműves fog-
lalkozáson, ahol farsangi álarcokat készítet-
tünk – mondta Szabó Mária kerületi nyugdí-
jas. – Szeretjük az alkotóműhely-programokat, 
mert a kellemes és hasznos időtöltésen túl min-
dig újabb és újabb ismereteket is nyújtanak. 
– A régi jó dolgokat és hagyományokat a 
gasztronómiában sem szabad elfelejteni – vet-
te át a szót a titkár. – A fiatalok szívesen ta-
nulnak az idősebbektől, ezért lehetőséget kell 
adni arra, hogy a szépkorúak minél többet 
adhassanak át a tudásukból a felnövekvő ge-
nerációnak. A konyhai praktikák elsajátítá-
sa azért fontos, mert a megszerzett tudást 
egy életen keresztül lehet kamatoztatni.  
– A gyerekeknek megtanítottuk a kelt tészta 
készítésének fortélyait, a jó szalagos farsangi 
fánk készítésének apró titkait – mondta Bakosné 
Kóczi Zsuzsanna, a Borostyán Gondozási Köz-
pont vezetőhelyettese. – Minden diák csillogó 
szemmel figyelt, dolgozott gyúrt, nyújtott, szag-
gatott…

– Szeretek segíteni édesanyámnak a kony-
hában, ezért is tetszett, hogy idősebb néniktől 
érdekes konyhai fortélyokat tanulhattunk – ma-
gyarázta az 5. osztályos Vigh ágnes Eszter. – 
nagyon kedvesek és türelmesek voltak velünk, 
hagyták, hogy önállóan dolgozzunk a tésztán.  
– A fánksütésnél azt mondta az egyik 
néni, hogy én vagyok a jövő séfje, mert 
ügyesen gyúrtam és dagasztottam – me-
sélte csillogó szemmel Gulyás Anna. 

– érdekes volt, ahogyan kelt a tészta, és ha-
talmasra dagadt – tette hozzá Matuschek 
Dominika. – Segítettem a nyújtásban és a 
szaggatásban. Megbeszéltem a testvérem-
mel, hogy otthon is fogunk fánkot sütni. 
– én is elhatároztam, hogy otthon fo-
gok fánkot és különféle sütiket készíte-
ni. – Szerintem anyukám nagyon fog neki 
örülni – lelkesedett Gajdátsy Dóra Eszter. 
– én is gyakran szoktam sütni otthon, mert na-
gyon jó elfoglaltság – árulta el a 7. osztályos Bara 
Patrik. – Otthon is ki fogom próbálni ezt a re-
ceptet, amit most tanultam.

Ê fülep erzsébet

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

2015-BEN MÁR 300 BKK-AUTOMATÁBÓL 
VÁSÁROLHATUNK

A Fővárosi Önkormányzat megbízásából a 
Budapesti Közlekedési Központ 2014-ben 
kezdte meg a modern jegy- és bérletkiadó 
automaták telepítését Budapest legforgal-
masabb pontjain és agglomerációjában. 
Az új értékesítési módot és a készülékek 
beszerzését a kormány 2,3 milliárd forint 
európai uniós forrással támogatja.

Jelenleg több mint 270 darab új, korszerű BKK- 
automata üzemel, de tavaszra már 300 készülékkel 
spórolunk időt ügyfeleinknek, tesszük gyorsabbá 
és kényelmesebbé a jegy- és/vagy bérletvásárlást. 
Az új jegyautomata-hálózat rendkívül jól teljesít, az 
ügyfelek hamar megszerették a könnyen használ-
ható, éjjel-nappal üzemelő berendezéseket. Ezt az 
eladások és a használat egyre növekvő száma is jól 
mutatja. A gépek 2015 első napjaiban több mint 
600 millió forint bevételt generáltak. 

A városszerte megtalálható BKK-automatákból 
szinte az összes jegy- és bérlettípus megvásárolha-
tó, a termékkínálat folyamatosan bővül: a vonal-
jegy és napijegy típusú jegyeken, a Budapest-bérle-
teken, a környéki és a HÉV-bérleteken kívül már 
kutya- és kerékpárbérletek is megvásárolhatók. 
A készülékek érmét és bankjegyet is elfogadnak 
és visszaadnak, de bankkártyával is lehet fizetni, 
akár érintés nélkül.

December óta a jegy- és bérletkiadó automata 
igénybevételét egy új funkció is segíti. Az automa-
ták képernyőjéről már élőszavas segítség is kérhető: 
a Segítség gomb megérintésével közvetlenül 
kapcsolatba léphet a BKK ügyfélszolgálatával, 
amennyiben úgy érzi, ez szükséges. Az új funkció 
a vásárlási folyamat minden fázisában elérhető, 
tehát nem kell a kezdőképernyőre visszalépnie 
annak, aki ezt igénybe veszi. Szakképzett munka-
társaink lépésről lépésre végigvezetik a vásárlás 
folyamatán, ami nagy segítség lehet az idősebbek-
nek és a gyengén látóknak is.

A BKK-automatából vásárolt bérletekhez szükséges 
megadni egy arcképes igazolvány számát. Hogy ezt 
a folyamatot gyorsabbá tegyük, a használni kívánt 
igazolvány számát, sőt négy igazolványszámot is 
felvezethetünk egyetlenegy BKK ügyfélkártyára, 
melynek segítségével a bérletet nemcsak saját 
részre, hanem akár az egész családnak megvásárol-
hatjuk. BKK ügyfélkártyát a BKK Ügyfélközpontok-
ban, illetve a jegypénztárakban kaphatunk, de 
letölthető a bkk.hu/automata oldalról is.

Az automaták pontos helyéről 
a bkk.hu/pontkereso oldalon 
tájékozódhatnak, illetve a használa- 

tukról kisfilm és interaktív bemutató felület 
is elérhető ugyanezen az oldalon.

Kohéziós Alap
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Ingatlan, telephely:  XVIII. kerület ÜLLŐI út 773.
Utcafronti épület (iroda, üzlet):

208 m2
6 állásos önkiszolgáló autómosó:

225 m2
3 állásos műhely:

172 m2

Telek: 1728 m2 Övezeti besorolás: L4-XVIII/NT-V

Te l e f o n :  + 3 6  2 0  9  4 2 5  8 1 1

E L A D Ó !  

www.bp18.hu
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13hirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 sZolgáltAtás
n kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, kisebb – 

nagyobb festményeket, bronztárgyakat, porcelánokat, régi álló fali és 
asztali díszórákat (hibásat is), 6-12 személyes ezüst étkészleteket, 
gyertyatartókat, tálcákat, stb. könyveket, régi katonai kitüntetések 
tárgyait és teljes hagyatékot! tel.: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

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

n vArrógéP JAvítás ottHonáBAn. tel :283-7282

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 készPénzért vásárol (mAgyAr gyűJtő), Antik és modern 
ButorokAt,  festményeket, órákAt, PorcelánokAt, szoBrokAt, 
ezüstöket, csillárokAt, szönyegeket, könyveket, Pénzérméket, 
kitüntetéseket, kéPeslAPokAt, Bélyegeket, vAlAmint telyes 
HAgyAtékot. mAgAs áron diJtAlAn kiszállássAl!!! 06-20-234-46-63

n 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 víz fűtés szerelést, javítást, átalakítást vállalok. korrekt munka 
garanciával. fuvarozást is vállalok kisteherautóval, kedvező áron. kövesdi 
Attila tel.:30/868-1138

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

n Kiemelkedő kvalitású magyar és külföldi festmények vétele, eladása. 
 Tel.: 06-30-949-29-00, email: nemes.gyula@nemesgaleria.hu

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 reklámtáBlák, cégtáBlák, Biztonsági fóliázás, Autófóliázás. 
felíratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra ingyenes látványtervvel. 
0630/3031373

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

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/

n őrzött Parkolók a Havannán a vörösmarty és Barcsay utcában. 
fizetési kedvezményekkel! érdeklődés : városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. tel: 290-3165   vagy a helyszínen. tiszteljen meg 
bizalmával!

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

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

n Kedves nyugdíjas Barátaink! Alapfokú számítógép tanfolyamot indítunk! szeretettel 
várunk minden érdeklődőt! Feltétel egyesületi tagnak kell lenni! Gyere közénk légy te is NY:É:V:E 
tag! Érdeklődni lehet az egyesület székházában: Bp. XVIII. ker. Üllői út 391. (A Piros iskolával 
szemben!) Tel.: 293-91-11, Hétfő 9-12, csüt.:9-15. A tanfolyam február másodikán 09-kor indul.

n MAtEMAtiKáBÓl, FiZiKáBÓl KORREPETÁLÁST, VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS 
KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: A 
06-1-294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

 gyÓgyítás
n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső 

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

 állás
n tésZtAKEvErŐ Élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 

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

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

n 18. kerületi otthon Centrum irodánk ingatlan tanácsadó munkatársat keres. Érdeklődni: 
0670/454-1833

 FElhívás / táJéKoZtAtás
n A Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola (1188 Bp., Kapocs u. 56.) 

tájékoztató szülői értekezletet tart a 2015. szeptemberében induló első osztályba jelentkezni 
kívánó gyermekek szülei számára 2015. február 25-én, szerdán 17.00 órai kezdettel. Az iskola 
pedagógusai szeretettel várják a leendő elsős kisdiákokat az iskola bemutató foglalkozások 
alkalmával, melyek időpontja: január 29., csütörtök 15.00 óra, illetve február 12., csütörtök 
15.00 óra. További információ kérhető a 295-46-29-es telefonszámon, vagy a kapocsiskola@
kapocsiskola.hu e-mail címen.

 KÖsZÖnEt
n Az életjel Alapítvány kuratóriuma (1181 Budapest, Kondor B.st.4. Adósz: 18230745-

1-43) ezúton kívánja megköszönni  mindazoknak  a segítségét, akik 2013-ban   személyi 
jövedelemadójuk 1 %-val támogatták tevékenységünket. A  támogatást, melynek összege 
552000.- Ft volt, az alapítvány célkitűzéseinek megfelelően XVIII. Kerületi SOFI-ban  tanuló, 
tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekek táboroztatására, hátrányos helyzetű tanulók 
ösztöndíjának fedezésére,  a fogyatékos gyermekek szabadidős tevékenységeinek támogatására 
valamint működési költségek fedezésére fordítottuk. Ezután is várjuk önzetlen támogatásukat. 
Életjel Alapítvány kuratóriuma.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

 
-

Feladatok: - a pénztárba befizetett összegek kezelése, bizonylatolása;
-

- számfejtett munkabérek, illetmények, cafetéria,, megbízási díjak kifizetése;
- nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítése;

-
- napi rendszerességgel a gazdasági események rögzítése integrált vállalat irányítási programban;

- váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre állásának folyamatos nyomon követése, utánrendelése;
- k rögzítése integrált vállalat irányítási programban.

Elvárások: - Közgazdasági végzettség
-

- Több éves, releváns tapasztalat
- Integrált könyvelési program ismerete

- Pénzkezelési ismeretek
Pénztárosi, valutapénztáros OKJ- .

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

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

mélyépítésben szerzett tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány.

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

- gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL),
kombinált rakodógép, henger (0,5-

Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 
-s végzettség megléte alapelvárás.

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

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest, Baross utca 7.

Szilveszterkor sokan elhatározzák,
hogy egészségesebb és teljesebb éle -
tet fognak élni, mint azelőtt. Talán
nem is gondolnánk, hogy hallá-
sunk egészsége milyen óriási hatás-
sal van életünkre. Miért érdemes
megfogadnunk, hogy sokkal in -
kább odafigyelünk hallásunk épsé -
gére? Érde mes elolvasni!

TÁRSAS KAPCSOLATOK ELVESZTÉSE
Fülünk az egyik legfontosabb érzékszervünk.
Nem csupán a hangok érzékelését, a térbeli
tájékozódást teszi lehetővé, hanem a kölcsönös
megértést és az emberek közötti kapcsolattartást
is. Ezért hallásunk csökkenése, elvesztése komoly
aka dályát jelentheti annak, hogy teljes életet
éljünk. „Tapasztalatom szerint azok a hallás -
veszteséggel élő emberek, akik nem kezeltetik prob-
lémájukat, idővel elzárkóznak a külvilágtól, befelé
fordulóvá válnak. Ennek oka, hogy nem értik meg
pontosan, mit mondanak nekik, és kényelmetlennek
érzik, hogy gyakran vissza kell kérdezniük. Sokszor
előfordul, hogy nem csupán környezetük előtt szé-
gyellik a dolgot, még maguknak sem merik beval-
lani, hogy valóban baj van.” – meséli el nekünk
Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az Amplifon
Hallás központok audiológus főorvosa. Az érin-
tettek számára tehát a halláscsökkenés az elszi ge -
teltség érzését hozza magával, amely súlyosabb
esetben akár depresszióhoz is vezethet.
NE KÉSLEKEDJEN, NEHOGY KÉSŐ
LEGYEN!
A halláscsökkenés okozta következmények halló -
készülék segítségével a legtöbb esetben orvosol-
hatóak, ennek ellenére manapság még mindig
nagy az ellenállás az emberekben. Ahelyett, hogy
segítséget kérnének, inkább visszahúzódnak.
Sajnos az is közrejátszik, hogy nem is olyan könnyű
észlelni a tüneteket. „A halláscsökkenés általában
lassan és fokozatosan jelentkezik, így egy meg szokott
állapottá válik, mely nagyban megnehezíti felis-

merését. Kezdetben csak néhány hang tűnik el, nem
az összes. Ezért is érdemes évente ellátogatnunk egy
szűrővizsgálatra, ahol kiderülhet, ha baj van.” –
mondja Dr. Tibold Eszter. A szakember nem
győzte hangsúlyozni, milyen fontos, hogy időben
eljussunk egy hallásspecialistához. Bármilyen
furcsán is hangzik, a hallást is el lehet felejteni.
„Az agyunk hallásközpontja hosszantartó hallás -
károsodás esetén elfelejti, hogyan hangzottak régen
a különböző zajok, hangok és dallamok. A hang-
minőség a hallásveszteség fokának megfelelően nem
csupán halkabbnak hangzik, a halláskárosodás típu -
sának megfelelően torzított formában, hamisan
rögzül. Ha túl sokat várunk, akkor lehet, hogy már
késő lesz, és a legmo dernebb hallókészülékkel sem
tudunk segíteni. A hangok valóban hangosabbak
lesznek, de az érintett ennek ellenére sem fogja érteni
a beszédet.” – világított rá a probléma lényegére a
szakember.
MIT TEGYEN, HA SZERETNE ELLÁTO�
GATNI EGY HALLÁSVIZSGÁLATRA?
Az Amplifon téli megelőző kampányának
köszönhe tően most a XVIII. kerületi lakosoknak is
lehetősége van arra, hogy részt vegyenek egy
ingyenes, teljes körű hallásvizsgálaton. A világ
vezető gyártóinak készülékeit kipróbálhatják, és
akár otthoni környezetben is tesztelhetik. A vizs gá -
 latokra nem kell várni, hiszen mindenki időpontot
kap és személyre szabott ellátásban részesül.
Érdemes tehát most bejelentkezni!
BEJELENTKEZÉS: 06�1 332-0141

A hallás nem játék
Újévi  fogadalom A HALLÁS

NEMJÁTÉK EZT LÁTTA 
A TV�BEN

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, 
hogy már késő lesz.

Ingyenes hallásszűrést szervezünk 
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget 
biztosítunk XVIII. kerületi lakosok számára
2015. január 26-tól február 13-ig
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja a 06-1 332-0141-es
telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., 
Üllői út 427.
amplifon.hu
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NYÍLT NAP A SZENCZIBEN 
2015. FEBRUÁR 27-ÉN!

A Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola nyílt napot tart 
2015. február 27-én a leendő első osztályosok számára 9-11 óráig, 

melyre szeretettel hívja a kedves Érdeklődőket!  
A gyerekek az osztálytanítók által vezetett játékos foglalkozáson 
vesznek részt. Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akiket a 

szülei szívesen járatnák családias légkörű nevelésközpontú, idegen 
nyelvet emelt szinten oktató, nemzeti hagyományokat előtérbe 

helyező, református értékrendet képviselő egyházi iskolába. 

Tel.: 061/294-5168, Cím: 1188 Bp. Nagykőrösi út 55-57
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14 Programajánló Kárpát-medencei összefogás a magyarság jogaiért

erdélyT 
európába!
Bár az elmúlt 25 esztendő során romániában, ezen be-
lül Erdélyben is sok minden változott, az anyaországtól 
elszakított magyar kisebbség jogaiért ma is küzdeni 
kell. Erre szeretnék felhívni a figyelmet február 6-án a 
Polgárok házában 18 órakor kezdődő Erdélyt Európába 
című rendezvényen.

negyedszázada az 1988-ban meghirdetett falurombolásra kívánta 
felhívni a nyugat-európai közvélemény figyelmét Okos Márton és 
Juhos Gábor, akik akkor gyalog tették meg a Budapesttől Párizsig 
tartó 1600 kilométeres. A Kalotaszegről és ér mel lékről származó fi-
atalemberek a diktatúra elől menekültek Magyarországra, hogy fel 
tudják hívni a figyelmet a romániai viszonyokra.

napjainkban szerencsére már nem a központilag szervezett fa-
lurombolásra kell irányítani a fókuszt, sokkal inkább más jogsérel-
mekre. Mert Románia hiába tagja az Európai Uniónak, a több tagál-
lamban is alapnormának tekinthető autonómiáról hallani sem akar. 

Okos Márton negyedszázada gyalog vittük Erdélyt Európá ba 
címmel írt könyvet az akkori útjukról. Azokat a dokumentumokat, 
újságcikkeket, fényképeket gyűjtötte egybe, amelyek a korántsem 
veszélytelen gyalogútjuk során születtek. Hiszen akkor még – 1989 
nyarán, amikor a Securitate keze mindenhova elért – kevesen vették 
a bátorságot, hogy saját biztonságukat, sőt életüket is kockáztatva 
adják tudtul a nyu gatnak a diktatúra szörnyűséges terveit. A könyv 
tanulságai az autonómiaharcban is fontosak, hiszen a nyugat-euró-
pai közvélemény azóta sem érti jobban a romániai történéseket.

Február 6-án Okos Márton mutatja be a könyvét a Polgárok Há-
zában, és az est díszvendégei között találjuk dr. Lomniczi zoltánt, 
az Emberi Méltóság Tanácsának elnökét, valamint a 103 esztendős 
Tamás Aladárnét, akit Szlovákia a magyar állampolgársága miatt 
fosztott meg a szlovák állampolgárságától.

Ê s. n. zs.

filmek Tavaszra
A Lőrinci Délutánok 2015. programsorozat keretében olytatódik a 
mozizás a Polgárok Házában. A Kardos Gábor kezdeményezésé-
re 11 éve elinduló Madách Filmklub fő célja az, hogy ingyenesen 
tegyen elérhetővé a kerületi közönség számára izgalmas, érdekes, 
minőségi filmes alkotásokat. Ugyanakkor a szervezők kezdettől 
fogva arra törekedtek, hogy ezekkel az estékkel visszaidézzék a kö-
zösségi mozizás „régimódi” élményét, ami annyit jelent, hogy az 
egy környékről érkező, sokszor ismerős nézőknek a vetítések után 
még egy kis társasági életre, a látott alkotás megbeszélésére is al-
kalmuk nyílik.

A filmek ősztől tavaszig a Polgárok Házában láthatók, mindig 
vasárnap délután 4 órától. A 2015. tavaszi évad február 15-én A tűz 
martaléka című amerikai–angol filmdrámával indul, március 22-én 
a Casciai Szent Rita című olasz romantikus alkotással, április 26-án 
a Végzetes hazugságok című amerikai–lengyel filmmel folytatódik, 
majd május 31-én Az emlékezés napja – Trianon című alkotással 
zárul. Ez utóbbi alkalom könyvbemutatóval egészül ki, amelynek 
vendége Földi Pál író lesz. A vetítések továbbra is ingyenesek.

A filmklub vendégei számára jó hír, hogy a Madách idén nyáron 
is kiköltözik a Bókay-kertbe. 

Ê (kgy)

az idén is 
lendüleTben!
A téli pihenő után februárban folytatódik a kerületi lako-
sok körében egyre népszerűbb ingyenes sportoktatás, 
a lendületbe hozzuk! A szervezők a tavalyihoz hasonló-
an töretlen lendülettel „veszik kezelésbe” a mozgásra, 
kikapcsolódásra vágyókat. íme, a februári választék.

 
Felnőtt úszásoktatás
 Február 1., 4., 8., 11., 15., 18., 22., 25.
 Szerdánként 19–20 óra között a Kastélydombi uszodában 
 (nemes u. 56–60.), vasárnaponként 9-től 10-ig a Park uszodában 

(Bókay-kert, Szélmalom u. 33.). Információ: 20-232-3823
 (Az újonnan csatlakozóknak előzetesen be kell jelentkezniük.)

Futópont
 Február 3., 5., 10., 12., 17., 19., 24., 26. 17 órától a Bókay-kertben.
 Edző: Irsán László, 20-225-5462

nordic Walking
 Február 2., 5., 9., 12., 16., 19., 23., 26. 17.30-tól a Bókay-kertben.
 Edző: Schwarz Mária 30-961-7731

Önvédelmi edzések
 Február 1., 8., 15., 22. 10-től 11 óráig a Kondor Béla Közösségi 

Házban (Kondor Béla sétány 8.).
 Oktató: Pataki Krisztián, 70-941-5992

Jóga 
 Február 1., 8., 15., 22. 8.30-tól 10 óráig a Kondor Béla Közösségi 

Házban. 
 Oktató: Kovács zsuzsanna, 70-221-8546

síoktatás
 Február 3., 4., 5., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 24., 25., 26.
 Kedden és csütörtökön 16-tól 17 óráig, szerdánként 17 és 18 óra 

között a Bókay-kertben.
 Előzetes bejelentkezés: 30-575-3262

Kondicionáló torna
 Február 2., 9., 16., 23. 17 órától a Bókay-kertben (Park Aerobik 

Center).  Oktató: Markovits Szilvia, 70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com

Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Január 31. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belépő-
jegy: 300 Ft.
Január 31. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Február 5. 17 óra: TAMA – Mol-
nár Piroska és Domokos László 
irodalmi estje.
Február 7. 11 óra: Kezdődhet a 
mulatság – Halász Judit kon-
certje. Belépőjegy: 2200 Ft.
Február 7. 14 óra: Borbély Már-
ta A nyugalom helyreállítására 
alkalmas képek című kiállításá-
nak megnyitója. A tárlat március 
11-ig tekinthető meg.
Február 12. 17 óra: a László 
Elemér festményeiből nyíló 
kiállítás megnyitója 
Február 14. 15 óra: Számít6sz 
rám klub
Február 15. 11 óra: A négyszög-
letű kerek erdő újabb meséi – a 
Főnix Művészeti Műhely előadá-
sa. Belépőjegy: 990 Ft.
Csütörtökönként 16.30-tól ovis 
torna: koncentráció- és figye-
lemfejlesztés, labdás és tartás-
javító gyakorlatok, fogójátékok 
és rengeteg más vidám játék. A 
foglalkozásokat Nemes Gyula, 
a Brassó Utcai Általános Iskola 
testnevelőtanára vezeti. Bővebb 
információ Nemes Gyulától 
(+36-20-454-7223) és a Rózsa 
Művelődési Ház elérhetőségein 
kapható.
Zumbatanfolyam, callanetics 
(női zsírégető torna), gerinctor-
na, amrit jóga és New Dance 
World – modern táncok iskolája 
a Rózsában. A részletekről az 
elérhetőségeinken lehet érdek-
lődni.
Ringató címmel minden szerdán 
fél 11-től családi művészeti 
nevelési program. A részt vevő 
felnőttek és gyermekek átélhetik 
a közös játék és éneklés örö-
mét. A foglalkozásokat Czapári 
Zsuzsannak vezeti. Részvételi 
díj: 800 Ft/alkalom.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében (hétfőtől péntekig 
9–19 óra között, hétvégén pedig 
a rendezvényekhez igazodva) 
az itt található Ticket Expressz-
jegyirodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terem-
bérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

lŐrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Január 30. 21 óra: Pestszent-
lőrinci SFA–Petőfi DSE NB II-es 
futsal bajnoki mérkőzés
Január 31. 9 óra: Lónyay-
kupa – ökumenikus ifjúsági 
labdarúgótorna
Január 31. 16 óra: Cartoon 
Heroes–SZPK Nokia férfi 
floorball bajnoki mérkőzés
Február 7. 10 óra: III. Budapest 
Grappling Bajnokság 
Február 8. 9 óra: Korfball baj-
noki forduló az 1908 SZAC KSE 
szervezésében
Február 11. 19 óra: PLER-
Budapest–Balmazújváros férfi 
NB I-es bajnoki kézilabda-mér-
kőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Február 14–15.: Nemzetközi 
Ritmikus Gimnasztika Verseny

4sEAsons sí- és 
snoWBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet 
sízést, snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi 

élettartam és a vállalkozó kedv 
határáig. A csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombaton-
ként 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.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Január 29. 16 óra: Író-olvasó 
találkozó Valentini Zsuzsa 
írónővel
Február 4. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub. Téma: a macska és a 
farsang.
Február 9. 13 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Február 11. 17 óra: Társasjá-
tékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Józsa Géza és Nagy János 
közös fotókiállítása tekinthető 
meg.
Kezdő internethasználói foglal-
kozás indul 16 órában, délelőt-
tönként 9–13 óráig. Időpontok: 
február 18., 25., március 4., 
11. Jelentkezni személyesen, a 
részvételi díj egyidejű befizeté-
sével lehet: beiratkozott olvasók-
nak 120 Ft/óra, regisztráltaknak 
120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Január 30. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja
Február 5. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Február 11. 16 óra: Visszatekin-
tés az ünnepekre – mi került az 
asztalra, mi ízlett a legjobban?

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Január 30. 17 óra: Makai Gábor 
nyomdászmester gyermekfog-
lalkozása
Február 11. 17 óra: Februári 
molyolda – álarckészítés gyer-
mekeknek
Február 13.: Valentin-napi 
meglepetés az olvasóknak

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Január 30. 19 óra: Presser–
Sztevanovity–Horváth: A Padlás. 
Félig mese, félig musical 9–99 
éves korig az Otthon Theatrum 
előadásában.
Január 31. 19 óra: Újévi bál a 
XVIII. kerületi Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzat szervezé-
sében
Február 1. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
Február 1. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 4. 18.45: Zumba Nikivel
Február 7. 15 óra: Önismeret és 
mese – új önismereti, terápiás 
csoport felnőtteknek
Február 8. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
Február 8. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 10. 17 óra: Egy tanul-
mányút élménybeszámolója – az 
Erdélyben jártak című kiállítás 
megnyitóünnepsége
Február 10. 18 óra: Hódolat a 
múlt bölcselőinek – Pais István 

professzor előadás-sorozatának 
9. része. René Descartes raci-
onális tendenciájú bölcselete: a 
„Gondolkodom, tehát vagyok” 
elve és az ontikus istenérv.
Február 11. 18.45: Zumba 
Nikivel
Február 12. 14 óra: Farsangi 
vidámságok fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Február 14. 15 óra: Tere-fere 
klub
Február 14. 15 óra: Mulas-
sunk együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Február 15. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
Február 15. 10 óra: Gyer-
mekfarsang – a jelmezt öltő 
gyermekek jelentkezését várjuk
Február 15. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Csütörtökönként 17.30-kor 
ingyenes jogi tanácsadás, szom-
batonként 9 órakor kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely és 
kézműves foglalkozás, vasárna-
ponként 8.30-kor ingyenes jóga, 
10 órakor ingyenes önvédelmi 
oktatás felnőtteknek.

városháZA gAlériA
üllői út 400.

Február 9. 17.30: 10 év, 10 kép 
– Ravasz Balázs fotókiállításá-
nak megnyitója

toMory lAJos 
PEdAgÓgiAi és 
hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetés alapján. 
Az Ég és Föld – a polgári 
repülés és Budapest XVIII. ke-
rülete című kiállításunk a KÖKI 
Terminál második emeletén, az 
éttermek közelében (253-as 
üzlet) február 8-ig látogatható, 
keddtől vasárnapig 10 és 18 
óra között. További információ a 
honlapunkon.
A város közepe – A pestszentlő-
rinci Kossuth tér című új kiállítás 
február 10-ig tekinthető meg a 
Városháza Galériában (Üllői út 
400.) a polgármesteri hivatal 
nyitvatartási idejében.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Február 14. 14 óra: Álarcosok 
és jelmezesek – családi délután 
kicsiknek és nagyoknak
Kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből. 
Vizek és kövek – Különlegessé-
gek Sváb Ferenc ásványgyűjte-
ményéből
Tomory-terem: Érdekességek 
a kerületi oktatástörténet 
múltjából
A kiállítóterem keddtől szomba-
tig 14–18 óráig tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

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

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Január 30. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.

Január 31. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub a Magic Duóval. Belé-
pőjegy: 600 Ft.
Február 4. 17.30: Kertbarátklub. 
Tervezett téma: vitaminok és 
hiánybetegségek. Házigazda: 
Karmazsin Jánosné, Évike, 
előadó: dr. Gergely László. 
Február 6. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután
Február 7. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub a Magic Duóval. Belé-
pőjegy: 600 Ft.
Február 10. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Tervezett téma: 
egészséges farsangi ételek. 
Előadó: Kisa Judit. Belépőjegy: 
400 Ft.
Február 11. 18 óra: Jelmezek 
világa – N. Kiszely Melinda 
díszlet-, jelmez- és bábtervező 
kiállításának megnyitóünnep-
sége. A kiállítás március 2-ig 
látogatható.
Február 13. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
Február 14. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
Február 15. 10 óra: Nem-
zetek napja – Görögország. 
Tematikus rendezvénysorozat, 
melyen a különféle nemzetek 
kulturális értékeit, hagyományait 
mutatjuk be. Az első alkalom-
mal Görögországé a főszerep. 
Az egész napos rendezvény 
programjai: puzzlejátékok és 
kvíz Görögországról, ételkós-
toló, kézműves foglalkozás, 
tudományos előadás, filmvetítés, 
görög táncház és zene, valamint 
fényképezkedés korabeli 
ruhákban. A programot a Görög 
Kultúráért Alapítvány támogatja. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Február 9-én KRESZ-tanfolyam 
indul. Jelentkezni a PIK Ház 
elérhetőségein lehet.
Kéthetente csütörtöki napo-
kon 17 órától ingyenes jogi 
tanácsadás.
A Baba-dúdolóra, a Maszat-
kuckóra, a Bajnokok táncisko-
lájába, a különféle tornákra, a 
zumbára, a felnőtt néptáncra, 
valamint az egyéb foglalkozá-
sainkra továbbra is várjuk az 
érdeklődők jelentkezését az 
elérhetőségeinken.

PolgároK háZA
üllői út 517.

Február 6. 18 óra: Erdélyt 
Európába – Okos Márton 
könyvbemutatója. Díszvendég:  
Dr. Lomniczi Zoltán, az Emberi 
Méltóság Tanácsának elnöke 
és a 103 esztendős Tamás 
Aladárné.
A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.

fArsAngi 
csAládi nAP
Idén is folytatódik a tavaly 
sikert arató „Családi délután 
kicsiknek és nagyoknak” című 
ingyenes rendezvénysorozat a 
Múzeumsarokban. Ez alkalom-
mal a farsanghoz kapcsolódó 
programokkal készülünk.
Nagyméretű sík papírbábokat 
és hozzájuk illő álarcokat 
készítünk, megidézve ezzel 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
múlt századi farsangi báljait 
és a hozzájuk kapcsolódó 
korabeli viseleteket. Néhány 
öltözéket a résztvevők fel is 
próbálhatnak.
Helyszín és időpont: Múze-
umsarok kiállítóterem (Szent 
Lőrinc sétány 2.), február 14. 
(szombat) 14 óra.
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

nagy kitérővel kezdte a kupa 
történetét Tasnádi András, s 
teljes joggal. ő mindent tud a 
kispesti és lőrinci iskoláknak ki-
írt KI-Lő téli szünidei tornáról, 
hiszen ott volt az első alkalom-
mal is valamikor „fényévekkel” 
ezelőtt.

– Az elmúlt év végén már 32. 
alkalommal rendeztük meg a 
szünidei bajnokságot, a téli ku-
pát. Ha valaminek múltja van, 
akkor erről elmondható, hogy 
úgy hozzátartozik az év végé-
hez, mint a karácsony…

Ezt alátámasztandó sorol fel 
néhány nevet az igazgató úr, 
amelyeknek a „gazdáit” egészen 
biztosan ismeri az, akinek akár 
kevéske köze is van a magyar 
focihoz.

– A szép múltunkról vall az 
is, hogy azok, akik pelyhedző 
állú kölykök voltak akkor, ma 
már edzőként dolgoznak. Itt 
tette meg az első lépéseit a vá-
logatottság felé többek között 
Dragóner Attila, Kovács Kál-
mán, de ügyeskedett a Lőrinci 
Sportcsarnokban Torghelle Sán-
dor is.

köSzönet 
SoMogyinak
Megtudtuk a Brassó iskola első 
emberétől azt is, hogy manap-
ság a futball az, ami „ébren 
tartja” a gyerekeket a szünidő-
ben, bár korábban volt kézi- és 
kosárlabda is. Ez utóbbiban ren-
geteg segítséget kaptak a néhány 
éve elhunyt kiváló kosarastól és 

edzőtől, zsíros Tibortól is.
– Amikor évente meghirdet-

jük ezt a tornát, a szülők ször-
nyülködve kérdik, hogy még 
ezekben a napokban is korán 
kell kelniük a gyerekeknek? Pa-
naszkodnak egy sort, aztán az 
adott napon mindenki pontosan 
ott van a sportcsarnokban…

A kispest–lőrinci téli kupa 
eredetéről azt mesélte el Tasnádi 
András, hogy az alapítója Somo-
gyi Adolf, a Bókay-kert egykori 
vezetője volt, akinek mindenki 
hálás ezért a páratlan ötletéért.

A torna első napján a focisták 
a saját kerületükben vitézked-
nek, ekkor dől el, hogy melyik 
iskola melyik évfolyamának a 
csapata jut el a végjátékig.

gloriett, kiSpeSt
– négy-négy korosztályban 
mérkőznek meg egymással a 
gyerekek. Az 1. és 2., a 3. és 
4., az 5. és 6., valamint a 7. és 
8.osztályosok. Rajtuk kívül ki-
írunk mérkőzéseket az óvodá-
soknak és a tanároknak is. Az 
utóbbi csapat önszerveződő, 
tehát jöhetnek, hogy úgy mond-
jam, idegenek is.

A „derbi napján”, december 
28-án telt ház volt a Lőrinci 
Sportcsarnokban (Ennyit arról, 
hogy nem tudnak felkelni a gye-
rekek ezekben a napokban. Ha 
van cél, sportos cél, mindenki 
kiugrik az ágyból…)

– Az elmúlt év végén a 
Gloriett sportiskola diákjai le-
hettek a legboldogabbak.  A 
legfiatalabbak döntőjében 7-2-re 

verték a kispestieket. Eggyel fel-
jebb a vendégek nyertek 1-0-ra, 
hogy aztán az 5–6. osztályosok 
között helyreálljon a világ rend-
je: a Gloriett győzött 3-0-ra. A 
legidősebbek fináléjában a Kis-
pest volt a jobb, 3-0-ra verte a 
mieinket.

az idén iS leSz
A tanárok nem bírtak egymás-
sal, az ő derbijük 3-3-ra végző-
dött. Az ezt követő hétméteresek 
„idegcsatáját” a vendégek bírták 
jobban, Kispestre került a kupa. 
A legaranyosabbak, az ovisok 
sem tudták legyűrni egymást. 
Az ő meccsük, amelyet a Bozsik-
program szabályai szerint ját-
szottak le, 10-10-re végződött. 

náluk nem volt szétlövés, hadd 
legyen mindenki boldog…

S hogy mennyire előre te-
kint Tasnádi András, arra csak 
egyetlen mondat.

– Kérem, írja le azt is, hogy 
az idén december 27–28-án lesz 
a KI-Lő.

 
 A boldog gyerekek-
nek szarvas Attila 
alpolgármester, Banyár 
lászló, a városgazda 
Xviii. kerület nonprofit 
Zrt. vezérigazgatója 
és Kissné Baumann 
gizella, a városgazda 
sporttanácsadója adta 
át a díjakat.

A gloriettesek a döntőben fölényes győzelemmel igazolták félelmetes hírüket

téli kuPA, 
forró meccsek

Ki-lŐ? A gloriett lőtt, és magabiztosan nyert

� az elmúlt év utolsó napjaira is maradt sportél-
ménye az iskolásoknak, sőt az óvodásoknak, 
de még a tanároknak is. december 28–29-én 

rendezték meg a városgazda Xviii. kerület nonprofit 
zrt. és a Xviii. kerületi diákolimpia kispályás labdarú-
gótornáját, amelyen lőrinci és kispesti iskolai csa-
patok mérkőztek meg egymással, nagy érdeklődés 
közepette. a részletekről tasnádi andrást, a Brassó 
utcai általános iskola igazgatóját, a versenysorozat 
főszervezőjét kérdeztük.

VIDáM óéV-
BÚCSÚzTATó

 
hetedik alkalommal rendezte meg az önkormányzat a 
szilveszteri Malacvágta elnevezésű programját, amely 
az évek során országos versennyé nőtte ki magát. 
2014 legvégén csaknem háromszázan búcsúztatták 
sportosan az évet, ami rekordot jelentett.

 
nem mondható, hogy banánérlelő meleg várta a 12 korosztály 
indulóit a Bókay-kertben december 30-án. Azokban a napokban 
kitartóan mínuszt mutatott a hőmérő, ám ez a semmiség nem 
zavarta meg a rajthoz állókat.

– Az idei verseny különlegessége a babakocsis futam volt, 
amely során a szülők apróságaikat tolták maguk előtt a táv telje-
sítése közben – mondta Varga Judit, az önkormányzat sportrefe-
rense, aki sokat tett azért, hogy valóban emlékezetes maradjon a 
2014-et búcsúztató néhány óra a Bókay-kertben.

Az „egyszemélyesek” 11 korosztályban álltak rajthoz, a 
szuperminiktől kezdve a juniorokon át a veteránokig, s vívtak 
egymással kemény küzdelmet a száraz, jó talajú pályán.

– Magunk sem hittük volna, hogy hat évvel az első verseny 
után már azzal büszkélkedhetünk, hogy a Szilveszteri Malac-
vágta országos versennyé nőtte ki magát. örömmel látjuk, hogy 
hazánk szinte valamennyi megyéjéből érkezett induló, Veszp-
rémből éppúgy, mint Békéscsabáról. Olyanok is érdeklődnek a 
vágtánk iránt, akiknek az éves felkészülési programjában szere-
pel ez a verseny – mondta Eszes János, az önkormányzat másik 
sportreferense, aki szintén megdolgozott a verseny sikeréért.

Amatőrök és profik (olimpiát és világbajnokságot megjárt at-
léták) álltak rajthoz, s szedték a lábukat, hogy ne fázzanak, ami-
ből izgalmas versenyek és jó időeredmények kerekedtek.

A „királykategóriában”, a felnőtt férfiak és nők 5000 méte-
res versenyében nagy küzdelem után születtek meg a győztesek, 
akiknek aztán nem volt gondjuk azzal, hogy mi kerüljön az asz-
talra a szilveszteri vacsorához. A két győztes ugyanis egy-egy 
„mosolygós” malaccal mehetett haza.

A férfiak mezőnyében, akárcsak tavaly, ezúttal is a veszprémi 
Minczér Albert lett az első, a hölgyeknél pedig Kácser zita futott 
be elsőként a célba.

Az előbbi elmondta, hogy számára olyan évbúcsúztató ez, 
amelyikre mindig szívesen tér vissza, mert jók az ellenfelek, jól 
van előkészítve a pálya, s ennél több nem is kell.

Kácser zita is elégedett volt, és nem csak azért, mert malacot 
kapott a sikeréért.

– Csatlakozom Albert véleményéhez, mert a jó talajú pályán 
tényleg öröm volt versenyezni. Az első helyezés pedig „hab a tor-
tán”, így valóban jó kedvvel köszönhetek el 2014-től.

Az önkormányzat nevében Szarvas Attila alpolgármester és 
Holové Zsolt György, a humánszolgáltatási iroda vezetője adta 
át az érmeket és a díjakat a dobogósoknak, akik el is felejtették, 
hogy az év egyik leghidegebb napján sportoltak.

Igen, a futás nem csupán egészséges, de fel is melegít…

SIKERES 
IDényKEzDET 

Egyre szebb eredményeket érnek el a kerületi 
szumózók, akik már a tavalyi diákolimpián is megmu-
tatták, hogy nem hiába készülnek gőzerővel napról 
napra. A folytatás is kiváló volt, mert az érden meg-
rendezett idénynyitó viadalon zsinórban szállították a 
szép eredményeket.

Aki ott volt az elmúlt év végén a 
Tündérkert étteremben rendezett 
ünnepségen – amelynek keretében 
a 2014-es diákolimpia legjobbjait 
és a felkészítőket köszöntötték –, az 
láthatta, hogy a legtöbb dolga Ka-
pitány Istvánnak, a pestszentimrei 
szumózók vezetőedzőjének volt. Jó-
szerével végig „úton volt”, hiszen a 

tanítványai számtalan elismerést vehettek át, s ott állt mellettük 
a mester is. Szinte nem volt legény, akit ne szólítottak volna a 
díjátadáshoz.

Amikor az ünnepség után megkérdeztük a „kapitány Kapi-
tányt”, csak annyit mondott: nem kell titkot keresni, mert nincs. 
Ezzel szemben megtervezett, tudatosan felépített edzésmunkáról 
beszélt, amelynek előbb-utóbb megjön az eredménye.

Megjött, mert néhány héttel később, már ebben az esztendő-
ben folytatódott a sikersorozat. Az érdi Spartacus SC rendezte 
nemzetközi szumó- (és nem mellesleg birkózó-) versenyen ismét 
odatették magukat a kerületi srácok, akik sok-sok eredményhir-
detésben voltak érdekeltek.

Kapitány István elsősorban arra volt kíváncsi, hogy miként 
sikerült a felkészülés első szakasza, amelyből kiderülhet számá-
ra, hogy milyen terhelés mellett kezdhetik meg a másodikat. A 
látottakból azt szűrhette le a szakember, hogy ez az év is szép 
sikereket tartogat a verseny-
zőinek, akik egyre nagyobb 
számban látogatják az edzé-
seket.

– Túl vagyunk azon a 
rövid pihenőn, amelyet a 
tavalyi szezonvég és az idei 
szezonkezdet között kap-
tak a sportolóink. Az érdi 
eredményekkel elégedett 
vagyok, jöhet a folytatás. A 
közeljövőben folytatódnak 
a versenyek, s ha minden a 
tervek szerint alakul, az idei 
szezon is emlékezetes lesz – 
mondta Kapitány István.

hirdEtés

„BAmBA” születésnAPJA. A páratlan labdarúgó-pálya-
futását a szAc színeiben kezdő deák ferencre, Bambára 
emlékeztek január 18-án a farkasréti temetőben az 1908 
szAc kse vezetői és számos szimpatizánsa. Az időpont 
nem volt véletlen, hiszen a lőrinci srác 1922. január 16-án 
látta meg a napvilágot. Az idén, születésének 93. évfordu-
lóján sem feledkeztek meg róla az utódok. Hiba is lenne, 
hiszen aki 72 mérkőzésén 128 góllal járult hozzá a szAc 
sikereihez, az előtt illik kalapot emelni.
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De hogy jött össze mindez? Ah-
hoz, hogy ezt elmondjam, vissza 
kell fordítani az idő kerekét. Az 
1931-ben született Baráth Miklós 
16 éves volt, amikor a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Ilken 

egy jó nevű mesternél, Jámbor 
Jánosnál kitanulta a kovács 
szakmát.  Segédként a mester 
nem tudta őt fizetni, ezért Buda-
pestre jött szerencsét próbálni. 
Aztán behívták katonának, ahol 

légvédelmi irányítói képzés után 
őrmesteri rendfokozatot kapott. 
A Gábor áron Tüzér Techni-
kus Tiszti Iskolában folytatta 
tanulmányait, ahol hadnaggyá 
avatták. Később Tatán tüzér-
műhelyvezetői beosztásba ke-
rült, majd 1955-ben alakulatát 
Budapestre helyezték.

A fiatalember az 1956-os 
forradalom után nem volt haj-
landó aláírni a „hűségnyilatko-
zatot”, ezért azonnal leszerelték. 
Új, civil életének első állomása 
a Hajó-, Gép- és Kazánjaví-
tó Vállalat volt, ahol többféle 
munkakörben dolgozott: volt 
villanyszerelő, kazánkovács és 
csőszerelő lakatos. 1961-ben 
a Malévhez került, s amikor 
megalakult a Légiforgalmi Re-
pülőtéri Igazgatóság (LRI), ott 
folytatta a munkát. A repü-
lőtéri harminc éve alatt volt 
lakatos, csoportvezető, műve-
zető, majd 1991-ben gépésze-
ti és vízgazdálkodási részleg-
vezetőként ment nyugdíjba.  
Baráth Miklós elmondta, hogy 
az LRI akkori főmérnökeként 
dolgozó Buczkó Imre festőmű-
vész, művészeti író – későbbi 
barátja – makacs biztatására 
kezdett el festeni. Egy alkalom-
mal cukkolásképpen kijelen-
tette, hogy megtanul festeni, és 
majd le fogja őt pipálni. Ami-

kor nyugdíjas lett, Buczkó Imre 
emlékeztette az ígéretére, de ő 
szabadkozott, hogy csak viccelt. 
Azonban mégiscsak megtört a 
jég, és Miklós elkezdett festeni. 

„2005-től rendszeresen fest, 
és láthatóan fejlődik” – mond-
ta róla a festőművész barát. 
Ezért is adta Baráth Miklós a 
Rózsa Művelődési Házban janu-
árban megrendezett kiállításá-
nak a Tíz év az életemből címet. 
De hogy tovább folytassuk a 
sort, hogy mi mindennel foglal-
kozik még, el kell mondani róla, 
hogy az országban, ha nem is a 
legnagyobb, de a legjobb írisz-
termelő. A kertjében 150–200 
között van a szín- és formavál-
tozatok száma. Mellette más vi-
rágokat és növényeket is kedvel, 
például az orchideákat és a bro-
méliákat. Fotóanyaga ízelítőt ad 
a virágok naturális szépségéből.  
Baráth Miklós Rögös út című 
könyvének ajánlásához az aláb-
biakat írta Buczkó Imre: „…
Aki történelmünk egy szeletét 
szeretné hiteles forrásból meg-
ismerni, az olvassa el ezt a tör-
ténetet. Aki szereti kutatni, hol 
van az emberi teljesítőképesség 
határa, olvassa el ezt a könyvet. 
Aki egy kis – immár a feledés 
veszélyeit hordozó – érintetlen 
néprajzba akar belekóstolni, itt 
a lehetőség. és aki szereti, ha 
mindez és olykor a legkomo-
lyabb dráma is humorba van 
pácolva, olvassa el ezt az írást.”

Ê fülep erzsébet

„TÍz éV Az éLETEMBőL”

� Fiatalon bármi-
lyen pályát el tu-
dott volna képzel-

ni magának, kivéve a 
közigazgatást. Ma már 
úgy érzi, számára en-
nél szebb, fontosabb 
hivatás nincs, megta-
lálta a helyét. ráadá-
sul a Xviii. kerületben, 
ahova régóta vissza-
húzta a szíve. dr. Mol-
nár ildikó személyében 
új címzetes főjegyzője 
van a kerületnek.

kerékgyártó györgy  

– édesanyám a tanácsnál dol-
gozott. Mivel iskola után rend-
szerint hozzá mentem be az 
irodába, szinte ott, abban a kör-
nyezetben nőttem fel. és ahogy 
elnéztem a munka menetét, el-
döntöttem, egy dolgot biztosan 
nem fogok felnőttként csinálni: 
ezt az unalmas irodai munkát – 
emlékezett vissza a gyerekévek-
re az egyik Tolna megyei kis fa-
luból elinduló dr. Molnár Ildikó 
címzetes főjegyző, aki 2015. ja-
nuár 1-jétől áll a pestszenlőrinc-
pestszentimrei önkormányzat 
hivatalának élén. Mint elmond-
ta, annak idején a pedagógusi 
pálya vonzotta.

– óvodapedagógusi diplo-
mát szereztem, és ezen a pályán 
is indultam el. nagyon szeret-
tem csinálni, az életemben máig 
meghatározó, hogy gyerekekkel 
foglalkozhattam – mesélte.

Ez a szakasz azonban hamar 
véget ért, mert az óvodai növen-
dékek helyett új gyerek jött: a 
saját. Az induló szakmai karri-
ert Molnár Ildikó az anyai hiva-
tásra cserélte.

viSSza 
a HivatalBa
A gyermekkorában elhintett 
mag azonban mégis szárba 
akart szökkenni, és éppen ebben 
az időszakban. A fiatal anyuka – 
hogy az évek a gyerek mellett 
szakmai szempontból is hasz-
nosan teljenek – újabb diplomát 
szerzett: az államigazgatási Fő-
iskolán, hogy aztán ügyintéző-

ként vállaljon munkát.
– Ez már itt történt, a XVIII. 

kerületben. Pestszentimrén él-
tünk, és a kerületi hivatalban 
vállaltam munkát. Természete-
sen már a tanulás közben ráéb-

redtem, hogy mégis vonzódom 
ehhez a feladatkörhöz, a valódi 
szépségeit, értelmét azonban itt 
értettem meg, ebben a kerület-
ben, itt fogtam fel, hogy az igazi 
hivatásom a jog és a közigazga-

tás. Az itt eltöltött évek szak-
mailag és érzelmileg is megha-
tározók számomra – árulta el a 
címzetes főjegyző.

A szakmai kihívások azu-
tán sokfelé vitték Molnár Ildi-

kót az elmúlt két évtizedben. 
Részt vehetett egy másikról 
leváló Pest megyei kistelepülés 
önkormányzatának felépítésé-
ben, vagyis megtapasztalhatta, 
milyen szinte a semmiből létre-

hozni egy jól működő hivatalt, 
de irányíthatott olyan patinás, 
már olajozottan működő városi 
hivatalt is, mint amilyen Szent-
endréé volt.

kicSiBen 
éS nagyBan
– Az a szerencsém, hogy mindig 
olyan feladattal szembesültem, 
amit ott és akkor meg is tudtam 
oldani. Vélhetően egy akkora 
kerület hivatalának az irányítá-
sába, mint a XVIII., pár év ta-
pasztalattal még beletört volna 
a bicskám. Kicsiben kezdhet-
tem, szerezhettem tapasztalato-
kat, majd a tudásomat mindig 
nagyobb és nagyobb feladatok 
megoldásában kamatoztathat-
tam. Mindenkinek tudnia kell, 
mire elég a felkészültsége. én 
úgy érzem, számomra most jött 
el a pillanat, hogy újra a XVIII. 
kerületben dolgozzam, de most 
már főjegyzőként. Remélem, 
meg tudok majd felelni ennek 
a kihívásnak – fogalmazott dr. 
Molnár Ildikó, aki szívesen osz-
totta meg a hivatásával kapcso-
latos ars poeticáját is. 

– Hiszek abban, hogy a köz-
szolgálatot lehet úgy ellátni, 
hogy azzal az ember értéket te-
remtsen. Ezt visszaigazolja az 
emberek köszönete, ami nehéz 
időkben sokat segített. Több 
mint két évtizede végzem a 
munkám töretlen lelkesedéssel, 
úgyhogy azt hiszem, ez már 
gyógyíthatatlan nálam.

„hiszek abban, hogy 
a közszolgálatot lehet 
úgy ellátni, hogy azzal 
az ember értéket 
teremtsen.” 

a közigazgaTás 
is érTékTeremTés
Dr. Molnár Ildikó, a kerület új címzetes főjegyzője szakmáról, hivatásról

molnár ildikó a kerületben kezdte a hivatali munkát, és hosszabb kitérő után januárban főjegyzőként tért vissza

Baráth Miklóst egy korábbi kiállításának megnyitóján így mutatta be Buczkó imre 
festőművész: „Ecce homo”. Ez az állítás nem jár túl messze az igazságtól, mert Mik-
lós kovács, kertész, fest, fotóz, sőt írt már önéletrajzi könyvet is. 

örökre elment 
A zenePedAgógus 

Nits Mártát, a kan-
dó téri általános 
iskola ének-zene 
tanárát, a magyar 
népdal, népi kultú-
ra és népművészet 
rendíthetetlen szol-
gálóját január 10-
én kísérték utolsó 
útjára győrben. 
nits Márta ér-
tékteremtő és ér-
tékmegőrző élete 
példaértékű. neve-
lő-oktató munkája 
során tudatosította 
a tanítványaiban, 
hogy a sok nemzedéken át létrehozott közösségi hagyo-
mány összeköti őket a múlttal, és segít nekik kiigazodni 
a jelenben. 
A mindennapjait az vezérelte, hogy a hagyo-
mányismeret szerepet kapjon a gyerekek értel-
mi, érzelmi, etikai, esztétikai nevelésében és 
fejlődésében. Rendíthetetlen hittel szolgálta és köz-
vetítette a magyar nép kultúráját, hagyományait. 
Alázattal tette a dolgát és élt a választott hivatásának. 
tudását bizonyítja, hogy megtalálta és felkarolta a te-
hetségeket, és eljuttatta őket a legmagasabb elismerési 
szintekig. közösségteremtő munkája az iskola falain be-
lül és kívül is erőt adó és erőt megtartó volt. 
A népzenét nemcsak az iskolájában, hanem a kerület-
ben, a fővárosban, sőt országos szinten is fáradhatatla-
nul népszerűsítette. 
nits Márta december 31-én hunyt el, és január 10-én kí-
sérték őt utolsó útjára győrben.
A Xviii. kerületi ének-zene munkaközösség a január 
15-i népdaléneklő versenyét nits Márta emlékének szen-
telte a vajk-sziget általános iskolában.


