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Gyermekzsivajtól volt hangos az is-
kola, ahol a diákok és pedagógusaik 
számára is egy álom vált valóra, hiszen 
immár hivatalosan is birtokba ve -
he tték a gyönyörűen fe lújított intéz-
ményt. A december 1-jén rendezett 
Vörösmarty-napon ünnepélyes ke-
retek között avatták fe l és adták át a 
Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi 

Általános Iskola és Gimnázium épü-
letét, ahol befe jeződött a teljes körű 
energetikai fejlesztés. 

Az Európai Unió támogatásával 
megvalósult beruházás során több 
mint 185 millió forintot fordítottak 
az épület külső és belső felújítására, 
amelynek keretében hőszigetelték a 

homlokzatot, kicserélték a nyílászáró-
kat, korszerűsítették a fűtési rendszert, 
napelemes és napkollektoros rendszert 
alakítottak ki, valamint energiatakaré-
kossá tették a világítási rendszert.

A maga korában korszerű intézmény 
az évek múlásával karbantartásra, át-
alakításra szorult, így a többi kerületi 
intézményhez hasonlóan itt is szüksé-
gessé váltak a felújítási munkálatok. 

– Az ígéretből mára valóság lett… 
Emlékszem, hogy amikor Kucsák 
László országgyűlési képviselő úr fel-
hívott telefonon, és közölte a jó hírt, 
először nem is tudtam megszólalni, 

annyira boldog voltam, hogy az isko-
lánk hosszú idő után meg fog szépülni. 
Mondanom sem kell, hogy mindenki 
nagyon boldog volt, amikor ezt meg-
osztottam a gyerekekkel és a szülők-
kel. Amit annyira vártunk, akartunk, 
az itt áll előttünk. A fejlesztéseknek 
köszönhetően komoly összeget tud 
megspórolni az iskola, és ennek ered-
ményeként még több forrást fordítha-
tunk a gyerekek tanulására és fejlődé-
sére – nyilatkozta Pásztor Józsefné, az 
iskola igazgatónője.

Folytatás a 3. oldalon
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JUBilEUM

A XVIII. kerületi Nyugdíjas érdekvédel-
mi Egyesület (nyéVE) november 26-án 
ünnepelte fennállásának 25. évforduló-
ját a kondor béla közösségi Házban. 
A közgyűlésen Freyberger lászló, a 
nyéVE elnöke üdvözlő szavait követő-
en dömötör istván alpolgármester kö-
szöntötte a résztvevőket, majd kőfalvi 
pál, a nyéVE korábbi elnöke idézte fel 
a negyedszázadot. 

JárdAProgrAM

A 2015-re tervezett járdafelújítás a vége 
felé közeledik, és a tervek szerint de-
cember közepéig befejezik a munkát a 
Városgazda XViii. kerület nonprofit zrt. 
munkatársai, akik több mint 16 kilo-
méternyi járdát építettek vagy újítottak 
fel ebben az évben. Az önkormányzat 
kiemelt beruházásként foglalkozik a 
járdafelújítással. A program jövőre is 
folytatódik. 

évFordUlÓK

Több kerek évfordulót ünnepelt idén 
pestszentlőrinc és pestszentimre. 
megemlékezésre jövőre is lesz alkalom, 
hiszen imre 85 éve vette fel a tele-
pülésnevet, lőrinc pedig 80 éve lett 
város. 2016-ban lenne 85 éves kondor 
béla is. Az ünnepségeket a nemrég 
alakult jubileumi tanácsadó testület 
koordinálja, amelynek terveiről járainé 
dr. bődi györgyi beszélt.

MiKUlás–várÓ

Idén is ellátogatott magyarországra 
joulupukki, az igazi lappföldi mikulás. 
A Finnair-járat november 28-án délelőtt 
landolt a liszt Ferenc repülőtéren, 
és a piros ruhás mikulás a következő 
napokban több helyen is megjelenik a 
kerületben. A gyerekek magyar és finn 
dalokat énekelve várták joulupukkit, 
aki szaloncukorral viszonozta a ked-
vességüket.

FUtássAl ZárUl AZ év 

Nyolcadszor rendezi meg az önkor-
mányzat a bókay-kert útjain az ismert 
és kedvelt malacvágtát, amelyen 
évről évre egyre többen indulnak. A 
kerületből ugyanúgy, mint hazánk más 
településeiről. A verseny megálmodója, 
az önkormányzat sportreferense, Eszes 
jános elmondta, hogy ez a legkedve-
sebb számára a megszámlálhatatlanul 
sok kerületi sportesemény közül.
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ünnepváró 
fények 
Már hagyománynak szá-
mít a kerületben, hogy 
a Piac téren advent első 
vasárnapján kigyúlnak a 
fények a karácsonyfán, 
míg mellette vidám kor-
csolyázókkal telik meg a 
jégpálya. 

A kerület karácsonyfája 
mellett természetesen meg-
található a betlehemi jászol, 
akárcsak a pestszentimrei 
patika téren álló karácsony-
fánál. 
A XViii. kerületi evangélikus 
gyülekezet kórusa a régi pi-
actéren felállított karácsony-
fánál az alkalomhoz illő, han-
gulatos gitárzenével kísért 
vallásos énekekkel köszön-
tötte advent első vasárnapját. 
A dalokat követően győri 
gábor esperes felkapcsolta 
az ugyanezen a hétvégén 
megnyílt jégpálya szomszéd-
ságában álló ünnepi koszorú 
első villanygyertyáját is.
Az adventi ünnepség hátte-
rében korcsolyázók vidám 
zsivaja töltötte be a téren 
felállított hatalmas sátrat, 
amelyben – idén először 
– fedett helyet kapott a 
jégpálya. A korábbi években 
megszokottól eltérően ezen 
a télen nem költözik tovább 
a bókay-kertbe a pálya, 
hanem a tervezett zárásig, 
február 6-ig a sátor alatt 
hódolhatnak kedvtelésüknek 
a korcsolyázás szerelmesei.
A belépőjegy a tavalyihoz 
hasonlóan 600 forint, és kor-
csolyabérlésre is van lehető-
ség, szintén 600 forintért.
A nagyközönséget hétfőtől 
csütörtökig 15 és 20 óra, 
pénteken 15 és 21 óra között 
várja a jég. szombaton 10 
és 21, vasárnap 10 és 20 
óra között, az iskolai tanítási 
szünetben pedig mindennap 
a szombati nyitva tartás sze-
rint lehet korcsolyázni. A napi 
jégfelújítást egységesen 14 
és 15 óra között végzik.

Bővebben a 2. oldalon
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� kucsák lászló: A környEzEt és EnErgiA opErAtíV 
progrAm (kEop) kErEtén bElül mEgVAlósuló bE-
ruHázásból Eddig több mint Egymilliárd Forintot 

Fordítottunk környEzEtVédElmi - és EnErgEtikAi 

  

 

Az energetikai program keretén belül eddig több mint egymilliárd forintot fordítottak idén a kerületi intézményekre

közel 10 millió forintos megtakarítás a felújításnak köszönhetően.

NAgy áloM vált vAlórA
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2 Közélet Énekszó és a korcsolyázók vidám zsibongása kísérte az adventi gyertyagyújtást 

Puskás AttilA   

A kerület karácsonyfája mel-
lett természetesen megtalálha-
tó a betlehemi jászol, akárcsak 
a pestszentimrei Patika téren 
álló karácsonyfánál. 

EgyszErű 
énEkEk
Amint azt Győri Gábor el-
mondta, a régi piactéren el-
hangzott dalok egyrészt ha-
gyományos adventi énekek 
voltak, másrészt olyan szöve-
gek, amelyeket Győri János 
Sámuel, a nagytarcsai lelkész 
fia írt az 1960-as évek második 
felében.

– A helyi parasztság fiatal-
jait szólította meg ezekkel az 
egyszerű vallásos szövegekkel. 
Néhány barátjával alapított 
zenekara az első vallásos in-

díttatású modern együttes volt 
Magyarországon – idézte fel a 
lelkész.

A HAgyományok 
tisztElEtE
A karácsonyfa körüli kórus-
éneket követően az adventi 
koszorú első fénye is kigyúlt. 

Győri Gábor a katolikus és az 
evangélikus advent közötti kü-
lönbségekről szólva elmondta, 
hogy az evangélikus koszorú 
nem csupán a vasárnapokat 
jelző négy gyertyából áll, ha-
nem további 24 kis gyertyát is 
tartalmaz.

– Az első ilyen adven-
ti koszorút, amelynek alapja 
egy kocsikerék volt, Johann 
Wichern német lelkész készí-
tette, hogy gyülekezete gyer-
mekei számára érdekesebbé 
tegye az adventi várakozást. 
Ha jól tudom, a fővárosban ma 
egyedül a mi templomunkban 
található 28 gyertyás adventi 
koszorú.

A lelkész elmondta azt is, 
hogy a katolikus hagyomány 
szerint a négy vasárnapi gyer-

tyából három lila – ami a 
bűnbánatot jelzi –, egy pedig 
rózsaszín, az öröm színe. Az 
evangélikusoknál a négy nagy 
gyertya színe különböző.

– Az első két vasárnap 
Jézus eljöveteléről szól. Az 
ezüstszín Jézus Jeruzsálembe 
érkezését jelzi, amikor király-
ként, de szerényen, szamár-
háton vonult be. Az arany a 
visszatérését jelenti, a lila és a 
piros gyertya pedig az őt váró 
embereket. A lila a csüggedés, 
a bűnbánat, alázat, a piros pe-
dig a mártíromság színe. 

mEgnyílt 
A jégpályA
Az adventi ünnepség hátteré-
ben korcsolyázók vidám zsi-
vaja töltötte be a téren felállí-
tott hatalmas sátrat, amelyben 
– idén először – fedett helyet 
kapott a jégpálya. A korábbi 
években megszokottól eltérő-
en ezen a télen nem költözik 
tovább a Bókay-kertbe a pálya, 
hanem a tervezett zárásig, feb-
ruár 6-ig a sátor alatt hódol-
hatnak kedvtelésüknek a kor-
csolyázás szerelmesei.

A belépőjegy a tavalyihoz 
hasonlóan 600 forint, és kor-
csolyabérlésre is van lehetőség, 
szintén 600 forintért.

� Az alkalomhoz illő, hangulatos gitárzenével 
kísért vallásos énekekkel köszöntötte advent 
első vasárnapját a XViii. kerületi evangé-

likus gyülekezet kórusa a piac téren felállított 
karácsonyfánál. A dalokat követően győri gábor 
esperes felkapcsolta az ugyanezen a hétvégén 
megnyílt jégpálya szomszédságában álló ünnepi 
koszorú első villanygyertyáját is.

A kerületi evangélikus gyülekezet kórusa tartott adventi gyertyagyújtást a Piac téren 
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Ünnepi 
hangulat 
A fedett jégpálya mellett felgyúltak a karácsonyi fények

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 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, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

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

hAvAsi Zoltán
Fidesz–kDNP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén 16–18 
óra között a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

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
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 (Üllői út 
489.). Halaszthatatlan esetben telefon 
vagy e-mail.

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.

MiKor lEhEt KorCsolyáZni?
A korábbi gyakorlathoz hasonlóan hétköznap délelőt-
tönként a kerületi iskolák csoportjai vehetik igénybe a 
pályát, előre elkészített beosztás szerint. 
A nagyközönséget hétfőtől csütörtökig 15 és 20 óra, 
pénteken 15 és 21 óra között várja a jég. szombaton 10 
és 21, vasárnap 10 és 20 óra között, az iskolai tanítási 
szünetben pedig mindennap a szombati nyitva tartás 
szerint lehet korcsolyázni. A napi jégfelújítást egysége-
sen 14 és 15 óra között végzik.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNgyENEs
Jogi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

PolgárMEstEri HivAtAl
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
Dr. HuNyADkürti sZilviA

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

Sz.: 8–16, P.: 8–12
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BuDAPEst Főváros 
korMáNyHivAtAlA Xviii. 

kErülEti HivAtAlA
Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 
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Tel.: 296-1400/2280-as 
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és 13–16, P.: 8–12
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Tel.: 296-1453,

www.magyarország.hu
H. és Sz: 8–18, K. 

és Cs: 7–16, P.: 8–12.
ady e.u. 100.
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3KözéletAz energetikai korszerűsítések gyermekeink jövőjéért

Folytatás az 1. oldalról

Az átfogó energiahatékonysá-
gi beruházás eredményeként 
csökkennek a rezsiköltségek, 
ami nemcsak egy háztartás, de 
a felújításon átesett kerületi in-
tézmények számára is jelentős 
költségmegtakarítás. Az elnyert 
összegből, amelyhez további 8 
millió forintot tett hozzá a ke-
rületi önkormányzat, megújult a 
Vörösmarty vizesblokkhálózata.

FElszámolt 
csigásodás
Széchenyi Dorottya 3.z osztá-
lyos tanuló a folyosón mesélte el, 
hogy amikor belépett az iskola 
kapuján, nem tudott szóhoz jut-
ni, annyira meglepte a változás. 

– Hihetetlen öröm és bol-
dogság látni, hogy szép lett az 
iskolánk. Nagyon szembetűnő a 
változás. Látszik, hogy kicserél-
ték az ablakokat, és ha akarjuk, 
már ki is tudjuk nyitni. Nagyon 
le volt már csigásodva. 

Arra a kérdésre, hogy valójá-
ban mit is jelent a „csigásodás”, 
ennyit felelt a kislány:

– Hát tudod, amikor az épü-
let már nagyon régi. 

Nemcsak a gyerekeket za-
varhatta az intézmény „lecsigá-
sodása”, hanem a szülők is egy-
re türelmetlenebbül várták az 
iskola felújítását. Látva, hogy a 
kerületben már számos oktatá-
si intézmény megszépülhetett, 
csak remélték, hogy egyszer a 
Vörösmarty is sorra kerül. Az 
igazgatónő még a nyári szünet 
előtt tájékoztatta őket a jó hír-
ről, vagyis hogy az iskola a várt-
nál hamarabb fog megújulni. 

– Már nagyon ráfért a fel-
újítás az épületre, mert nagyon 
rossz állapotban volt. Elavult 
a fűtésrendszer, és az ablakok 
szigetelése sem volt megfelelő. 
Nekünk nagyon tetszik az épü-
let, kívülről is sokkal szebb lett. 
Örülünk, hogy a gyermekeink 
ilyen szépen felújított iskolába 
járhatnak – mondta Pollák Ni-
kolett, az egyik gyermek édes-
anyja. 

A Vörösmarty-nap alkal-

mából rendezett ünnepségen a 
jelenlegi tanulókon kívül már 
elballagott diákok is kíváncsiak 
voltak az iskolára. Ők még a régi 
szürke iskola falait hagyták ma-
guk mögött, és most, hogy visz-
szajöttek, rácsodálkoztak az új 
fényében tündöklő épületre. 

– Hihetetlen változáson ment 
keresztül az egykori iskolám. 
Minden új és szép. Irigykedek a 

még ide járó diákokra, hogy egy 
ilyen szép iskolában tölthetik a 
napjaikat – lelkesedett Lénárd 
Lili, az iskola egykori tanulója.

A Vörösmarty-napot ebben 
az évben egy rendhagyó ün-
nepség keretében tartották meg, 
ahol nemcsak a névadó születé-
sének évfordulójára emlékeztek, 
hanem az iskola újjászületésének 
napjára is, amely az iskola taná-

rai és diákjai számára egyaránt 
emlékezetes marad. 

Új szAkAsz Az 
iskolA élEtébEn
– Az iskola több mint 185 millió 
forintos komplex felújítása ko-
moly siker, s hosszú távon meg-
határozza a kerület fejlődését. A 
rekonstrukció keretében teljesen 

átalakult az épület, aminek kö-
szönhetően egy új szakasz kez-
dődött az iskola életében. A gye-
rekek is szívesebben járnak ide, 
hiszen ezentúl a napjaik nagy 
részét modern és szép környe-
zetben tölthetik. A munkálatok 
a környezettudatosság szellemé-
ben zajlottak, amivel az intéz-
mény működtetési költségeinek 
csökkentése volt a célunk, vala-

mint az, hogy az iskola továbbra 
is meghatározó szerepet játsszon 
a kerület életében – mondta a 
felújítás kapcsán Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője, hoz-
zátéve: – Nincs nagyobb öröm, 
mint látni, hogy a kerület fejlő-
dik. 

Az elkövetkező években 
további fejlesztések várhatók 
Pestszentlőrinc és Pestszentimre 
életében, az eddig szép számmal 
véghezvitt beruházások mellett 
újabb felújítások valósulhatnak 
meg. 

Az iskola 
üzemeltetési költségei 
a fejlesztéseknek 
köszönhetően 
csökkennek.
több mint 185 millió 
forintból újulhatott meg 
az intézmény.

a felújítás közös öröm
Hamarosan minden iskolában, óvodában befejeződnek az ez évi fejlesztések

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Negyedszázados a NyÉVe

Megtelt a közösségi ház színházterme, mert 
aki csak tehette, eljött az ünnepi közgyű-
lésre. Freyberger László, a NYÉVE elnöke 
üdvözlő szavait követően Dömötör István 
alpolgármester köszöntötte a résztvevőket.  

Kőfalvi Pál, a NYÉVE korábbi elnöke, je-
lenlegi tiszteletbeli elnöke negyedszázaddal 
visszapörgette az idő kerekét, és röviden be-

számolt a tagságnak az elnöksége alatt eltelt 
23 esztendő legfontosabb eseményeiről.

Pali bácsi 25 éve alapította meg az egye-
sületet, amelynek mindvégig az elnöke volt. 
Freyberger Lászlónak a 2014. januári köz-
gyűlésen adta át a stafétabotot.

 – Huszonöt évvel ezelőtt vetődött fel 
az a gondolat, hogy létre kellene hozni egy 

olyan nyugdíjas szervezetet, amelyhez min-
denki emelt fővel, jó érzéssel fordulhat, 
amely megpróbál segíteni az idős emberek-
nek mindennapi ügyes-bajos dolgaikban 
– emlékezett vissza Kőfalvi Pál a NYÉVE 
születésére. – Így 1990-ben megalapítottuk 
a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi 
Egyesületet.  A posta 23 ezer példányban 
készítette el és kézbesítette a kerületben a 
civil szervezet megalakulásáról szóló érte-
sítést. Özönlöttek hozzánk az egyesületbe 
belépni szándékozók. Rövid idő alatt ezerre 
nőtt a taglétszámunk. 

A civil szervezet szociális csoportot ho-
zott létre, amire nagy szükség volt, emellett 
kegyeleti feladatokat vállalt magára, s jogi 
tanácsadást indított, hogy segítséget tudjon 
nyújtani a nyugdíjas tagoknak. Kártya- és 
túraklubot hoztak létre, és ma is rendszere-
sen szerveznek műsorokat, kirándulásokat. 

– Nekem nagyon sokat adott ez a 25 év – 
mondta a tiszteletbeli elnök. – Sokat tanul-
tam, sok idős ember életét ismertem meg, 
nagyon sok szeretetet kaptam és adtam is. 
Ezt a feladatot csak szeretettel lehet végezni.  

Kőfalvi Pál beszédét követően Freyberger 
László összefoglalta az elmúlt csaknem két 
év eseményeit, majd köszöntötte a NYÉVE 
három alapító tagját, valamint azokat, akik 
20, 15, illetve 10 éve léptek be az egyesületbe. 

Az ünnepi közgyűlés műsorral folyta-
tódott, amelyben többek között az Eötvös 
iskola diákjai, a bolgár nemzetiségi tánc-
együttes és Nógrádi Tóth István énekes mű-
ködött közre. 

Ê Fülep E.

A sZáMoK 
tüKréBEn
A felújítás 5345 m2 
területet érintett.
A felújítás során 7 db 
napkollektor rendszert 
helyeztek el az iskola 
épületében
A megtakarításoknak 
köszönhetően 650 
gyermek tanulására 
és fejlődésére tudnak 
többet fordítani.
A fűtéskorszerűsítés 
keretében 196 radiátort 
cseréltek ki.
A nyílászárók felújítása 
során 89 ablakot 
cseréltek ki. 
Az iskolában 25 
tanterem újulhatott meg.
862 db lámpatestet 
cseréltek ki.
A hőszigetelt homlokzat 
4247 m2 felületet érint
A felújítással érintett 
helyiségek száma:  
138 db

A környezeti és energetikai programnak (kEoP) köszönhetően egyre több kerületi fiatal töltheti megújult körülmények között  
a mindennapjait

TiszTelT 
Ügyfeleink!

ÖrÖmmel érTesíTjÜk ÖnÖkeT, hogy 2015. 
december 8-án, kedden az Üllői úT 445. alaTT 
próbaÜzemben megnyílik a kormányablak.

A nyitással kapcsolatos technikai és informatikai 
munkák miatt november 30-tól (hétfő) december 7-ig 

(hétfő) a Batthyány utca 80. és a Városház utca. 16. alatti 
okmányiroda zárva tart.

Ügyintézésére ezeken a napokon 
a következő helyeken van lehetőség:

okmányirodai kirendeltség 
(1188 Ady Endre utca 100.)

Hétfőn 8–12 és 14–18,  kedden 8–12 és 13–16,  szerdán 8–12 
és 14–18, pénteken 8–12 óra között. Csütörtökön zárva!

(Sorszámot a zárás előtt 30 percig lehet kérni.) 
 

közeli kormányablakok: 
XX. Kerületi Hivatal Kormányablak 

(Tesco, 1204 Mártírok útja 281.)
XVII. Kerületi Kormányablak (1173 Pesti út 163.)

A soron kívüli ügyintézéshez időpontfoglalásra az 
okmányirodákban személyesen, telefonon vagy a www.

magyarorszag.hu internetes oldalon van lehetőség.

Megértésüket köszönjük!
 

hodruszky csaba 
hivatalvezető

A Xviii. kerületi nyugdíjas érdekvédelmi Egyesület (nyévE) november 
26-án ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját a Kondor Béla Közösségi 
házban. 
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4 A munka és a család közötti egyensúlyt kell megteremteniKözélet

Keresztet 
állítottak 
hatodik alkalommal állított keresztet 
advent első vasárnapjának előestéjén 
a Jobbik a lőrinci piac haladás utca fe-
lőli részén. 

A megemlékezésen Makai Tibor önkormányza-
ti képviselő hangsúlyozta, hogy a karácsony kö-
zeledtével el kell gondolkodni azon, hogy mi az, 
ami egy hívő, keresztény ember életében fontos. 

– Az advent során a Megváltó eljövetelét 
várjuk, és ez az időszak a megújulás reményé-
vel kell, hogy eltöltsön minket. Szükség van az 
imádságra. Nem az Istennek van szüksége az 
imáinkra, hanem nekünk van szükségünk arra, 
hogy magunkba szállva beszélgessünk vele – 
mondta, hozzátéve, hogy a világban ma látható-
an a káosz és a sötétség uralkodik, aminek hatá-
saira tevőlegesen és lélekben is fel kell készülni.  

A pestszentlőrinci keresztet ezúttal is Hege-
dűs Lóránt református lelkész áldotta meg, aki 
ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy az 
advent alatt is készen kell állni a csodára, kész-
nek kell lenni a Szentlélek meglepetéseinek el-
fogadására. 

– Aki a csodát elhinni képes, az magában 
hordozza azt – mondta a lelkész.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom or-
szágszerte több vidéki nagyvárosban és Buda-
pesten is számos helyszínen állítja fel évről évre 
az advent és a karácsony eredeti üzenetére em-
lékeztető kettős keresztjét.

Ê P. A.

Ellenőrizzük, 
kivel 
dolgoztatunk!
sajnálatos átverésről értesítette lapun-
kat egy a kerületünkben élő gimnáziu-
mi tanár, akit állítása szerint egy tető-
fedő munkát hirdető személy jelentős 
összeggel megkárosított. A sértett ok-
tóberben újsághirdetés alapján vette 
fel a kapcsolatot az illetővel.

A tanár ezt követően anyagköltség címén 320 
ezer forintot adott át a tetőfedőnek, de a to-
vábbiakban semmi sem úgy történt, ahogy azt 
egy megrendelő elvárhatná. Habár csak há-
rom napig dolgoztak a házon, egyéb indokkal 
még több százezer forintot kért a károsulttól a 
– mint később kiderült, álnéven bemutatkozó 
– „vállalkozó”, majd elszámolás és számlaadás 
nélkül eltűnt.

A tanár úr feljelentést tett, de úgy véli, hogy 
az esete tanulságként szolgálhat másoknak.

– Soha nem gondoltam volna, hogy ily mó-
don be tudnak csapni – mondta el lapunknak, 
neve elhallgatását kérve.

A hasonló esetek elkerülésében segítséget tud-
nak nyújtani a Budapesti Kereskedelmi és Ipar-
kamara XVIII. kerületi szolgáltatóirodájában. 
Ennek munkatársa felhívta a figyelmet arra, 
hogy minden esetben szerződést és számlát kell 
kérni a vállalkozótól. Aki már szerződni sem 
hajlandó, az eleve gyanús.

A BKIK helyi tagcsoportjánál arról is lehet 
informálódni, hogy az adott vállalkozás meny-
nyi ideje létezik, esetleg nem csupán egy gyor-
san, idényjelleggel alapított cégről van szó.

A szóban forgó eset kapcsán fontos megje-
gyezni, hogy a kerületben élők közül sokakat 
érintő csatornázás befejeződésével folynak a 
házi rákötések, amelyek kivitelezésében több 
helyi vállalkozó is a kerületben élők rendelkezé-
sére áll. A leinformált kivitelező cégek elérhető-
ségéről a Budapesti Kereskedelmi és Iparkama-
ra XVIII. kerületi szolgáltatóirodájában (1181 
Üllői út 453. földszint, telefon: 290-2350, mobil: 
06-30-289-3029) vagy a 18ker@bkik.hu e-mail 
címen lehet érdeklődni.

A rákötést garanciával vállalja a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. is, amely magas 
színvonalú szakmai és technikai háttérrel ren-
delkezik ehhez a munkához. A városüzemeltető 
cég teljes körű – a tervezést és a kivitelezést is 
magában foglaló – szolgáltatást kínál, s a mű-
szaki átadás-átvétel napjától számítva a jogsza-
bályban meghatározott idejű jótállást vállal. 

Ê P. A.

Közmeghallgatás
A kerületi önkormányzat december 15-
én, kedden 19 órakor közmeghallgatást 
tart a polgármesteri hivatal tanácstermé-
ben (1184 Budapest, Üllői út 400., I. eme-
let).
Fő téma: A kerületi sportfejlesztési elkép-
zelések, a Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia bemutatása.
A közérdekű kérdéseket és javaslatokat 
írásban előzetesen december 11-én 12 
óráig lehet eljuttatni a polgármesteri hi-
vatal portáján elhelyezett gyűjtőládába 
vagy a kozmeghallgatas@bp18.hu e-mail 
címre.

Ellenőrök 
versenye

 
Európában egyedülálló kezdeménye-
zéssel rukkolt elő a Budapest Airport: 
az 1. terminál épületében megrendez-
ték az utasbiztonsági ellenőrök első 
nemzetközi versenyét. Az ötlet novem-
berben a repülőtér biztonsági területén 
dolgozó szakemberek kezdeményezé-
sére valósult meg, akik tavaly már ösz-
szemérték a tudásukat egy „háziverse-
nyen”.

Az elmúlt időszakban a biztonsági és készült-
ségi rendszabályok megszigorítása Európa-
szerte különös aktualitást adott a Budapest 
Airport (BA) által szervezett I. Nemzetközi 
Utasbiztonsági Ellenőr Versenynek. A 2014-es 
házi premier nyomán sok külföldi szakember 
is eljött Budapestre, hogy számot adjon felké-
szültségéből a repülésbiztonság garantálásában. 
A november 24-i versenyen háromfős csapatok-
ban indultak a hamburgi, a prágai, a ljubljanai, 
a tiranai és természetesen a házigazda budapes-
ti repülőtér munkatársai.

A háromlépcsős versenyben először a pogy-
gyászátvilágító berendezés száz képe közül ki 
kellett választani azt a húszat, amelyek tiltott, 
illetve a repülés biztonságára veszélyes eszkö-
zökre utaltak. Ezt követően a szakmai-elmé-
leti felkészültségükből kellett számot adniuk a 
résztvevőknek, végül délután úgynevezett szitu-
ációs feladatot kellett megoldaniuk. Itt egy-egy 
versenyzőnek öt perc alatt kellett megtalálnia 
az egyik utas ruhájában és poggyászában elrej-
tett tiltott tárgyakat. 

A versenyfeladatok összeállításában és a 
feladatok sikeres megoldásában a Budapest 
Airport védelmi szakértői mellett részt vettek a 
Repülőtéri Rendőr Igazgatóság Légiközlekedés-
védelmi Osztályának vezetői is.

– Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a dol-
gozóink kezdeményezéséből mostanra komoly, 
nemzetközi szintű szakmai verseny lett, ami to-
vább növeli a repülés és a repülőtér biztonságát  
– hangsúlyozta Johan Merten, a BA biztonsági 
igazgatója, hozzátéve: – A versenyre valamennyi 
részt vevő repülőtér legjobbjai jöttek el, ezzel is 
megerősítve, hogy az utasok és a légitársaságok 
a lehető legmagasabb szintű biztonságra és vé-
delemre számíthatnak Európában. Reméljük, 
hogy a mai versennyel egy nemzetközi szakmai 
versenysorozatot indíthattunk útjára.

Ê városkép

A családokért és az ifjúságért!
A kormányzat családpolitikájáról, az ebben a témakörben hozott eddigi intézkedé-
sekről és a jövőbeni tervekről is beszélt veresné novák Katalin család- és ifjúság-
ügyért felelős államtitkár a Polgári Magyarországért elnevezésű beszélgetéssoro-
zat november 26-i állomásán.

Kucsák László, kerületünk országgyűlési képvi-
selője által szervezett újabb beszélgetős estéjén 
Veresné Novák Katalin, család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkár volt a vendég a Polgárok Házá-
ban. Az államtitkár asszony örült a meghívásnak 
és örömmel látogatott el kerületünkbe.  
Veresné Novák Katalin elmonda, hogy három-
gyermekes családanyaként számára is a munka, 
a gyermek, a család egyensúlyának megteremté-
se az egyik legfontosabb feladat. Ugyancsak lé-
nyeges kérdésnek tartja, hogy minél több gyerek 
szülessen, amit a családokat támogató megfelelő 
intézkedésekkel is elő lehet segíteni.

– Magyarországon ma tíz családban átlagosan 
14 gyerek van, és 1981 óta minden évben fogy a 
népesség – mondta a szakpolitikus, de hozzátet-
te, hogy az idei születésszám húsz éve a legma-
gasabb. – Az elmúlt öt évben csökkent az abor-
tuszok száma is, bár még mindig magas, száz 
élve születésre negyven terhességmegszakítás jut. 
A házasságkötések száma a 2002–2010-es kor-
mányzati ciklusokban 24 százalékkal esett visz-
sza a korábbiakhoz képest, 2010 óta 9 százalékos 
a növekedés. A válások száma szintén kevesebb 

lett az elmúlt öt évben. A kedvezőbb számok és 
az általunk képviselt értékalapú kormányzás kö-
zött összefüggés van. Családpolitikánk alapelve, 
hogy aki vállalja a gyereknevelést, annak minden 
szépségével, terhével együtt, ne érezze, hogy szü-
lőként hátrányok érik.

Az államtitkár asszony szerint hosszú távú, 
stabil családpolitikát folytat a kormányzat, a 
gyermeknevelés terheinek részbeni átvállalásával, 
olyan támogatási rendszerrel, amellyel Európá-
ban az élcsoportban van Magyarország.

– Az elv az, hogy ne segélyt adjunk. A családi 
pótlék és a gyes mellett ott van a munkaviszony-
hoz kötött családi adókedvezmény, amivel terve-
ink szerint 2019-re 300 milliárd forintot hagyunk 
a családoknál. 

A szakpolitikus azt is fontosak tartja, hogy a 
gyerekek olyan családban nőjenek fel, ahol azt a 
példát látják, hogy a szülők dolgoznak.

Veresné Novák Katalin az előadását követően 
a jelenlévők véleményét is meghallgatta, és a kér-
déseikre is válaszolt a Kucsák László országgyű-
lési képviselő által moderált fórumon. 

Ê Puskás Attila

– Nagyon sok bejelentést kaptam az évek során 
az itt élőktől, mert az Üllői út felől lezúduló víz 
megállt, és szinte tengert alkotott a Kossuth ut-
cai torkolatnál. A Kosár utcában esőben a jár-
dán sem lehetett közlekedni, mert rendszeresen 
kimosódott a zöldsávból a föld és a murva – be-
szélt a felújítás előzményeiről Kádár Tibor önkor-
mányzati képviselő. 

A lejtős utcácska is szerepelt a csatornázási 
programban, s a csatorna elkészültével új aszfalt-
burkolatot kapott az addig csak toldozott-foldo-
zott úttest. Az útpályát is kiszélesítették, így már 
kényelmesen elfér egymás mellett két autó.

– A Kosár utcában megépült az úttest mellet-
ti szegély, így a víz irányítottan folyik a Kossuth 
Lajos utcai kereszteződésbe, ahol elkészültek a 
víznyelők, amiket bekötöttek a csapadékvíz-csa-
tornába. Ez utóbbit a Kossuth utcában korábban 
a szennyvíz elvezetésére is használták, a csator-

názás elkészültével azonban felszabadult, és teljes 
egészében a csapadékvíz elvezetését tudja szol-
gálni – tette hozzá Kádár Tibor.

A Kosár utcában térkőjárda is épült, a régi, 
elhalt fákat és bokrokat kiszedték, s helyükre ha-
marosan új fákat, várhatóan japáncseresznyéket 
ültetnek. 

– A lakók visszajelzéseiből tudom, hogy na-
gyon örülnek a megszépült utcának. Egy ren-
dezett környéken az ingatlanok is többet érnek. 
Hasznos beruházásnak tartom ezt a felújítást még 
akkor is, ha rövid utcáról van szó, mert a csapa-
dékvíz által roppantul veszélyeztetett környéken 
sikerült megoldani egy problémát – mondta Ká-
dár Tibor, megemlítve, hogy a képviselői körzeté-
ben a Dugonics utcában is megkezdődött a csa-
padékvíz-elvezetési program, amely szintén több 
évtizedes várakozás után valósul meg.  

Ê Puskás A.

A Kosár utcában már eshet 
Befejeződött a Kosár utca felújítása. Az üllői utat és a Kossuth lajos utcát össze-
kötő lejtős utcában hosszú ideje gondot okozott az esővíz, ezért meg kellett építeni 
a vízelvezető rendszert. A munkálatok részeként új aszfaltborítás is készült.
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KözéletA tervezettnél több járda épült 2015-ben

� több mint 16 
kilométernyi 
járdát építet-

tek vagy újítottak fel 
ebben az évben a 
XViii. kerületben. Az 
önkormányzat kiemelt 
beruházásként foglal-
kozik a járdafelújítás-
sal. A program jövőre 
is folytatódik, a tervek 
szerint legalább az 
ideivel egyező meny-
nyiségű járdafelület 
újul meg.

A 2015-re tervezett járdafelújítás 
a vége felé közeledik, és a ter-
vek szerint december közepéig 
befejezik a munkát a Városgaz-
da XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
munkatársai.

lEgAlább 
ugyAnEnnyit
Tavaly 7,5 kilométer gyalogos 
járófelület készült el, ebben az 
évben ennek több mint a duplá-
ját adják át. Lévai István Zoltán 
alpolgármester a járdaprogram 
kora tavaszi indulásakor már el-
mondta, hogy a kerületi gazdál-
kodás rendbetételének köszön-
hetően az önkormányzat több 
pénzt tud közösségi célokra, 
fejlesztésekre fordítani. 2015-re 
200 millió forintot terveztek be 
a költségvetésbe járdák építésé-
re, felújítására.

– Nagyon örülök, hogy idén 
jelentősen megnőtt a felújított 
szakaszok hossza. A csatorná-
zási munkálatok befejeztével kü-
lönösen nagy erőt fordítottunk 
arra, hogy elkészüljenek a jár-
dák is. A program folytatódik, 
így nem kell aggódniuk azoknak 
sem, akiknek az utcája eddig 
kimaradt a felújításból. Az ön-
kormányzat kiemelt feladatának 
tartja ezt a fejlesztést. Nekem is 
a szívügyem, és a képviselő-tes-
tület egyetért ebben a kérdésben. 
Igyekszünk jövőre minél több 
járdaszakaszt bevonni a felújí-
tásba, hogy legalább ugyanolyan 
hosszban készüljenek el a szaka-
szok, mint idén – mondta.

Az alpolgármester hozzátet-
te, hogy a felújítás során esetleg 

előforduló hibákat mielőbb kija-
vítják.

– Köszönjük, hogy a lakosok 
figyelemmel kísérik a munkála-

tokat, és jelzik, ha valahol hibát 
találnak. Ezeket a szakembere-
ink lehetőség szerint napokon 
belül, de legkésőbb a garanciá-

lis idő alatt kijavítják. 2015-ben 
befejeződött a kerületben a csa-
tornázás, elkészültek az ahhoz 
kapcsolódó rákötések is, így az 

érintett utcákban már tartós, 
hosszú évekre megfelelő burko-
latot lehetett kialakítani. A jár-
dák többnyire aszfaltburkolatú-

ak, de néhány kilométernyi részt 
térkőburkolattal fedtek be.

– A térkő újdonságként jelent 
meg idén rövidebb szakaszokon, 
összesen mintegy 3 kilométernyi 
járda készült el így – tájékozta-
tott Lepsényi Tibor, a Városgaz-
da Zrt. Műszaki és Városüze-
meltetési Divíziójának vezetője. 
– Ez a burkolat esztétikusabb, 
de ennél is fontosabb, hogy ezek 
a szakaszok könnyebben javít-
hatók. Legyen szó közműbekö-
tésről vagy gyökérmetszésről, 
a térköveket csak a problémás 
helyen kell felszedni, és a gyökér 
kivágása után gyorsan és szinte 
észrevétlenül állítható helyre a 
kérdéses útszakasz.

FElúJításoK  
évrŐl évrE
A Xviii. kerület járda-
szakaszainak hossza 
430 kilométer, és több 
mint 50 kilométer meg-
építésére van igény. A 
következő években az 
önkormányzat 170-180 
kilométer meglévő sza-
kasz felújítását tervezi, 
és szándéka szerint 
az összesen mintegy 2 
milliárd forintba kerülő 
ötéves program végén 
a kerület minden ré-
szében kényelmesebb 
és biztonságosabb lesz 
a gyalogos közlekedés. 
A 2015-től 2019-ig tartó 
időszakra kitűzött cél 
az, hogy az átlagosnál 
rosszabb minőségű út-
szakasszal ne találkoz-
zanak a járókelők. 

folytatódik 
a járdaprogram
Az önkormányzat kiemelt fejlesztései közé került

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

FellÉlegezhet 
a FeNyőFa utca
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés révén fö-
löslegessé vált hulladéksziget megszüntetésével si-
került kiszorítani az illegális szemétlerakókat a Fe-
nyőfa utcai játszótér környékéről. 

Dámsa József, 
a körzet önkor-
mányzati képvi-
selője elmondta, 
hogy az FKF 
Zrt. gyorsan re-
agált a kerület 
megkeresésére, 
és elvitte a szí-
nes konténere-
ket.

– Borzasztó 
volt, hogy az 
egyébként hasz-

nos szelektív sziget mennyire vonzotta az illegális szemétlera-
kást. Az autógumiktól kezdve mindent a kukák mellé dobáltak, 
amit csak el lehet képzelni. A szemétből gyakran a játszótérre 
is jutott. A városüzemeltető cég munkatársai nem győztek ta-
karítani a szemetelők után, de hiába vitték el egyre gyakrab-
ban, hetente többször is a hulladékot, néhány óra elteltével ismét 
megjelentek a szeméthalmok. Ezután vette fel az önkormányzat 
a kapcsolatot az FKF Zrt-vel, és szűnt meg a szelektív sziget – 
idézte fel az áldatlan állapotokat a képviselő.

A hulladéksziget megszüntetésével tehát eltűnt az illegális 
szemét is, és a játszótéren ismét önfeledten szórakozhatnak a 
gyerekek. 

– A környék tiszta lett, és bár többen tartottak attól, hogy az 
üveges konténer elszállítása után nem lesz hova vinni a fölös-
leges göngyöleget, erre a környékbeli hipermarketek megoldást 
kínálnak. Ezek közül többen is működik üvegvisszaváltó, ahol 
egyrészt pénzt adnak az üvegekért, másrészt a nem betétdíjas 
üvegeket ott lehet hagyni – mondta Dámsa József, aki a szemét-
halom megszűnésén kívül a játszótér felfrissítésének is örül. – Jó 
érzés, hogy a 72 óra kompromisszumok nélkül program kereté-
ben ősszel a helybeliekkel közösen részt vehettem a játszóteret 
körbekerítő faoszlopok színesre festésében. 

Célszerű minden gázfűtéses ingatlanban 
szén-monoxid-érzékelőt telepíteni a cirkó 
vagy a kazán közelébe. Ez a készülék ve-
szély esetén erőteljes hangjelzést ad. 

Az érzékelők közül a megfelelő tanú-
sítvánnyal rendelkezőt válasszuk. A mi-
nőségi készülékek kicsit drágábbak az 
ismeretlen eredetűeknél, de az élet a legér-
tékesebb, ezért megéri a pár ezer forintos 
többletköltség. A gyakran halálos kimene-
telű mérgezés megelőzése érdekében rend-
szeresen ellenőriztetni kell a kéményeket, 
kazánokat, kályhákat.

„Minden esetben szakember szerelje be 
és vizsgálja felül ezeket a berendezéseket. 
Szerezzenek be szén-monoxid-érzékelőt, 
és ügyeljenek arra, hogy a nyílászárók 
megfelelő szellőzővel legyenek ellátva” – fi-
gyelmeztet a honlapján a Fővárosi Katasz-
trófavédelmi Igazgatóság.

A szén-monoxid (CO) egy színtelen, 
szagtalan gáz. A tökéletlen égés során kép-
ződik, főleg a belsőégésű motorokban, a 
cirkókban, kazánokban, az átfolyós vízme-
legítőkben. Szobahőmérsékleten gáz-hal-
mazállapotú. Erősen mérgező, belégzése 
után a szervezet oxigénfelvételét és oxigén-
ellátását akadályozza. 

A mérgezés azonnali jele a fejfájás, 
szédülés, émelygés, a látás- és a halláské-
pesség csökkenése. Kisebb mennyiségben 
történő tartós belégzése esetén a szívizmot 

ellátó koszorúerek keringését csökkenti, 
hozzájárul a koszorúerek elmeszesedésé-
hez, azokat szűkítve növeli a szívinfarktus 
kockázatát. Szén-monoxid-mérgezéskor 
szabad levegőn mesterséges lélegeztetést 
kell alkalmazni.

Az őszi, téli időszakban gyakori a must-
gázmérgezés is. A mustgáz – ami valójában 
szén-dioxid – színtelen, szagtalan, a 
levegőnél nehezebb gáz. Cukortartalmú 
növények, gyümölcsök erjedése során 
keletkezik, például amikor forr a must. 

A mustgáz összegyűlik a borospincék-

ben, kiszorítja a levegőt, oxigénhiányos ál-
lapotot teremtve. Hat a központi idegrend-
szerre, aminek jele a szédülés, hányinger, 
illetve a mentális zavar. Vagyis hiába 
tudna az ember fizikailag menekülni, a 
szellemi funkciók zavara miatt nem képes 
elhagyni a helyiséget. Az újbor forrásának 
időszakában ezért lesznek gyakran 
rosszul az emberek a pincékben. Érdemes 
a járatokat rendszeresen szellőztetni és 
gázérzékelőt felszerelni.

Sajnos sokan megfelelő védelem nélkül 
próbálnak az összeesett, ájult embereken 
segíteni, így a veszélyes gáz belélegzésével 
ők maguk is bajba kerülnek. 

Ilyen esetben a 105-ös segélyhívó szá-
mot kell hívni, mivel a mustgázmérgezést 
szenvedő embert csak a tűzoltók tudják 
biztonsággal kimenteni a pincéből.

A SZÉN-MONOXID-
MÉRGEZÉS MEGELŐZHETŐ!
A fűtési szezonban nem lehet elégszer elismételni, hogy a gázüzemű vagy 
vegyes tüzelésű berendezések használatakor fokozottan kell ügyelni arra, 
hogy az új típusú nyílászárókon megfelelő szellőzőnyílás legyen. Különö-
sen fontos ez ott, ahol konyhai elszívó berendezés van, ugyanis annak mű-
ködése alatt az égéstermék a kéményből visszaáramolhat a lakótérbe.

vigyáZZUnK AZ idŐs sZoMsZédAinKrA!
A tél az idősek számára különösen sok veszélyt rejt. Ezek egyike a kihűlés.
– A kertes házakban élő idősekkel megtörténhet, hogy nem tudják a tüzelőt 
bevinni a házba, ezért nem tudnak begyújtani, vagy csak rosszul, így idő előtt 
kialszik a tűz – hívta fel a figyelmet erre veszélyforrásra is székely péter csaba, az 
önkormányzat közbiztonsági referense. – odafigyeléssel, törődéssel megelőzhető 
a baj. Akár a szomszédok, akár a máshol lakó családtagok gondoskodásával 
megakadályozható a bekövetkezése.
 A referens hozzátette, hogy télen a csalók is előszeretettel kisérleteznek nyugdí-
jasok átverésével.
– például a tüzelő vásárlásánál is becsaphatják az időseket. Amikor a megrendelt 
fát a leszállításkor mérlegelik, oda kell figyelni, hogy a fa ne legyen nedves, mert 
akkor nagyobb a súlya, és kiszáradva már nem lesz annyi, amennyiért a vevő 
fizetett.

lévai istván Zoltán alpolgármester kiemelte, hogy azoknak sem kell aggódniuk, akiknek az utcája eddig kimaradt a felújításból
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Folyamatos a partneri együttműködés a kerület és a Budapest Airport közöttKözélet

Puskás AttilA    

A Budapest Airport (BA) és a XVIII. 
kerület stratégiai megállapodásának lé-
nyege az, hogy a repülőtér és az önkor-
mányzat a jószomszédi együttműködés 
alapján a jövőben is mindent megtesz 
a térség infrastrukturális fejlődésének 
felgyorsításáért.

ElégEdEtt 
pArtnErség
A BA a repülőtérnek otthont adó XVIII. 
kerületet továbbra is egyik legfontosabb 
partnerének tekinti. 

– A térség legjelentősebb gazdasági 
szereplőjeként ismét nagy örömmel tá-
mogattuk több fejlesztés megvalósítását 
Pestszentlőrincen – mondta Szarvas 
Gábor, a Budapest Airport közösségi 
kapcsolatokért felelős igazgatója, hoz-
zátéve: – Különösen fontos számunk-
ra, hogy az önkormányzattal közösen 
olyan projekteket határoztunk meg és 
hajtottunk végre, amelyek a közvetlen 
környezetünkben élő közösségek la-
kóhelyét teszik szebbé és értékesebbé, 
hiszen a felújított, illetve korszerűsített 
kerületi létesítmények a repülőtér tő-
szomszédságában fekvő Szemeretelepen 
és Erzsébet-Bélatelepen találhatók. A 
Budapest Airport a XVIII. kerületet 
egyik legjelentősebb partnerének tekin-
ti, és a jószomszédi kapcsolatok mellett 
elkötelezett vállalatként a jövőben is 
nyitott marad olyan kezdeményezések 
támogatására, amelyek a helyi közössé-
gek javát szolgálják.

jó HElyrE  
mEgy A pénz
A Budapest Airport a pénzügyi lehe-
tőségeihez mérten az elmúlt évekhez 
hasonlóan tavaly is kivette a részét a 
látvány-csapatsportok támogatásából 

a társaságiadó-törvény által biztosított 
feltételek szerint. Ezenfelül az önkor-
mányzat által megjelölt egyéb támoga-
tásokra, fejlesztésekre is jutott pénz, hi-
szen a Vajk iskola és a Bambi bölcsőde 
udvarának felújítása, továbbá a Vilmos 
Endre Sportcentrum fűtésrendszerének 
rekonstrukciója is a BA segítségével va-
lósulhatott meg.

Második éve szolgálja a kerületet a 
repülőtértől egy jótékony célú felajánlás 
keretében kapott Volkswagen kisbusz, 
amely kiválóan megfelel óvodai cso-
portok szállítására például az uszodába 
vagy helyi programokra. 

rEPtérlátogAtásoK
A Budapest Airport azt 
is vállalta, hogy néhány 
alkalommal ingyenes 
repülőtér-látogatást 
szervez a Xviii. kerületi 
önkormányzat által kijelölt 
intézményeknek, szerveze-
teknek. Az érdeklődőket a 
BA szerződött partnere, a 
légiközlekedési Kulturális 
Központ látja vendégül, 
alkalmat adva szakmai 
látogatásokra, de tanulmá-
nyi kirándulás keretében 
iskolások is megismerked-
hetnek a légikikötő műkö-
désével. A BA tájékozta-
tása szerint az elmúlt két 
évben több iskolás és óvo-
dás csoport is kilátogatott 
a liszt Ferenc nemzetközi 
repülőtérre, és nagy él-
ményt jelentett számukra, 
hogy közelről nézhették 
meg, hogyan is működik 
egy légikikötő. Persze a 
legnagyobb sikere a le- és 
felszálló repülőknek volt.

sokat segít 
a repÜlőtér
Intézményeinek felújítását, korszerűsítését és a helyi egyesületeket támogatják
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Jó az együttműKödÉs
idén befejeződött a régi légiforgalmi irányító központ fel-
újítása, aminek nyomán több szolgáltatását is „hazatele-
píti” a hungaroControl Magyar légiforgalmi szolgálat Zrt.  
A Xviii. kerületben működő cég a jövőben is együttműködik a 
pestszentlőrinc-pestszentimrei önkormányzattal, valamint a te-
vékenysége által érintett fővárosi kerületek és más települések 
vezetésével.

Minderről, valamint a társaság egyéb ez évi tevékenységeiről és jövőbeni tervei-
ről a november 18-án ötödik alkalommal megrendezett önkormányzati partner-
ségi találkozón számolt be Szepessy Kornél, a HungaroControl Zrt. vezérigaz-
gatója. 

– A célunk továbbra is az, hogy a környezetünkben élő lakosság életkörül-
ményeit javítsuk, a káros hatásokat csökkentsük. A légi közlekedés fejlesztése 
terheket ró az érintett településekre, amiket igyekszünk kompenzálni – mondta 
a vezérigazgató, aki több megvalósított fejlesztésről is beszélt. Ilyen a free route 
airspace elnevezésű navigációs szolgáltatás.

– Időszakosan egyes országokban volt már hasonló, de állandó jelleggel Ma-
gyarországon érhető el először ez a szolgáltatás. A lényege az, hogy a repülőgé-
pek a szabadon választott repülési útvonallal időt, üzemanyagot és pénzt takarí-
tanak meg. A változtatásnak környezetvédelmi hatásai is vannak – hangsúlyozta 
Szepessy Kornél. 

A HungaroControl a felújított irányító központba telepíti a tudásközpontját. 
Itt lesz a szimulációs és a kényszerhelyzeti központ, és itt képzik majd a légi-
forgalmi irányítókat is. A cég 11 felsőoktatási tanszékkel és két kutatóintézettel 
kötött együttműködési megállapodást. 

A társaság egyébként továbbra is működteti azt a pályázati rendszert, amely-
nek keretében részt vállalt a XVIII. kerületi Csiga-Biga Bölcsőde játszóudvará-
nak felújításában, illetve hasonló beruházásokat támogatott.

Lévai István Zoltán alpolgármester a találkozón kifejtette, hogy rendkívül 
fontosnak tartja a kerületi önkormányzat és a légiforgalmi szolgálat együttmű-
ködését.

– A HungaroControl kiemelt partnerünk. Azért is fontos ez, mert a cég tár-
sadalmi felelősséget vállal, a kerületet is segíti, fejlesztési forrásokat biztosít 
számára, s nem mellékesen évek óta támogatja a PLER élvonalbeli kézilabda-
csapatát. Az önkormányzat, ahogy eddig, úgy a jövőben is együttműködik, és 
támogatja a HungaroControl terveit.

A Xviii. kerület és a Budapest Airport közötti stratégiai együttműködési megállapodást tavaly Jost lammers 
vezérigazgató és ughy Attila kerületi polgármester írta alá

…és új fűtésrendszert kapott a vilmos Endre sportcentrum uszodája

�pestszentlőrinc-
pestszentimre 
önkormányzati 

fenntartású intézmé-
nyeinek felújításában, 
korszerűsítésében, a 
helyi sportegyesületek 
és az utánpótlásképzés 
támogatásában idén 
is segítséget nyújtott a 
kerület stratégiai partne-
re, a budapest Airport. A 
hosszú távú együttműkö-
dés szándékát a bA és 
a kerület között a még 
tavaly három évre kötött 
szerződés is bizonyítja.

két projekt a háromból, amely a Budapest Airport támogatásával jöhetett létre: megújult a Bambi bölcsőde udvara…
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7Van mire emlékezni: egymást követik a jeles kerületi évfordulók Jubileum

� több kerek 
évfordulót 
ünnepelt idén 

pestszentlőrinc és 
pestszentimre. meg-
emlékezésre jövőre is 
lesz alkalom, hiszen 
imre 85 éve vette 
fel a településnevet, 
lőrinc pedig 80 éve 
lett város. 2016-ban 
lenne 85 éves kon-
dor béla is. Az ün-
nepségeket a nem-
rég alakult jubileumi 
tanácsadó testület 
koordinálja.

kErékgyártó györgy  

A kerület utóbbi negyedszá-
zadának négy emblematikus 
személye kezdett el közösen 
dolgozni abban a jubileumi ta-
nácsadó testületben, amelynek 
létrejöttét Ughy Attila polgár-
mester azzal a céllal kezdemé-
nyezte, hogy civilek is közvetle-
nül vehessenek részt a kerületi 
események szervezésében. Még-
pedig olyan civilek, akik a sa-
ját szakterületükön sokat tet-
tek már Pestszentlőrincért és 
Pestszentimréért. Molich Endre 
és Mester László korábbi polgár-
mester, Kurdi Gyula, az első sza-
bad választás óta minden válasz-
tási bizottság elnöke és Járainé 
dr. Bődi Györgyi, a Vörösmarty 
Mihály Ének-zenei Nyelvi Álta-
lános Iskola igazgatója, számos 
kulturális tradíció meghonosító-
ja minden bizonnyal jó választás 
erre a feladatra.

Volt mit 
ünnEpElni
– Hogy mivel tud segíteni egy 
ilyen testület? Tapasztalattal és 
ötletekkel – magyarázta Járainé 
dr. Bődi Györgyi. – A testület-
ben mindenki a saját szakterü-
letének megfelelő feladatokat 
vállal. Nincs elnök, nincs hierar-
chia a tagok között: ki-ki hozza 
a saját javaslatait, ezeket megvi-
tatjuk, és az önkormányzat elé 
terjesztjük. Aztán a testület és a 
kerület vezetése dönt arról, hogy 
ezekből mit lehet megvalósítani.

A 2015-ös év hat évfordulót 
hozott. Pestszentlőrinc 1910. 

január elsején, vagyis 105 év-
vel ezelőtt lett önálló község, 
Pestszentimre húsz évvel ké-
sőbb. A két önálló település 
1950. január elsején lett együtt 
a főváros XVIII. kerülete, a szo-
cialista tanácsrendszert felváltó 
önkormányzati szisztéma pedig 
1990 októberében, vagyis 25 
évvel ezelőtt jött létre. Mind-

ezekhez társult még egy fontos 
jubileum: 1995-ben alakultak 
először nemzetiségi (akkor még 
kisebbségi) önkormányzatok 
Magyarországon, így a kerület-
ben is. A pestszentlőrinciek és 
pestszentimreiek életében meg-
határozó a Ferihegyi repülőtér 
1950. május 7-i megnyitása is. 

– Az ez évi ünnepségsorozat 

része az a pályázat is, amelynek 
a beadási ideje december 18. Az 
önkormányzat ezt a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytör-
téneti Gyűjteménnyel közösen 
hirdette meg kerületi gyerekek 
és felnőttek számára egyaránt. 
Verset vagy prózaművet, videót 
és digitális fotót készíthetnek az 
„Otthonom a XVIII. kerület” 

témában – mesélte a tanácsadó 
testület tagja.

A VörösmArty  
is bEszáll
Az ünneplés jövőre tovább foly-
tatódik.

– A helyi kulturális élet 
meghatározó eseménye az új-

évi hangverseny, amelyet a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola ad. 
Január 8-án első ízben lesznek 
vendégek a koncerten egy másik 
iskola, mégpedig a Vörösmarty 
ének-zene tagozatos tanulói. Az 
iskolánk több évfordulót is ün-
nepel idén és jövőre. A legfonto-
sabb közülük az, hogy 1990-ben 
vette fel jelenlegi nevét, és egy 
évvel később indult gimnáziu-
mi oktatás is az általános iskolai 
mellett – mondta az igazgatónő.

Mindez azonban csak a kez-
det, hiszen 2016-ban lesz 85 
éve, hogy Pestszentimre felvet-
te mai nevét, és 80 éve, hogy 
Pestszentlőrinc megyei városi 
rangot kapott. Jövőre ünnepelné 
85. születésnapját a kerülethez 
ezer szállal kötődő zseniális al-
kotó, Kondor Béla. Az ünnepsé-
gek sorában kiemelt szerep jut 
majd az 1956-os megemlékezé-
seknek is a forradalom 60. év-
fordulóján.

– A számos rendezvény mel-
lett kiadványokkal szeretnénk 
emlékezetessé tenni a jubileu-
mi éveket – árulta el Járainé dr. 
Bődi Györgyi.

évfordulók idén és jövőre 

1931-ben a Pestszentimre név 
felvétele. 
1931-ben született Kondor Béla. 
1936-ban Pestszentlőrinc me-
gyei városi rangot kapott. 
1950-ben átadták a Ferihegyi 
repülőteret.
1950-ben a két település XVIII. 
kerületként Budapest része lett.
1990-ben jött létre a szabad 
és független önkormányzati 
rendszer.
1995-ben alakultak meg a 
nemzetiségi (akkor kisebbségi) 
önkormányzatok.

a nyolcvanötök 
éve következik
Pályázattal, rendezvényekkel folytatódik a két városrész jubileuma
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1910. január 1-jén önálló lett a szomszéd telepü-
lés, levált Kispestről, és felvette a Pestszentlőrinc 
nevet. Talán ennek is szerepe volt abban, hogy 
Soroksárpéterin is megindultak az önkormányzá-
si követelések. Sorra alakultak a soroksárpéteri ci-
vil és érdekvédelmi egyesületek. Megjelent az első 
– önállósági törekvéseket a zászlajára tűző – helyi 
újság, az „Alsópest”. Ez a cím nem volt véletlen, 
hiszen 1910-ben ezt az Alsópest nevet kérelmezték 
a Soroksárpéteri név helyett a polgári társaskör 
tagjai. Ez a különválási csata elbukott 1913-ban, 
mert Soroksár az ügyek helyben intézhetőségére 
megalakította a Soroksárpéteri Jegyzői Kirendelt-
séget. 1919. május 28. és szeptember 11. között 
önálló nagyközségként működött Soroksárpéteri, 
Marxfalva néven.

A harmadik önállósodási ütközet 1926 nyarán 
indult, ekkor már Pest vármegye elöljárói is lépé-
seket tettek a szétválasztás érdekében. Sok nemte-
len esemény is tarkította az utat, amely végül több 
mint három év után vezetett sikerre. 

szEgényEn, dE ElszántAn
Az 1930-as belügyi irat betűi nem sok jót ígértek, 
hiszen a soroksárpéteri lakosok szinte egyetlen 
követelését sem teljesítették. Ez döntően az át-
adandó területekre és a községi vagyontárgyak-

ra vonatkozott. A névváltást sem engedélyezték. 
A legérdekesebb az volt, hogy egy évig közös 
költségvetésen kellett élnie Soroksárpéterinek 
és Soroksárnak. Ez sajnálatosan komoly vitá-
ra adott alkalmat. Soroksár ugyanis minden 
kiadását – a mondhatni luxusjellegűeket is – a 
soroksárpéteri kasszánál számolta el. (például 
a soroksári járda- és parképítést, locsolóautó 
vételét). A mai Ady utcai iskola hat tantermét 
ugyanakkor csak miniszteri dörgedelemre vol-
tak hajlandók felépíteni. (A két óvoda és az óvó-
női lakás, az orvosi rendelő összege a soroksári 
büdzsében maradt.) 

Ilyen feltételek között kellett megalapítani az 
új nagyközséget, létrehozni annak minden in-
tézményét. Az önálló települést szeptember 30-i 
dátummal ismerte el a vármegye. A több mint 
8000 lakosú Soroksárpéterinek sikerült olyan 
vezetőket választania, akik egy emberként mun-
kálkodtak ennek a hallatlanul szegény település-
nek a felemelkedésén. 

Az ArAnykor ErEdményEi
Az önkormányzás, a saját döntések meghozták 
a helyi életben az aranykort. Nem kellett már 
mindenben engedélyért folyamodni, az itteni 
vezetők határoztak az itteniek életéről, a nagy-

község fejlesztéséről. Soroksárpéteri a „Magyar-
ország legszegényebb települése” megbélyegzést 
viselte a nevében, ezt kellett gyökeresen megvál-
toztatni. 

Az akkori szóhasználattal élve elkövetkeztek 
a „csodák évei”. 

Addig sosem látott fejlesztések valósulhattak 
meg az önálló lábra állással. 1931-ben végre en-
gedélyezték a Pestszentimre név felvételét. Vég-
érvényesen ki lehetett törölni a Soroksár nevet, 
amihez annyi keserűség és megalázkodás fűző-
dött. Némi gyógyírt adott, hogy Soroksárnak 
le kellett mondania két dűlőjéről Imre javára, 
bár ez sem jelentett nagy gyarapodást, hiszen 
az egykori 5000 holdas péteripusztai területből 
csak 1327 katasztrális hold maradt. 

Ezen a viszonylag kis területen azonban pá-
ratlan fejlődés vette kezdetét. 1931-ben birtokba 
vette az új önkormányzat a mai Ady iskolát. Meg-
építették az akkor korszerű Petőfi (ma Címer) 
utcai óvodát. Többször bővítették a községházát. 
Kiépítették a Nagykőrösi utat. Buszközlekedés 
indult, strand létesült. 1933–34-ben bevezették a 
villanyvilágítást. (A környező nagyobb települé-
seken, Soroksáron, Kispesten, Pestszentlőrincen 
már 1900-ban volt villany.) Bauhaus-stílusban 
elkészült az emeletes gyógyszertár és a mozi 
épülete (ma bank). A Magyar Posta telefonköz-
pontot állított fel. Polgári (közép)iskolát alapítot-
tak, amely községi épületet kapott. Felszentelték 
a Szent Imre-plébániatemplomot. 

A közösség ErEjE
Megnyitotta kapuit a katolikus és a református 
kultúrház (ez utóbbi helyén áll a PIK). Virágkoru-
kat élték az egyházi és a civil szervezetek. Létrejött 
a vasas otthon, munkás-, református és katolikus 
énekkar, színjátszókör és több zenekar szórakoz-
tatta a nagyérdeműt. Az egyházi cserkészcsapatok 
gazdag programmal várták az ifjúságot. A levente 
fiúcsapatok és a MOVE (Magyar Országos Véderő 
Egylet) lányai már a háborús felkészülés jegyében 
gyakorlatoztak. A rászoruló időseket az egyházi 
szeretetházak fogadták be. A helyi reformátusok 
szeretetház-együttese az ország legnagyobb és 
legkorszerűbb ilyen intézménye volt. Anya- és cse-
csemővédő, valamint szülőotthon állt a gyermek-
szaporulat szolgálatában. A kisdedóvókat napközi 
otthonokká alakították át, új épületek nyitásával 
is. A Nagykőrösi úton új temetőt jelöltek ki. 1943-
ban felavatták az első világháborús Magyar hősök 
emlékművét, ekkortól Hősök tere a patika melletti 
terület neve.

Lassan eltűntek a szegénység jelképei: a földbe 
vájt kunyhók, a ládavárosok, a pici vályogházak. 
Igazi virágzó kertváros hívogatta a budapesti bel-
városból a megpihenni vágyókat. Vasárnaponként 
tömött vonatokkal, buszokkal érkeztek ide víken-
dezni. Sokan itt is telepedtek le, így nem csoda, 
hogy 1944-re már 16 ezer lakosról szóltak a jegy-
zőkönyvek, és szóba került a várossá alakulás is. 

drámAi kitElEpítés
A második világháború idején a teljes lakosságot ki-
telepítették, a visszaérkezők egy romvárost találtak 
felrobbantott katolikus és református templommal. 

A háború után az újjáépítésre, a sebek be-
gyógyítására volt csak mód. 1950. január 1-jén 
Pestszentimre nagyközséget Pestszentlőrinccel 
együtt Budapesthez csatolták, a XVIII. kerület ré-
szeként. A Rákosi-diktatúrával meg szűnt az ön-
kormányzatiság, bár 1956. október 30. és november 
vége között önálló pestszentimrei közigazgatás, irá-
nyítás, ellátás volt. 

Pándy tamás
helytörténész

MARXFALVÁTóL  
A VALóDI ÖNÁLLóSODÁSIG
Pestszentimre: az önkormányzatiság 85 éve 

A számos rendezvény mellett kiadványokkal szeretnék emlékezetessé tenni a jubileumi éveket

1930. január 8-án került pecsét arra a belügyminiszteri rendeletre, amellyel önke-
zébe vehette sorsa irányítását soroksárpéteri – a mai Pestszentimre. hosszú évek-
évtizedek csatája záródott le ezzel a dokumentummal.
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8 Az önkormányzat képviselő-testületének 2015. november 12-i ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

rendeleTek
p 1. A képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazattal 
és 3 tartózkodással megalkotta 
34/2015. (XI. 16.) sz. rendeletét 
az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetéséről szóló 4/2015. (II. 
25.) rendelet módosításáról.
p 2. A testület 12 igen szavazat-
tal, 3 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással hozta meg a 35/2015. 
(XI. 23.) sz. önkormányzati 
rendeletet a személyes gondos-
kodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátásokról és a fizetendő 
térítési díjakról szóló 2/2008. 
(II. 1.) rendelet módosításáról. 
A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazattal 
és 1 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
által fenntartott és működtetett 
intézmények munkatársainak – 
a kapacitás függvényében – az 
étkeztetést biztosító szolgáltatók 
esetében a mindenkori szállí-
tói áron, a bölcsődei konyháról 
történő étkeztetéskor pedig a 
mindenkori önköltségi áron 
biztosítja a szolgáltatást. A kép-
viselők felkérték a Budapest Fő-
város XVIII. kerület Gazdasági 
Ellátó Szolgálat (GESZ) és az 
Egyesített Bölcsődék vezetőjét a 
szükséges szabályozások megal-
kotására és az intézkedésekre.
p 3. A testület 12 igen szavazat-
tal, 1 ellenszavazattal és 4 tar-
tózkodással hozta meg 36/2015. 
(XI. 23.) sz. önkormányzati ren-
deletét a szervezeti és működési 
szabályzatáról szóló 42/2011. 
(XII. 20.) rendelet módosításá-
ról.
A képviselők 12 igen szavazattal, 
1 ellenszavazattal és 4 tartózko-
dással fogadták el az alábbi szer-
vezeti átalakításokat 2016. janu-
ár 1-jei hatállyal:  
a) A GESZ belső ellenőrzési cso-
portvezetőjének átvétele a pol-
gármesteri hivatal állományába 
áthelyezéssel.
b) A műszaki, építéshatósági és 
környezetvédelmi iroda műsza-
ki csoportjának bővítése egy 
határozatlan idejű szerződésű 
mérnökkel és egy középfokú 
végzettségű munkatárssal.
c) A műszaki, építéshatósági és 
környezetvédelmi iroda műsza-
ki csoportjának bővítése egy 
határozatlan idejű szerződésű 
környezetvédelmi mérnökkel 
és egy középfokú végzettségű 
munkatárssal.
d) A közigazgatási és hatósá-
gi iroda közterület-felügyeleti 
csoportjának bővítése 7 határo-
zatlan idejű szerződésű munka-
társsal.
A testület 12 igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal és 4 tartózko-
dással felkérte és felhatalmazta 
a polgármestert és a címzetes 
főjegyzőt, hogy a szervezeti 
átalakítással kapcsolatos vala-
mennyi intézkedést tegyék meg 
és a szükséges dokumentumo-
kat írják alá.
p 4. A képviselő-testület 17 igen 
szavazattal egyetértésben alkotta 
meg a közterület-használat rend-
jével és engedélyezésével kap-
csolatos eljárásról szóló 37/2015. 
(XI. 23.)  sz. önkormányzati 
rendeletét a 28/2003. (VII. 1.) 
rendelet módosításáról.
p 5. A képviselők 17 igen sza-
vazattal egybehangzóan hozták 
meg a 32/2015. (XI. 23.) önkor-
mányzati rendeletet a  rezidens-
támogatás bevezetéséről. 
17 igen szavazattal egyöntetű-
en felkérték a polgármestert, 
hogy a rezidenstámogatás be-
vezetéséhez szükséges pénzügyi 
fedezetet terveztesse be az ön-
kormányzat 2016. évi költség-
vetésébe, valamint felhatalmaz-
ták őt a szükséges intézkedések 
megtételére.  
p 6. A testület 18 igen szava-
zattal egyhangúlag fogadta el a 
38/2015. (XI. 23.) önkormányza-
ti rendeletet az egyes anyaköny-
vi események engedélyezésének 

szabályairól, valamint az ese-
ményekhez kapcsolódó többlet-
szolgáltatásokért fizetendő díjak 
mértékéről szóló 37/2011. (XI. 
15.) rendelet módosításáról.
p 7. A képviselő-testület 11 igen 
szavazattal, 4 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással megalkotta 
33/2015. (XI. 23.) önkormány-
zati rendeletét az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak fe-
letti tulajdonosi jogok gyakorlá-
sáról szóló 15/2013. (V. 31.) ren-
delet módosításáról.
p 8. A testület 16 igen szavazat-
tal és 1 tartózkodással fogadta el 
a 31/2015. (XI. 12.) önkormány-
zati rendeletet a helyi kitünte-
tésekről szóló 30/1995. (X. 12.) 
rendelet módosításáról.
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p 9. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
elkészíti a Városház – Szél-
malom – Kiss István – Cziffra 
György – Kele utca által határolt 
területre vonatkozó szabályozá-
si tervet, egyúttal felkérte a pol-
gármestert, hogy a – 314/2012. 
(XI. 8.) kormányrendelet 36. §-a 
szerint – teljes eljárást indítsa 
meg, folytassa le, és tegye meg 
az intézkedéseket, a szabályozá-
si terv elkészítéséhez szükséges 
pénzügyi fedezetet pedig tervez-
tesse be az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésébe. 
A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan úgy határozott, 
hogy az önkormányzat elké-
szíti az Alacskai út – Ganz Áb-
rahám utca – Kerékkötő utca 
– Termény utca – Kerékvágás 
utca – Szántás utca által határolt 
területre a 72. sz. szabályozási 
tervet, egyúttal felkérte a pol-
gármestert, hogy a – 314/2012. 
(XI. 8.) kormányrendelet 36. §-a 
szerinti – teljes eljárást indítsa 
meg, folytassa le, és tegye meg 
az intézkedéseket, a szabályozá-
si terv elkészítéséhez szükséges 
pénzügyi fedezetet pedig tervez-
tesse be az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésébe. 
A képviselők 18 igen szavazat-
tal egyetértésben döntöttek úgy, 
hogy az önkormányzat elké-
szíti a XVIII. kerületi Közdűlő 
út – 156103 hrsz-ú út – 156102 
hrsz-ú erdő által határolt terü-
letre vonatkozó szabályozási 
tervet. Egyúttal felkérték a pol-
gármestert, hogy a – 314/2012. 
(XI. 8.) kormányrendelet 36. §-a 
szerinti – teljes eljárást indítsa 
meg, folytassa le, és tegye meg 

az intézkedéseket, a szabályozá-
si terv elkészítéséhez szükséges 
pénzügyi fedezetet pedig tervez-
tesse be az önkormányzat 2016. 
évi költségvetésébe.
A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy határozott, 
hogy az önkormányzat elkészí-
ti a Vág utca – Érsekújvár utca 
– Korpona utca – Szent Lász-
ló utca – József utca – Honvéd 
utca – Nagy-Burma vasút által 
határolt területre vonatkozó 
szabályozási tervet. Egyúttal 
felkérte a polgármestert, hogy 
a – 314/2012. (XI. 8.) kormány-
rendelet 36 §-a szerinti – teljes 
eljárást indítsa meg, folytassa le, 
és tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket. 
p 10. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egybehang-
zóan határozott arról, hogy a 
Budapest XVIII–XIX. kerületi 
Tűzoltóparancsnokságnak 4 966 
500 forint összegű adományt ad, 
amelyet az egy új Suzuki Vitara 
1.6 GL+ 4WD típusú személy-
gépjármű beszerzésére fordít. A 
gépjármű a Fővárosi Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság tulaj-
donába kerül oly módon, hogy 
azt kizárólag a XVIII–XIX. ke-
rületi Tűzoltóparancsnokság 
mint kedvezményezett használ-
hatja a kerületi katasztrófavé-
delmi intézkedések során, és a 
beszerzéstől számított 5 évig a 
tulajdonos csak az önkormány-
zat engedélyével idegenítheti 
el, valamint tulajdonosi hasz-
nálatának teljes időtartama 
alatt a Dél-pesti Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség 
XVIII–XIX. Kerületi Hivatásos 
Tűzoltóparancsnokságána k 
használatában tartja.
A testület 17 igen szavazattal 
egyöntetűen felkérte a polgár-
mestert az adományozási szer-
ződéssel kapcsolatos valameny-
nyi intézkedésre és a szerződés 
aláírására.
p 11. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy a XVIII. ke-
rület 142565 hrsz-on nyilván-
tartott ingatlan Szélső utca 103. 
házszámának megállapításával 
kapcsolatos fellebbezés ügyé-
ben a 2015. szeptember 23-án 
keltezett, 14/42899-1/2015. ügy-
iratszámú I. fokú határozatot 
helybenhagyja, a fellebbezést el-
utasítja. A képviselők felkérték a 
polgármestert, hogy intézkedjen 
a II. fokú döntés jogszerű közlé-
séről.  
p 12. A testület az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról szóló 15/2013.(V. 
31.) sz. önkormányzati rendelet 
30. § (6) bekezdésének c) pontja 
alapján 16 igen szavazattal és 1 
ellenszavazattal elfogadta az ön-
kormányzat és a Projekt 18 Kft. 
közötti haszonbérleti szerződés 
módosítását, amely szerint a 
szerződés 1. sz. melléklete helyé-
be az előterjesztés 3. sz. mellékle-
te kerül, a haszonbérleti díj mér-
téke pedig 2015. december 1-jétől 
évi 122 371 400 forintra változik. 
A testület egyúttal felkérte a pol-
gármestert, hogy tegye meg a 
szerződés módosításához szük-
séges intézkedéseket, és felhatal-
mazta őt a szerződés aláírására.
A képviselő-testület az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 
31.) önkormányzati rendelet 
19. § (1) bekezdésének e) pontja 
alapján 16 igen szavazattal és 1 
ellenszavazattal döntött arról, 
hogy az önkormányzat 2015. de-
cember 1-jétől határozatlan idő-
re térítésmentesen biztosítja az 
alábbi helyiségeket a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofít Zrt. ré-
szére:
– Csontváry Kosztka Tivadar u. 
15. fszt. 6. (hrsz. 151126/16/A/6) 
alatti 20 m2 alapterületű helyi-
ség;
– Darányi Ignác u. 66. fszt. 4. 
(hrsz. 151400/0/A/4) alatti 30 m2 
alapterületű helyiség;
– Üllői út 424. fszt. 1. (hrsz. 
155434) alatti 60 m2 alapterületű 
helyiség;
– Felsőcsatári út 48. fszt. 1. (hrsz. 
152697/0/A/7) alatti 51 m2 alap-
területű helyiség;
– Üllői út 628 fszt. 3. (hrsz. 
159408/0/A/3) alatti 49 m2 alap-
területű helyiség;
– Tövishát utca 13. fszt. 1. (hrsz. 
150228/65/A/131) alatti 20 m2 
alapterületű helyiség;
– Nemes utca 26. fszt. 4. sz. (hrsz. 
140625) alatti 31 m2 alapterületű 
helyiség melegedő céljára; 
– Üllői út 433. fszt. 3. (hrsz. 
150830/0/A/3) alatti 23 m2 alap-
területű helyiség;
– Üllői út 433. fszt. 4. (hrsz. 
150830/0/A/4) alatti 88 m2 alap-
területű helyiség;
– Üllői út 433. fszt. 5. (hrsz. 
150830/0/A5) alatti 72 m2 alapte-
rületű helyiség varroda céljára.
A képviselők egyúttal felkérték 
a polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre, és felhatalmazták 
őt a haszonkölcsön-szerződés 
aláírására.
p 13. A testület 17 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy határo-
zott, hogy a Baross u. 13. fszt. 1. 

(hrsz. 150987) alatti 45 m2 alap-
területű üzlethelyiséget további 
hasznosítás  céljából vegyék ki 
az önkormányzat Projekt 18 Kft-
vel kötött haszonbérleti szerző-
désének 1. sz. mellékletéből.
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyöntetűen döntött 
arról, hogy az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2013. (V. 31.) sz. 
önkormányzati rendelet 19. § (1) 
bekezdésének d) pontja alapján 
az önkormányzat a 2017. de-
cember 31-ig tartó időszakra té-
rítésmentesen biztosítja az aláb-
bi helyiségeket a Kondor Béla 
Közösségi Ház és Intézményei 
részére:
– Havanna u. 1. fszt. 68. (hrsz. 
151126/4/A/68) alatti 42 m2 

alapterületű helyiség ifjúsági 
klub céljára;
– Havanna u. 52. fszt. 294. 
(hrsz. 151159/7/A/294) alatti 22 
m2 alapterületű helyiség: „Civil-
sarok”;
– Havanna u. 9. fszt. 2. (hrsz. 
151126/4/A/317) alatti 63 m2 

alapterületű helyiség: Havanna 
kiállítóhely;
– Havanna u. 9. fszt. 318. (hrsz. 
151126/4/A/318) alatti 72 m2 
alapterületű helyiség:  múze-
umpedagógiai foglalkoztató és 
NAVA-központ üzemeltetése és 
fenntartása;
– Üllői út 517. (hrsz. 149920) 
alatt 77 m2 alapterületű helyiség 
gyűjtemények raktározására;
– Csontváry Kosztka Tivadar u. 
15. fszt. 5. (hrsz. 151126/16/A/5) 
alatti 23 m2 alapterületű helyi-
ség a muzeális tárgyak átmeneti 
tárolására;
– Baross u. 13. fszt. 1. (hrsz. 
150987) alatti 45 m2 alapterüle-
tű üzlethelyiség képzőművészeti 
anyagok raktározására.
A képviselők egyúttal felkérték 
a polgármestert a szükséges in-
tézkedésekre, és felhatalmazták 
őt az egységes szerkezetbe fog-
lalt haszonkölcsön-szerződés 
aláírására.
p 14. A testület a polgári tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény 6:212. § (1) bekezdése 
alapján 17 igen szavazattal egy-
hangúlag úgy határozott, hogy 
az önkormányzat és a Nyúlci-
pő Konduktív Alapítvány kö-
zött a 150228/87/A/69 hrsz-ú, 
1186 Sina Simon sétány 7. föld-
szintjén található 52 m2 alap-
területű helyiség használatára 
2014. szeptember 15-én létre-
jött haszonkölcsön-szerződést 
2015. november 15-vel közös 
megegyezéssel megszünteti. A 

testület egyúttal felkérte a pol-
gármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, és fel-
hatalmazta őt az aláírásra.
A képviselők 17 igen szavazattal 
egyetértésben döntöttek arról, 
hogy a 150228/87/A/69 hrsz-ú, 
természetben az 1186 Sina Si-
mon sétány 7. földszintjén talál-
ható 52 m2 alapterületű helyisé-
get további hasznosítás céljából 
vegyék fel az önkormányzatnak 
a Projekt l8 Kft-vel kötött ha-
szonbérleti szerződésének mel-
lékletébe.
p 15. A testület 16 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással hatá-
lyon kívül helyezte a 127/2015. 
(II. 24.) sz. határozatát.
A képviselők 16 igen szavazattal 
és 2 tartózkodással úgy dön-
töttek, hogy az önkormányzat 
a lakások bérletéről és elidege-
nítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) 
önkormányzati rendelet 19. § (3) 
bekezdése alapján együttműkö-
dési megállapodást köt a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazga-
tósággal annak érdekében, hogy 
a tulajdonát képező lakások 
közül térítésmentesen egyszeri 
bérlőkijelölési jogot biztosítson 
részére, s felkérték, illetve fel-
hatalmazták a polgármestert az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező együttműködési meg-
állapodással azonos tartalmú 
megállapodás megkötésére és 
aláírására.
p 16. A testület alapítói jog-
körében eljárva 12 igen sza-
vazattal és 6 tartózkodással 
elfogadta a Sport és Ifjúsági 
Szálló Nonprofit Kft. „v.a.” te-
vékenységet lezáró beszámolóját 
– amelyben a 2015. szeptember 
30-ra elkészített mérlegben az 
eszközök és a források egyező 
végösszege 5 120 000 forint, a 
mérleg szerinti eredmény mí-
nusz 5 108 000 forint – és annak 
kiegészítő mellékletét, s felkérte 
a társaság végelszámolóját, hogy 
intézkedjen a beszámoló letétbe 
helyezéséről és közzétételéről.  
p 17. A képviselő-testület a 
„Döntés a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. alaptő-
kéjének új részvények zártkörű 
forgalomba hozatalával történő 
megemeléséről” napirendi pon-
tot visszavonta. 
p 18. A testület 16 igen szava-
zattal, 1 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással határozott arról, 
hogy az önkormányzat a 2015. 
december 1-jétől 2016. május 31-
ig terjedő időszakra megbízási 
szerződést köt könyvvizsgálói 
feladatok ellátására az Efender 
Számviteli, Tanácsadó és Könyv-
vizsgáló Bt-vel (1146 Thököly út 
170. I. em. 6., cégjegyzékszám: 
01 06 751999). A képviselők fel-
kérték, illetve felhatalmazták a 
polgármestert az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerinti szer-
ződéstervezet szövegének végle-
gesítésére, valamint a szerződés 
aláírására és a szükséges intéz-
kedésekre.  
p 19. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag jó-
váhagyta a Martinovics tér 11–
12. (hrsz.: 154107) alatti Vadvi-
rág Tagóvoda emeletráépítéssel 
történő bővítését (tornaszoba 
kialakítása az emeleten) az elő-
terjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti beruházási alapokmány-
ban foglaltaknak megfelelően 
bruttó 61,4 millió forint beruhá-
zási összeggel.
p 20. A testület 18 igen szava-
zattal egybehangzóan fogadta 
el az Üllői út 761. (hrsz. 145679) 
alatti Béke téri orvosi rendelő 
felújítására vonatkozó beruhá-
zási alapokmányt bruttó 82 mil-
lió forint értékben.
p 21. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal és 1 tartózko-
dással jóváhagyta a Városház 
u. 16. alatti és a kapcsolódó – 
150660/1, 150660/2 és 150661 
hrsz-on nyilvántartott – polgár-
mesteri hivatali épületek elekt-
romos felújítására vonatkozó 
beruházási alapokmányt bruttó 
130 millió forint értékben.

MEGúJUL A BÉKE TÉRI RENDELŐ

A Béke téri 
orvosi rendelő 
felújítását 82 
millió forinttal 
támogatja az 
önkormányzat
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p 22. A testület 18 igen szava-
zattal egyetértésben fogadta el 
a Kondor Béla Közösségi Ház 
és Intézményei módosító okira-
tát az 1. sz. melléklet alapján. A 
képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre.  
A képviselők 18 igen szavazattal 
egybehangzóan hagyták jóvá a 
Kondor Béla Közösségi Ház és 
Intézményei egységes szerkeze-
tű módosított okiratát a 2. sz. 
melléklet alapján. A képvise-
lők felkérték a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
p 23. A testület a „Lakatos út 
– Alsó erdősor – Nefelejcs utca 
által határolt terület elnevezése” 
napirendi pontot visszavonta. 
p 24. A képviselők – 6 igen sza-
vazattal, 11 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással – nem fogadták 
el a „Segítségnyújtás az elszapo-
rodott rovarok elleni védekezés-
ben” című határozatjavaslatot.
p 25. A testület – 6 igen sza-
vazattal, 8 ellenszavazattal és 4 
tartózkodással – nem fogadta 
el „A XVIII. kerület felújítandó 
padjainak grafikai tervezése” 
című határozatjavaslatot. 
p 26. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egybehangzóan 
úgy döntött, hogy a jelzőrend-
szeres házi segítségnyújtásról 
2016-ban a Szociális és Gyer-
mekvédelmi Főigazgatósággal 
kötött megállapodás keretében 
kíván gondoskodni. A képvise-
lők felkérték és felhatalmazták 
a polgármestert az önkormány-
zat és a főigazgatóság közötti 
feladatellátási megállapodás 
megkötésére az előterjesztés 2. 
sz. melléklete szerint.
A testület 18 igen szavazattal 
egyöntetűen úgy határozott, 
hogy a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás technikai hátterét 
2016. január 1-jétől az SOS Köz-
pont Kft-vel kötött szerződés 
alapján biztosítja. A képviselők 
felhatalmazták a polgármestert 
a szükséges intézkedésekre.  

p 27. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
döntött arról, hogy a családse-
gítés és a gyermekjóléti szol-
gáltatás ellátásáról 2016. január 
1-jétől is a Csibész Családvédel-
mi Központon keresztül kíván 
gondoskodni. A képviselők fel-
kérték a polgármestert a szüksé-
ges intézkedésekre.  
A testület 18 igen szavazattal 
egyöntetűen jóváhagyta az 1181 
Kondor Béla sétány 11. alatti 
Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata Csibész Csa-
ládvédelmi Központ módosító 
okiratát az 1. sz. melléklet sze-
rint. A képviselők felkérték a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre.
A képviselők 18 igen szavazat-
tal egybehangzóan elfogadták a 
Csibész Családvédelmi Központ 
egységes szerkezetű módosított 
alapító okiratát a 2. sz. mellék-
let szerint, és felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre.  
p 28. A testület 18 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy 2016. január 1-jétől  az 
1182 Üllői út 761. alatti rende-

lőben működő, 380096021 kódú 
területi ellátási kötelezettségű 
házi gyermekorvosi praxist a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft-n ke-
resztül kívánja működtetni, és 
azt megbízza az erre vonatkozó 
egészségügyi alapellátás meg-
szervezésével, működtetésével 
és szükség esetén a helyettesí-
téssel. A testület úgy határozott 
továbbá, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
Szolgáltató Nonprofit Közhasz-
nú Kft. ellátási kötelezettségéből 
2016. március 1-jétől kerüljön 
ki a 1188 Ady Endre utca 52/A 
alatt található orvosi rendelő-
ben működő, 380096501 kódú 
gyermekfogorvosi praxis.
A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft-vel 
2007. május 17-én kötött köz-
szolgáltatási szerződést az elő-
terjesztés mellékletét képező 
tartalommal módosítja, egyben 
felhatalmazta a polgármestert a 
szerződésmódosítás aláírására 

és a szükséges intézkedésekre, 
ideértve az önkormányzat kép-
viseletét a következő taggyűlé-
sen.
p 29. A testület 18 igen szava-
zattal egyetértésben határozott 
arról, hogy a Somogyi László 
Szociális Szolgálatban 2016. 
március 1-jétől önként vállalt 
feladatként biztosítja a demens 
személyek nappali ellátását. A 
képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre.  
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egyhangúlag felkérte a 
polgármestert, hogy a demens 
személyek nappali ellátásához 
szükséges személyi és dolo-
gi költségeket terveztesse be a 
2016. évi költségvetésbe.
A testület 18 igen szavazattal 
egybehangzóan felkérte a pol-
gármestert a szükséges intézke-
dések megtételére.
p 30. A testület zárt ülésen dön-
tött a „Budapest XVIII. kerület 
0156043/86 (külterület) hrsz-
on nyilvántartott ingatlannal 
kapcsolatban benyújtott kifogás 
tárgyában a képviselő-testület 
által meghozott 525/2015. (IX. 
29.) sz. határozat módosításá-

ról” című napirendi pontról. 
p 31. A testület zárt ülésen dön-
tött a Kossuth téren megépíten-
dő épület üzemeltetéséről. 
p 32. A képviselő-testület zárt 
ülésen hozott döntést a felleb-
bezéssel megtámadott I. fokú 
szociális segélyhatározatok elbí-
rálásáról. 

sűrgősségi
haTározaTok
p s1. A testület 18 igen szava-
zattal egyhangúlag döntött úgy, 
hogy együttműködési megál-
lapodást köt a Tízpróba Ma-
gyarország Kft-vel (székhely: 
2040 Budaörs, Baross u. 146., 
fióktelep: 1239 Bp., Bevásárló 
u. 2.) a XVIII. kerületi sportélet 
pályázati úton történő fejlesz-
tésére és az önkormányzat által 
rendezendő sportesemények 
támogatására, s felkérte a pol-
gármestert az együttműködési 
megállapodás végleges formájá-
nak aláírására, valamint a szük-
séges intézkedésekre.  
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egybehangzóan hatá-
rozott arról, hogy a rendkívüli 

pályázat lebonyolításához 1 mil-
lió forint önkormányzati forrást 
biztosít a 2015. évi költségvetés-
ben lévő általános tartalékkeret 
terhére.
A testület 18 igen szavazattal 
egyetértésben jóváhagyását adta 
ahhoz, hogy az együttműkö-
dési megállapodáson alapuló 
pályázatot az együttműködési 
megállapodás hatálybalépését 
követően írják ki az 1. sz. mel-
léklet szerinti pályázati felhívás 
alapján oly módon, hogy a pá-
lyázat eredményéről az oktatási, 
közművelődési, sport- és ifjúsági 
bizottság dönt. 
s2. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal 
és 3 tartózkodással úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat és 
az Eurest Étteremüzemeltető 
Kft. között a „Budapest XVIII. 
kerület Önkormányzata közét-
keztetési feladatainak ellátása 
és a kapcsolódó fejlesztés meg-
valósítása II.” tárgyában 2011. 
augusztus 1-jén kötött vállal-
kozási szerződésben – ameny-
nyiben a közétkeztetés tárgyá-
ban kiírt közbeszerzési eljárás 
eredményes lezárását követően 
megkötendő szerződésbe be-
kerül a Csontváry Kosztka Ti-
vadar Általános Iskola jövőbeli 
ellátása – 2016.  augusztus 31-i 
kezdő hatállyal megszünteti a 
Csontváry iskola (1181 Kondor 
Béla sétány 10. 151126/18 hrsz.) 
tálalókonyhájában a vállalkozó 
ajánlattételi dokumentációjában 
meghatározott ételadagok szol-
gáltatási kötelezettségét, és en-
nek érdekében az előterjesztés 1. 
sz. melléklete szerint módosítja 
a szerződést, valamint felhatal-
mazta a polgármestert a szerző-
dés módosításának aláírására és 
a szükséges intézkedések meg-
tételére. 
p 33. interpellációk
A képviselő-testület ülésére in-
terpelláció nem érkezett.
p 34. kérdések
A testület a napirendi pontban 
nem hozott határozatot. 
p 35. Tájékoztatók, bejelentések
A képviselő-testület a napiren-
di pontban nem hozott hatá-
rozatot.

CSIBÉSZEKNEK SEGÍTENEK
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INterNetes 
időpontfoglalás

TiszTelT Ügyfelek!

ÖrÖmmel érTesíTjÜk ÖnÖkeT, 

hogy 2015. december elejéTől 

a polgármesTeri hivaTal 

TeszTjelleggel elekTronikus 

időponTfoglalási rendszerT 

vezeT be az ÖnkormányzaT 

honlapján: www.bp18.hu.

Ezzel várhatóan lehetőség nyílik majd arra, hogy az 
állampolgárok az ügyeiket tervezhető időpontban, 
lehetőség szerint várakozás nélkül tudják intézni.

A szándékunk az, hogy a rendszert a 2016. februári 
élesítésekor már az alkalmazásból eredő tapasztalatokat 

is felhasználva pontosítsuk, hogy ennek nyomán 
örömmel vehessék igénybe új szolgáltatásunkat.

budapest főváros Xviii. kerület
pestszentlőrinc-pestszentimrei

polgármesteri hivatal

Az Országgyűlés júliusban 
módosította a hadigondozási 
ellátásra jogosultak körét.  Ez 
alapján anyagi támogatást kap-
hatnak azok a hadiözvegyek és 
hadiárvák, akiknek a férje, il-
letve az édesapja 1938. novem-

ber 2. és 1945. május 9. között 
a magyar királyi honvédség és 
csendőrség kötelékében szolgált 
és esett el. A támogatás mérté-
ke a hadiárváknál a mindenkori 
minimálnyugdíj 30 százaléka, 
jelenleg 8850 forint. A hadiözve-

gyeknél 112 százalék, illetve 32 
ezer forint. A járadék a megálla-
pítása esetén az igény érvényesí-
tését, tehát a kérelem előterjesz-
tését követő hónap első napjától 
jár. A járadékot a nyugdíjfolyó-
sító szerv folyósítja.  

A XVIII. kerületi Kormány-
hivatalhoz közvetlenül a törvény 
hatálybalépését követően érkez-
tek a kérelmek, sokan érdeklőd-
tek az ellátás igénylésének mód-
járól. Július óta 378 kérelmet 
adtak be a kerületi polgárok, 
ebből 230 esetben született már 
döntés, és 200 kérelem vonatko-
zásában állapított meg a hivatal 
hatósági osztálya jogosultságot. 

A kérelem határidő-korláto-
zás nélkül, bármikor benyújt-
ható, Budapesten a kerületi kor-
mányhivatalokban.

– Sajnos a legtöbb esetben 
azért kellett elutasítanunk a 
beadott kérelmet, mert jelenleg 
csak a katonai szolgálatra be-
vonult és annak következtében 
elhunyt áldozatok hozzátartozói 
igényelhetik az ellátást – mond-
ta Hodruszky Csaba, a XVIII. 
kerületi Kormányhivatal veze-
tője. – Azoknak az idős embe-
reknek, akik nehezen igazodnak 
el a jogszabályok útvesztőiben, 
a hivatalunk munkatársai tele-

fonon és személyesen is szíve-
sen nyújtanak felvilágosítást, 
segítséget. A beadott kérelmek-
hez csatolandó dokumentumok 
sokszor hiányoznak, ezért – az 
ezt bizonyító dokumentumok 
hiányában – az 1949 előtti ha-
digondozásról és pénzellátásról 
elfogadjuk a kérelmezők írásos 
nyilatkozatát is, ezzel is meg-
könnyítve az ügyintézést. 

Gyenge Sándor egykori hadi-
árva volt a kétszázadik, akinek 
a hadigondozási ellátási kérel-
mét pozitívan bírálta el a XVIII. 
kerületi Kormányhivatal. Ebből 
az alkalomból Kucsák László 
országgyűlési képviselő adta át 
a határozatot és a hadigondo-
zottságról szóló igazolványt egy 
üveg bor kíséretében. 

– Hatéves voltam, amikor 
édesapám bevonult katonának 
a második világháborúban, és 
életét vesztette – emlékezett 
vissza Gyenge Sándor. – Édes-
anyámat nem ismertem, mert 14 
hónapos voltam, amikor meg-
halt. – A nagymamám hozott 
fel a testvéremmel Pestre, nála 
nevelkedtem 16 éves koromig.  
Pestszentlőrincen laktam több 
helyen, 1965-től Pestszentimrén 
élek. 

Ê Fülep E.

NINCS HATÁRIDŐ
Járadékot kaphatnak a hadiözvegyek és a hadiárvák 
A pestszentimrei gyenge sándor egykori hadiárva volt 
a kétszázadik, akinek hadigondozási ellátásra beadott 
kérelmét pozitívan bírálta el a Xviii. kerületi Kormány-
hivatal. Ebből az alkalomból ünnepélyesen vehette át a 
dokumentumot november 25-én. 

kucsák lászló országgyűlési képviselő adta át a 
határozatot és a hadigondozottságról szóló igazolványt 
gyenge sándornak

A családsegítés 
és a gyermekjóléti 
szolgáltatás 
legfőbb bázisa 
továbbra is 
a csibész 
családvédelmi 
központ lesz
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10 Tűzvédelmi egyesületet szerveznek, és világháborús emlékhelyért küzdenek a kerületi civilekKultúra

� tűzoltókat 
toboroznak. 
önkénteseket 

keres az a frissen 
megalakult egyesü-
let, amely a kataszt-
rófavédelem szak-
embereit segíti majd 
szükség esetén.

kErékgyártó györgy  

A XVIII. kerületnek nincs saját 
tűzoltósága. Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén szükség ese-
tén a kispesti tűzoltóság intéz-
kedik, amely mindig kiválóan 
ellátta a feladatát, ám az itt élők-
ben joggal merülnek fel kérdé-
sek. Nem volna-e hatékonyabb 
a fellépés, ha a kispesti tűzol-
tók megérkezése előtt már helyi 
erők is be tudnának kapcsolód-
ni a munkába? Ki foglalkozik 
például a Havannán feltámadó 
tűzzel, a Béke téri balesetben 
autójába szoruló sérülttel, amíg 
az Üllői úti leeresztett sorompó-
jánál folytathatja útját a tűzoltó 
egység?

Az önkormányzAt 
támogAtjA

– A kispesti tűzoltók kiváló 
szakemberek. A munkájuk ne-
héz, hiszen rendkívül nagy terü-
letet tartozik hozzájuk. Ráadásul 
a közelmúlt óta Vecsésre is ők 
vonulnak, ha úgy hozza a sors, 
tehát nem csoda, ha minden 
olyan ötletet szívesen fogadnak, 
amely támogatja ezt a felada-
tot – mondta el Tóth Kálmán, a 
Bókaytelep önkormányzati kép-
viselője, aki mindig fontosnak 
tartotta, hogy civil szerveződé-
sek révén a lakosság is be tudjon 

kapcsolódni saját védelmébe. 
Most épp az önkéntes tűzoltó 
egyesület létrehozása fölött bá-
báskodott.

– Az ötlet Ughy Attilától 
származik, aki személyesen is 
fontosnak tartotta egy ilyen 
egyesület létrehozását – tette 
hozzá a képviselő.

Az önkormányzat a maga esz-
közeivel már régóta támogatja a 
kispesti tűzoltóságot: terepjáró 
gépkocsival és használatra felkí-
nált szolgálati lakásokkal igyek-
szik hozzájárulni a működéséhez. 
A képviselő-testület legutóbb az 
október végi ülésén hozott dön-
tést ebben a tárgykörben. 

Az önkéntes egyesület ötlete 
2014 elején merült fel. 

– A kispestiek azonnal lel-
kesen fogadták polgármester úr 
felvetését, amikor azt tolmácsol-
tam nekik – mesélte Tóth Kál-
mán. – A szervezeti feltételeket 
mára sikerült kialakítani, a bí-
róság bejegyezte a Lőrinc–Imre 

Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, 
amely a közelmúltban megálla-
podást kötött az együttműkö-
désről a Fővárosi Katasztrófavé-
delmi Igazgatósággal.

Aki próbált már civil szerve-
zetet hivatalosan bejegyeztetni, 
tudja, hogy az sem könnyű fel-
adat, a munka igazán nehéz ré-

sze azonban most kezdődik: fel-
építeni az egyesület szervezetét. 

tűzoltó 
kErEstEtik
– Egy száztízezres kerületben 
élünk, ezért komolyan reméljük, 
hogy meg tudjuk találni azt a 
15-20 embert, aki szívesen ál-
dozza szabad ideje egy részét a 
közösség szolgálatára – mond-
ta a képviselő, aki az egyesület 
alapítójaként a működés további 
szervezésében is részt vesz. – A 
fiatalokra is számítunk, főleg 
iskolákban, klubokban, civil kö-
zösségekben tartunk majd elő-
adásokat, és toborzunk is.

A tűzoltóélet dicsőséges, de 
cseppet sem könnyű. Aki vállal-
ja a szolgálatot, egy negyvenórás 
alapkiképzésre, majd folyamatos 
továbbképzésre számíthat.

– A katasztrófavédelmen be-
lül a tűzoltási feladatokat négy 
szintre sorolják be. Mi kezdetben 
a felvonuló tűzoltók munkáját 
készítjük elő és támogatjuk, de 
a tapasztalatok mélyülésével és a 
folyamatos kiképzéssel újabb fel-
adatokat is ránk bízhatnak majd 
– mutatott rá Tóth Kálmán.

Jelentkezni lehet: 
tradiokp@gmail.com 

soPronBAn 
KEZdŐdÖtt
Már szent istván korá-
ban is létezett tűzőrség 
a korabeli dokumentu-
mok szerint, a 17–18. 
századi kollégiumok-
ban pedig diáktűzoltók 
őrködtek. A szervezett 
tűzoltás csak a 19. 
században valósult 
meg, egészen pontosan 
sopronban, ahol az első 
dokumentálható ön-
kéntes egylet 1863-ban 
jött létre. Pesten gróf 
széchenyi Ödön kez-
deményezésére alakult 
osztag három évvel 
később. Az országos 
irányítás a második 
világháború után, 
1947-ben szervező-
dött meg az országos 
tűzoltó-parancsnokság 
létrejöttével.

legyél te is 
lánglovag!
Megalakult a Lőrinc–Imre Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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JubIleumI KIállítás
A Pestszentimrei Ady Endre általános iskola az év elején kez-
dődött ünnepségsorozattal emlékezett meg fennállásának 85. 
évfordulójáról. Záróakkordként kiállítást rendeztek november 
17-én a városháza galériában. 

Az elmúlt 85 év alatt több ezer 
diák koptatta az iskola padjait, 
szerezte meg itt a tanuláshoz, 
az élethez szükséges alapo-
kat, s határozta meg, hogy mit 
szeretne a nagybetűs életben 
elérni.  

A jubileumi kiállításon az 
Ady iskola elmúlt húsz évét 
megörökítő fényképeket, je-
lenlegi és volt diákok alkotá-
sait tekinthették meg az ér-
deklődők. Érdeklődők pedig 
bőven voltak, mert sokakat 
fűz erős érzelmi szál az in-
tézményhez, hiszen a mostani 
diákok közül soknak a szü-

lei, a nagyszülei, sőt többeknek a dédszülei is ebben az iskolában tanul-
ták a betűvetést. A tárlaton rövid összefoglalót olvashattunk az iskola 
történetéről, a legújabb sikereiről, többek között arról, hogy 2014-ben 
megkapta a minősített referencia- és mentoráló intézmény elismerő címet.    
– Büszkék vagyunk arra is, hogy a különféle tanulmányi versenyeken szép 
eredményeket értek el a diákjaink – mondta Bogárné Kováts Judit, az Ady 
igazgatója. – Az iskolában többféle szakkör működik, ami azért fontos, mert 
minden gyerek megtalálhatja azt az elfoglaltságot, amivel a szabad idejében 
szívesen foglalkozik. 

Az Adyban tanuló Lázár Zsófia és Vas Vivien lelkesen beszélt az iskolá-
ról, a pedagógusokról. Mint elmondták, a tanárok nagyon kedvesek, és úgy 
adják át a tananyagot, hogy azt könnyen megjegyezhessék a gyerekek. „Az 
Ady iskola otthonos, szeretünk idejárni, és az is jó, hogy mindenki ismer 
mindenkit” – tették hozzá. 

A megnyitón a vendégeket Bogárné Kováts Judit köszöntötte, a kiállí-
tást Galgóczy Zoltán alpolgármester nyitotta meg, a műsorban pedig többek 
között az iskola citerazenekara működött közre. A rendezvényen részt vett 
Bauer Ferenc önkormányzati képviselő is.

Ê Fülep E.

Montenegróban törvény tiltja, hogy 
bárki szobrot, emlékművet, emléktáblát 
kapjon, aki valaha háborúban ellensége 
volt az országnak. Ezért van nehéz dol-
ga a Vasvári Pál Polgári Egyesületnek, 
amely célul tűzte ki, hogy tábla emlé-
keztesse az utókort azon a helyen, ahol 
az Osztrák–Magyar Monarchia hadiha-
jója, az SMS Zenta elsüllyedése után 
több száz túlélő matróz partot ért 1914 
augusztusában.

Egy HAdiHAjó 
történEtE
Az akkor már jelentős nemzetközi be-
vetéseket teljesítő SMS Zenta saját 
rombolóhajóját megvédve süllyedt el az 
angol–francia hajórajjal vívott küzde-
lemben. Életben maradt matrózai 5300 
métert úsztak a tengerben, míg elérték 
a part közelében húzódó kis sziklaszir-
tet. 

– 1999-ben, a délszláv háború befe-
jezése után jártam az akkor még Kis- 
Jugoszláviához tartozó Crna Gorában, 
a fekete hegyek országában, Kotorban, 
és egy véletlennek köszönhetően buk-
kantam az SMS Zenta nyomára – me-
sélte Tóth Kálmán, a Vasvári Pál Polgá-

ri Egyesület egyik társelnöke. – Biztos 
lettem abban, hogy a lehetőségeim sze-
rint mindent meg kell tennem azért, 
hogy emléket állítsunk az ott hullámsír-
ba merült hajónak és a hősi halált halt, 
illetve túlélő tengerészeinek. Kutatni 
kezdtem, majd megkerestem a HM 
Társadalmi Kapcsolatok és Háborús 
Kegyeleti Főosztályát, ahol segítséget 
kaptam, és ígéretet arra, hogy a HM 
együttműködik a Vasvári egyesülettel 
egy emléktábla elhelyezésében. A cé-
lunk az volt, hogy a centenáriumi évben, 
2014-ben felavassuk a táblát. Egyévnyi 
előkészítő munka után ez a monteneg-
róiak miatt nem sikerült, de az 5,3 kilo-

méteres emlékúszást az „ellenszélben” 
is megtartottuk. Az eseményt a jelenlé-
tével megtisztelte Magyarország mon-
tenegrói nagykövete, Pósa Krisztián, 
valamint a HM részéről Horváth Lajos 
szakreferens, és természetesen ott vol-
tak az egyesületünk tagjai is.

ciVilEk A kárpát-
mEdEncébEn
Az egyesület tagjai tehát nem adják fel. 
Idén szeptemberben kirándulást szer-
veztek a montenegrói Petrovacba, ahol 
újra megtartották a megemlékezést.

– Az egyesület kezdettől fogva vál-
lalásának tekinti, hogy egyre mélyülő 
kapcsolatokat ápoljon egyrészt kárpát-
medencei civil közösségekkel, másrészt 
a testvérvárosokkal. Ezért szervezünk 
rendszeresen magunk is kulturális ren-
dezvényeket, tanulmányi versenyeket, 
ezért láttunk vendégül Kárpátaljáról 
fiatalokat, és ezért látogattunk el mi 
magunk is Székelyföldre, Kalotaszeg-
re, valamint Bajorországba és Lengyel-
országba – magyarázta Bauer Ferenc 
önkormányzati képviselő, az egyesület 
másik társelnöke. – A montenegrói utat 
is egy ilyen küldetésnek tekintettük. 
A lelkes kis társaság a petrovaci ki-
kötőben, együtt Pósa Krisztián nagy-
követtel, Magyar Csabával, hazánk 
montenegrói tiszteletbeli konzuljával és 
Horváth Lajossal, a HM vezető főtaná-
csosával, csónakokba szállva jutott át a 
parttól 900 méterre található szigetre, 
ahol egy emlékkápolna áll. 

A megemlékezés és koszorúzás után 
a közel ötvenfős magyar csapat a sziklá-
kon állva együtt énekelte el a himnuszt. 
A hazafelé vezető úton látogatást tettek 
az ugyancsak számos magyar emléket 
rejtő Dubrovnikban és Mostarban is.

Ê k. gy.

EMLÉKEK 
NYOMÁBAN
nem adják fel a vasvári Pál Polgári Egyesület tagjai: idén ősszel 
ismét megemlékezést tartottak Montenegróban, az elsüllyedt sMs 
Zenta hadihajó túlélő legénysége partot érésének a helyszínén, és 
tovább küzdenek egy helyben állítandó emléktábláért.

Az önkéntesek a katasztrófavédelem szakembereit segítik majd szükség esetén
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Jövőre 
folytatódnak 
a szűrések
nem csak az idősebb generációknak 
van szükségük rendszeres egészség-
ügyi szűrésre – ez volt a legfontosabb 
üzenete a Zsebők Zoltán szakrende-
lőben november 21-én megrendezett 
újabb ingyenes egészségügyi szűrő-
napnak. 

– Az idősebb korosztály rendszeresen jár orvos-
hoz, így folyamatos felügyelet alatt áll – mond-
ta a Városképnek Dér Paula, az önkormányzat 
egészségügyi referense. – Az elmúlt évek fontos 
tanulsága, hogy ők azok, akik élnek a lehetőség-
gel, és részt vesznek az ingyenes szűrőnapokon. 
Azonban nem csak nekik van szükségük rend-
szeres vizsgálatra.

Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az aktív 
korúak is megjelenjenek ezeken a napokon, hi-
szen rengeteg olyan rejtett probléma van, amit 
az itteni vizsgálatok ki tudnak mutatni, és ezzel 
megelőzhető a komolyabb baj.

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészség-
ügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., 
amely évente több ilyen ingyenes szűrőnapot 
hirdet meg, az időpont beállításával is igyek-
szik könnyebbé tenni a megjelenést az aktív ko-
rúaknak. A mostani szűrést is szombati napra 
szervezték, így akár a piacra menet vagy onnan 
hazafelé tartva is beugorhatott bárki egy rövid 
vizsgálatra. Az érdeklődők ezúttal kardiológiai, 
nőgyógyászati és szemészeti szűrésen, valamint 
hasi ultrahangvizsgálaton vehettek részt, amely-
re egyébként csak előjegyzéssel lehet bejutni.

Ebben az évben már nem lesz több szűrőnap, 
de a következő évben megint rendszeresen hir-
det majd ilyen programot az egészségügyi szol-
gáltató.

Ê k. gy.

Család és értékek 
Pestszentimre vendége volt süveges 
gergő, a Kossuth rádió és a duna 
tv műsorvezetője. A négygyermekes 
családapa családi házban, családos 
közönség előtt Család és értékek cím-
mel tartott előadást a Pestszentimrei 
Könyvtárban.

 
– Milyen is egy ideális család? – tette fel a 
kérdést az előadó. Jött is az azonnali válasza: 
– Nem tudom. A sokszínű és a maguk valósá-
gában rendezettnek tetsző családmodellek nem 
általánosíthatók, így saját értékrendemmel tu-
dok gazdálkodni és azt másokkal megosztani. 
2000-ben, mielőtt Margittal kimondtuk a bol-
dogító igent, igazodási pontokat kerestünk. Is-
merjük saját személyiségünket, milyen nevelést, 
érzelmi útravalót kaptunk a szüleinktől, mert 
akarva-akaratlanul továbbvisszük ezeket a „ter-
heket”. A „jó” házasság elkötelezettségből szü-
letik, érdemes a holtomiglan-holtodiglan ígére-
tünket értékes tartalommal megtölteni. 

A gyermek(ek) születésével kiteljesedik, a ge-
nerációkkal pedig gazdagodik a család – hang-
súlyozta az előadó. Elmondta, hogy ők maguk 
is szeretnének nagyon jó szülőkké válni, meg-
felelő időben és dózisban szeretni, fegyelmezni, 
igazságosnak és irgalmasnak lenni. 

– Nem egyszerű feladat, de a szeretet eseten-
kénti túladagolása mindig jó választás. A családi 
élet velejárói lehetnek azok az átkozottul rossz 
pillanatok, amikor kisebb-nagyobb ügyekre ide-
gesen, bántóan reagálunk. Rátaláltunk a megol-
dásra, bocsánatot kérünk egymástól. A bocsá-
natkérés nem gyengíti a belső erőviszonyokat, 
sőt egy végső öleléssel lezárt negatív folyamatot, 
egy szeretetteljesebb folyamat követ. A család és 
az értékek világában tett rövid utazásunk során 
mindig magunknál tartunk egy láthatatlan bő-
röndöt, amelyben a szeretetkinyilvánítás apró 
jeleit hordozzuk. Mindenkinek bátran ajánljuk, 
használják gyakrabban a bőrönd tartalmát, azaz 
a testérintést, az ajándékozást, a szívességet, a 
kedves szavakat és végül, de nem utolsósorban 
az együtt töltött minőségi időt.

Ê g. A.

Kárpátalja 
kincsei
évtizedes kutatómunka eredménye volt 
az egykor vereckén felállított, majd a 
hatvanas évek közepén elmozdított 
határemlékmű megtalálása – árulta el 
Kovács sándor, aki a verecke – a hon-
foglalás kapuja című új útikönyvét mu-
tatta be november 16-án a Polgárok 
házában az üde színfolt Egyesület tá-
mogatásával.

A Pestszentlőrincen élő és a XVIII. kerületi 
Felnőttek Gimnáziumában tanító, kárpátaljai 
származású Kovács Sándor a régió történel-
mének és kultúrájának legaktívabb követe Ma-
gyarországon. Évtizedek óta vezet társas utakat 
a szülőhazájába, több hiánypótló könyvben 
mutatta már be az utazni vágyóknak Kárpátalja 
városait, természeti kincseit, híres embereit, sőt 
az elmúlt években dokumentumfilmeket is ké-
szített a közszolgálati csatornák számára. 

új kötetének bemutatóján megosztott né-
hány érdekes történetet is, amely jól jellemez-
te a kutatómunkát. Elmondta, hogyan eredt a 
nyomába annak az ezeréves határon felállított 
obeliszknek, amelynek költségeit Bereg várme-
gye lakossága vállalta, de 1966 táján eltűnt a 
szovjetunióbeli területrendezés során. A csodá-
val határos módon sikerült ráakadni a részeire 
a környéken. Az emlékművet végül felújították, 
és ópusztaszerre szállították, ahol a nyár végén 
állították fel. A történet részletei az új kötetben 
is olvashatók.

A rendezvény súlyát jelzi, hogy kiváló törté-
nész szakemberek mellett közéleti szereplők is 
megjelentek, például Grezsa István, a Miniszter-
elnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 
miniszteri biztosa és Bacskai József, a Külgazda-
sági és Külügyminisztérium helyettes államtit-
kára. Lévai István Zoltán alpolgármester a kö-
szöntőszavaiban így fogalmazott:

– Sándornak köszönhetem, hogy először 
megfordultam Kárpátalján, és akkor ébredtem 
rá, mennyire rosszul tettem addig, hogy míg 
Erdélybe évente akár többször is ellátogattam, 
ide még nem. Azóta változott a helyzet, ma már 
Técsőben az önkormányzat a testvérvárosát 
tisztelheti, ami az egyre erősödő kapcsolatokra 
utal.  Kárpátalja hihetetlen kincseket rejt, és az 
ott élőknek most nagyobb szükségük van arra, 
hogy megmutassuk: összetartozunk. Mindenkit 
arra biztatok, hogy ha teheti, látogasson el oda.

A Verecke – a honfoglalás kapuja című kötet 
megvásárolható a Polgárok Házában a szerző 
többi könyvével együtt.

Ê k. gy.

Versek 
mindenkinek
Költemények „dallamai” uralták no-
vember 24-e délelőttjén a Kondor Béla 
Közösségi ház helyiségeit. A vörös-
marty szavalóverseny kilencven döntő-
se a versmondás művészetében mérte 
össze a tudását.

A fehér blúzok, ingek szemnek tetsző látványán 
túl hangulatos zsongássá álltak össze a válasz-
tott versek előadását megelőző utolsó folyosói 
próbák. A verskedvelő önkormányzat a közös-
ségi ház termeinek rendelkezésre bocsátásával, 
finom falatokkal és díjakkal támogatta a szava-
lóverseny döntőjét. 

Galgóczy Zoltán köszöntőszavai a magyar 
nyelv versre termett szépségeiről szóltak. A ver-
senyszervező iskola névadójának közelgő szü-
letésnapjához időzített versenyt az emlékezés 
kiváló formájának nevezte az alpolgármester. 
Zárómondataiban pedig arra hívta fel a döntő 
résztvevőinek figyelmét, hogy idáig eljutni már 
kész győzelem volt, és a végső helyezések „csak” 
a pillanatnyi formán múlnak. 

Dunavölgyiné Lipokatich Margit, a Vörös-
marty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Is-
kola és Gimnázium igazgatóhelyettese, aki a 
kezdetektől a döntőig követte az eseményeket, 
lényeges adatokkal és információkkal szolgált:

– A versenyzőket öt korosztályos csoportra 
osztottuk. Az alsó tagozatosokat kettő, a fel-
sősöket szintén kettő, míg a gimnazistakorú 
szavalókat egy csoport képviselte. A sorrendről 
korcsoportonként egy kiváló szakemberekből 
álló, háromtagú  zsűri döntött. Minden részt-
vevőnek emléklappal köszöntük meg a komoly 
munkáját. Egy-egy korosztályos csoport 2. és 3. 
helyezettjét értékes könyvvel és oklevéllel ju-
talmaztuk, a csoportgyőzteseket pedig könyv 
és emlékplakett emlékezteti a kiváló szereplé-
sükre. 

Ê gönczöl A.

Tüzes tánc és muzsika
görög dallamok csábították táncra a kerületieket a Kondor Béla Közösségi ház-
ban. darbuka és buzuki – megszólaltak a tradicionális hangszerek.

Hamisítatlan mediterrán hangulat járta át no-
vember 20-án a Kondor Béla Közösségi Ház 
falait a görög nép kultúráját, zenéjét és tán-
cait felelevenítő táncházi esten. A résztvevők 
élőzenés kísérettel egyszerű, percek alatt elsa-
játítható alaplépéseket tanultak, így még a fé-
lénkebbeket is egy szempillantás alatt magá-
val ragadta a sodró görög lendület. A lényeg 
pedig éppen ez volt, hogy a kötetlen koreog-
ráfiákba, lánc- és körtáncokba néhány lépés 
után bárki bátran és szabadon beálljon. 

A ritmusos talpalávalót a Mydros zenekar 
húzta, amelynek tagjai 2001 óta a legkülön-
félébb rendezvényeken szólaltatják meg a leg-
szebb görög dalokat, megosztva ezzel azt az 

élményt, amit gyermekkoruk óta a görög zene 
és tánc ad nekik. Fontosnak tartják, hogy min-
den alkalommal felkészülten, kitűnő állapotú 
hangszerekkel – többek között harmonika, 
buzuki, darbuki, gitár – és tiszta hangzással 
álljanak a közönség elé. Bár a hangszerelésük 
leginkább a taverna- és a laikazenének – ami 
egyfajta tipikus görög tánczene, a hagyomá-
nyos és a modern könnyűzene keveréke – 
kedvez, a repertoárjukban nagy helyet kap a 
népzene, és olykor felcsendülnek mai slágerek 
is. 

A táncházat a kerületi görög nemzetiségi 
önkormányzat támogatta.

Ê csernai

Beszédproblémák óvodáskor előtt
A korai nyelvi fejlődés címmel országos logopédiai konferenciát rendezett a Fő-
városi Pedagógiai szakszolgálat Xviii. kerületi tagintézménye november 18-án a 
Kondor Béla Közösségi házban. 

A XVIII. kerületi logopédiai munkacsoport 
tíz éve rendszeresen szervez különféle témakö-
rökben logopédiai fórumot. Ezúttal a 0–6 éves 
korú gyermekek nyelvi fejlődéséről folyt a ta-
nácskozás. 

– A nyelvi fejlődési zavarok korai felismerése, 
az időben nyújtott segítség döntő fontosságú a 
gyermekek optimális fejlődésében – hangsúlyoz-
ta Karayné Pavalacs Zsuzsa logopédus, a prog-
ram főszervezője. – A szülők bátran forduljanak 
tanácsért logopédushoz, ha a csecsemőkori gőgi-
csélést nem váltja fel a gagyogás, vagy a gyermek 
gagyogása úgymond megakad. A gagyogásnak 
meghatározó szerepe van a beszéd kialakulásá-
ban és fejlődésében, mivel a beszéd fejlődésének 
első állomása. A 6–9 hónapos kisded már kom-
munikációs céllal gőgicsél. Másfél éves kor körül 
az addig lassú szótanulási folyamat ugrásszerűen 
felgyorsul.  

Figyelmeztető jel, ha a kisgyermek beszéde 
2–2,5 éves koráig nem indul meg, és a szókincse 
nem éri el az ebben az életkorban elvárható ötven 
szót. Logopédus segítségét kell kérni, ha a későn 
meginduló beszéd lassan is fejlődik, a beszédfej-

lődés megtorpan, vagy a beszéd érthetősége 4–5 
éves korra nem javul számottevően.

A nyelvi fejlődés zavara súlyos hátrányt jelent 
az érintett gyerekek szociális fejlődésében, tanu-
lásában, életminőségében, azonban a nyelvi elma-
radás időben történő felismerése és a logopédiai 
ellátás mérsékelheti ezeket a következményeket.

A konferencián a nyelvi fejlődés zavarainak 
felismeréséről, a diagnosztikáról, a neurológiai és 
a családi háttérről, valamint a komplex segítség-
nyújtás jó gyakorlatainak bemutatásáról hangzot-
tak el előadások. 

A vendégeket Karayné Pavalacs Zsuzsa üdvö-
zölte, majd Jankó István, a Fővárosi Pedagógiai 
Szakszolgálat főigazgató-helyettese és Herneczki 
Márton, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
XVIII. kerületi Tagintézményének igazgatója kö-
szöntötte. 

A konferenciát, amelynek védnöke Kucsák 
László országgyűlési képviselő és Remeczné Komár 
Gabriella, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
munkatársa volt, Galgóczy Zoltán alpolgármester 
(képünkön) nyitotta meg. 

Ê F. E.
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Hozz valamit, 
vigyél valamit! 
ruhák, játékok és finom házi sütemé-
nyek cseréltek gazdát november 27-én 
a Civil Börze Club vásárán a Kondor-
ban. A közösségi piacon hamar elkel-
tek a jó holmik. 

A ClubNetCet Internetes Ismeretterjesztő Egye-
sület egy olyan országos, széles körű tevékeny-
séget folytató közhasznú társadalmi szervezet, 
amelynek elsődleges célja az emberközpontú 
információs társadalom kialakítása. A kerület-
ben több oktatási-informatikai, kulturális, szo-
ciális-esélyegyenlőségi programban vállal részt, 
közérthető módon szólítva meg a legkülönfé-
lébb korosztályokat. 

Az egyesület klubjaiban többek között szá-
mítógépes és internetes oktatást tartanak, s ren-
deznek rajzversenyeket és cserekereskedelemre 
épülő közösségi vásárokat is. Ha valaki tehát 
olyan ajándékot kap, amelyik nem felel meg az 
ízlésének, vagy több is van belőle, vagy remek 
süteményeket süt, de neki pár szelet is elég belő-
le, netán szüksége lenne például egy meleg pul-
csira, de nincs rá pénze, a Civil Börze Clubban 
a helye. 

A havonta megrendezett börzén a részvétel 
szinte díjtalan, hiszen a tagoktól családonként 
200 forintos költség-hozzájárulást kérnek, ami-
ből a büfét vagy a tombola tárgyait finanszíroz-
zák. Az alkalmilag érkezőknek 500 forintot kell 
helyi pénzre (cet-qpon) váltaniuk, amely összeg 
teljes egészében levásárolható, leehető-leiható 
vagy tombolára cserélhető, ha pedig mégsem 
tetszett meg semmi, helyben visszaváltható. 
Erre azonban jellemzően nincs szükség, hiszen 
a Kondor Béla Közösségi Házban tartott leg-
utóbbi vásáron is mindenki talált kedvére valót: 
fonott kosarak, horgolt terítők, sálak mellett né-
hány játékfigura is gazdát cserélt.

Ê csernai

Népszerű 
vetélkedő
Az elmúlt csaknem másfél évtized alatt 
soha nem tapasztalt létszámban érkez-
tek csapatok a pestszentlőrinci Felnőt-
tek gimnáziumában rendezett orszá-
gos történelmi tanulmányi versenyre. A 
Kerületi diákhetek programsorozatába 
illeszkedő eseményre 45 csapat neve-
zett.

– Végül 43 párost kellett asztalhoz ültetnünk, 
ami nagy kihívást jelentett. Még a kis infor-
matikatermünkbe is jutott hét csapat – mondta 
Grünvald Mária, a gimnázium igazgatója, a di-
ákhetek megálmodója és a tanulmányi verseny 
főszervezője. – Tulajdonképpen kinőtte a ren-
dezvény a termeinket, úgy látszik, jövőre el kell 
kérnünk a Csontváry iskolától a tornatermet.

A Haza és haladás címet viselő történel-
mi tanulmányi versenyen a fővárosi – köztük 
természetesen a XVIII. kerületi – általános 
és középiskolák tanulóin kívül többek között 
Kecskemétről, Szentesről, Szegedről, Székes-
fehérvárról, Mezőtúrról érkező diákok vettek 
részt, sőt jöttek gyerekek a mintegy 1700 lelkes 
Bács-Kiskun megyei Balotaszállásról is.

Galgóczy Zoltán alpolgármester történelem-
tanárként is örült a résztvevők nagy számának.

– Nagyon fontosnak tartom az ehhez hason-
ló versenyeket és azt, hogy a gyerekek megsze-
ressék a történelem tantárgyat. A hazaszeretet 
egyik fokmérője az, hogy mennyire érdeklőd-
nek Magyarország történelme, kultúrája iránt. 
A gyerekek motiváltságában, tudásszomjában 
nagy szerepe van a tanáraik lelkesedésének – 
hangsúlyozta az alpolgármester. – A XVIII. 
kerületben egyébként rendszeresen más isko-
lákban is szerveznek honismereti, történelmi 
versenyeket. Ez azt jelzi, hogy pedagógusaink 
elkötelezettek, és érdekessé tudják tenni a ta-
nulók számára a tantárgyat. Emellett azt val-
lom, hogy megfelelő szülői segítség nélkül nem 
lehetne sikert elérni. Azokban a családokban, 
amelyekben olvasnak a gyerekek, ez a háttér 
biztosan megvan.

Ê P. A. 

Az Andok 
vidékén
A Föld leghosszabb hegységében ka-
landozhattak november 26-án a lőrinci 
nagykönyvtár látogatói. Boa Péter útja 
Perutól Patagóniáig vezetett.

Kevés olyan hely van a világon, amely olyan 
múltra tekint vissza, mint Peru. A dél-amerikai 
ország inka fővárosa maga az élő történelem, 
ráadásul mindez varázslatos környezettel és 
egyedülálló állatvilággal egészül ki. A Népek, 
kultúrák elnevezésű előadás-sorozat keretében 
Izland kifürkészhetetlen tájait követően erről a 
vidékről indult Boa Péter geográfus, földrajzta-
nár útikalauza, meg sem állva a részben Argen-
tínához, részben Chiléhez tartozó Patagóniáig. 

Peru a világ egyik legizgalmasabb úti célja, 
hiszen az ősi korok emlékeit őrző építészeti re-
mekművek mellett itt a legcsodálatosabb az An-
dok, hatalmas szurdokok és fénylő tavak fogad-
ják a kalandozókat. A helyi indiánok rendkívül 
vallásosak, megőrizték elődeik kultúráját, és 
napjainkban is az őseik hagyományai szerint él-
nek. Aki tehát eljut Dél-Amerikáig, csak ebben 
az országban is hetekig barangolhatna, utunk 
azonban továbbvezetett az Andok vonulatán. 

Pampákon, dzsungeleken és vulkánokon 
át, az Atacama-sivatagon keresztül jutottunk 
el a hűvös Patagóniáig, illetve Tűzföldig. Az 
előadásból megtudtuk, hogy ezt a rendkívül 
változatos vidéket semmilyen más hellyel nem 
lehet összehasonlítani, így aki belevágna egy 
kalandos kirándulásba, annak megéri időt és 
pénzt fektetnie az utazásba. Napjainkban pedig 
már számos olyan szervezett út közül választ-
hatunk, amelyek nem csupán a nevezetességek 
köré szerveződnek, hanem igazi élményeket kí-
nálnak.

Ê csernai

Társkereső 
hangszerek 
november 27-én új helyszínen, a ró-
zsa Művelődési házban rendezték a 
dohnányi Ernő Zeneiskola szervezésé-
ben a 2015–2016-os tanév második já-
tékos hangszerbemutató koncertjét.  

A nagyszámú érdeklődő láttán már a késő dél-
utáni kezdést megelőzően kiderült, hogy jó 
döntés volt a helyszínváltás, vagyis az, hogy a 
zeneiskola terméből a Rózsa Művelődési Ház 
jóval nagyobb és alkalmasabb színháztermébe 
költözött a hangszerbemutató. 

Dinya Dávid hangjátékvezető egyenként szó-
lította színpadra a fafúvós hangszerek előadóit. 
A kezdő dallamokat a furulya vállalta, Baráth 
Réka előadásában. Oboán Kovács Karolina, kla-
rinéton Láng Marcell, szaxofonon Szabó Gréta, 
fagotton pedig Schneider Viktória mutatta be a 
hangszere „képességeit”. A bemutatókat követő 
tetszésnyilvánítás egyértelművé tette, hogy nem 
lesz könnyű a hangszerválasztás. Ennek bizo-
nyítékaként idézzük egy tétova édesanya szava-
it: „Szívem szerint minden kurzusra beíratnám 
a lányomat.”

Ez a program arra hivatott, hogy bevezesse 
az érdeklődő apróságokat a különféle hangsze-
rek világába, és kedvet csináljon nekik a zene-
tanuláshoz a Dohnányiban. Az iskola tanulóit, 
az étvágycsináló hangszerbemutató fiatal sze-
replőit kiváló mesterek készítik fel, és éveken át 
egyengetik a hírnévhez vezető útjukat. A leg-
tehetségesebbek számára a zene művelése akár 
egy életre is szólhat. 

A mesterek névsorát a bemutatott hangsze-
rek sorrendjében adjuk meg: Tóth Nikolett, 
Lovászné Gellén Christa, Kocsi László, Grasso-
Kormos Mária, Mayer László és Ambrózy At-
tila. A bemutató Vivaldi C-dúr szonátája első 
tételének dallamaival zárult Ambrózy Attila 
fagott-, Tóth Nikolett és Kocsi László oboajáté-
kával.

A Dohnányival kapcsolatos hír az is, hogy az 
iskola hagyományos újévi koncertje január 8-án 
lesz a Pestszentimrei Sportkastélyban.    

Ê g. A.

Adventi gyertyagyújtás 
Pestszentimrén
A szent imre-templomban rendezett zenés, énekes műsorral egybekötött össze-
jövetel során gyújtották meg az adventi koszorú első gyertyáját Pestszentimrén, a 
hősök terén. Az Együtt Pestszentimréért Egyesület (EPE) ötödik alkalommal ren-
dezte meg az ünnepi gyertyagyújtást, ám ezúttal nem csak szabadtéri program-
ként zajlott az esemény.

– Az elmúlt évek során előfordult, hogy kegyes 
volt hozzánk az időjárás, de gyújtottunk gyertyát 
mínusz 10–15 fokos hidegben is. úgy gondoltuk, 
hogy a templom megfelelő helyszíne lenne egy ad-
venti összejövetelnek, és szeretnénk hagyományt 
teremteni ezzel a pestszentimrei egyházközséggel 
közös programmal – mondta Ujvári Miklósné, az 
EPE elnöke.  

Az ünnepi műsorban először az egyházközség-
hez tartozó, zenét tanuló gyerekek közül léptek fel 
néhányan. Az alkalomhoz illő zeneművek, dalla-
mok hegedűn, csellón, fuvolán és fagotton szó-
laltak meg. A szervezők remélik, hogy a mostani 
első próbálkozást követően jövőre még több gye-

rek mutatja be zenei tudását advent előestéjén. A 
jövő zenészei után Draskóczy Zoltán gitárművész 
muzsikája, majd a Vörösmarty Családi Kórus által 
előadott énekek zengtek a templom falai között. A 
zenés műsor felvezetőjében elhangzott Pilinszky 
János A várakozás szentsége című írása is. 

Az adventi koszorú első gyertyájának meg-
gyújtását követően a rendezők forró teával, for-
ralt borral – mindkettő elkelt a havas-esős idő-
ben – és pogácsával kínálták a jelenlevőket. Az 
adventi összejövetelen részt vett Szarvas Attila 
alpolgármester és Bauer Ferenc önkormányzati 
képviselő is. 

Ê P. A. 

Az immár 13. alkalommal Magyarországra ér-
kező Joulupukkit a hazáját idéző havazás fogadta 
nálunk.

A gyerekek a hideg szélben is lelkesen éne-
keltek, magyar és finn dalokkal kedveskedtek a 
messzi északról érkezett vendégnek, aki szalon-
cukorral viszonozta a kedvességüket. A repülő-
téri köszöntés után a hagyományoknak megfe-
lelően a vecsési Airport Hotelben folytatódott a 
találkozó, ahol az óvodások újabb énekekkel, ver-
sekkel köszöntötték Joulupukkit, aki átadta nekik 
az ajándékcsomagokat.

– Minél több gyereket szeretnék meglátogatni 
az egész országban. Nagyon boldog vagyok, hogy 

újra itt lehetek, szeretem Magyarországot, mert 
itt vannak a legjobb gyerekek – lelkesedett.

A lappföldi Mikulás kilenc napon át járja az 
országot, és a nyilvános találkozókon kívül is-
kolákba és árvaházakba is ellátogat. Több város 
– például Pécs, Nagykanizsa, Veszprém – mellett 
kisebb településekre, így a Zala megyei Surdra és 
Zalaszentbalázsra is elutazik. Budapesten a kőbá-
nyai Szabó Ervin könyvtárban, a Baptista Szere-
tetszolgálat Deák téri Cipősdoboz-várában és a 
Vörösmarty téri karácsonyi vásárban bukkan fel, 
s december 6-án ez utóbbi helyszínen búcsúzik el 
a magyar gyerekektől.

Ê P. A.

Megérkezett a lappföldi Mikulás
idén is ellátogatott Magyarországra Joulupukki, az igazi lappföldi Mikulás. A piros 
ruhás Mikulást hozó Finnair-járat november 28-án délelőtt landolt a liszt Ferenc 
repülőtéren, ahol óvodások fogadták. 
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A karácsony megünneplésére készülnek a felekezetek egyház

�Amikor lapunk 
megjelenik, már 
csak három hét 

választ el bennünket 
a karácsonytól, a 
keresztény egyház 
legbensőségesebb 
ünnepétől. Három 
felekezet karácsonyi 
programjairól érdek-
lődtünk, arról, miként 
várják az ünnepet.

A pestszentimrei Szent Imre-
templom plébánosa, Lak Gábor 
elmondta, hogy 24-én 16 órától 
pásztorjátékot tartanak a temp-
lomban. 

– Vissza is várjuk őket az-
nap, illetve mindenkit szeretet-
tel várunk, mert az éjféli szent-
mise hangulata évente egyszeri 
és utánozhatatlan – mondta az 
atya.

A karácsonyt követő napon, 
27-én, a 10 órai mise után meg-
áldják a családokat, szilveszter 
napján év végi hálaadás, elsején 
újévi mise lesz a Szent Imre-
templomban.

nAgy boldogság
A pestszentimrei baptista feleke-
zet a hagyományos cipősdoboz-
akcióval lepi meg a rászorulókat. 
Ennek keretében december 8-ig 
naponta a Nemes utca 25. alatt 
található virágboltban lehet le-
adni az ajándékokat, amelyeket 
karácsonyi műsorral egybekö-
tött ünnepség keretében adnak 
át a baptista közösségi otthon-
ban december 10-én 17 órakor.  
A cipősdoboz-akció részleteiről 
Háló Gyula, az imrei baptisták 
lelkésze beszélt.

 – Mivel nem először ké-
szülünk az eseményre, tud-
juk,  mekkora munka és mennyi 
lelki öröm vár ránk valamint 
azokra, akik elvihetik a do-
bozokat. Bizonyára az idén is 
sok fiatal jön el hozzánk. A 
Pestszentimrén élő lányoknak és 
fiúknak rendezzük az akciót, 14 
éves korig, hogy néhány boldog 
órát szerezzünk nekik – mondta 
Háló Gyula. 

cEruzától 
A cukorkáig
Az ajándékozónak egy jó álla-
potban lévő, tiszta cipődoboz 

tetejét és alját külön-külön be 
kell vonnia színes csomagolópa-
pírral, majd a dobozba úgy kell 
betennie az ajándékot, hogy a 
csomagot nem ragasztja le. Na-
gyon fontos, hogy a dobozra jól 
láthatóan írják fel, hogy milyen 
korosztályú lánynak vagy fiú-

nak szánják.
Mivel a jó szándéknak és a 

fantáziának nincs határa, Háló 
Gyula elmondta, milyen ajándé-
kokat várnak. 

– Tekintve, hogy az ajándé-
kokat elsősorban gyerekek kap-
ják, játékokat, kisautókat, lab-

dákat, babákat, plüssállatokat, 
képeskönyveket kérünk, mert 
ezek mind-mind örömöt szerez-
nek. Lehetnek iskolai eszközök, 
tollak, ceruzák, számológépek, 
zsírkréták, kifestők, jegyzettöm-
bök is, attól függően, hogy hány 
évesnek küldik. A higiéniai 

szerek mellett örömmel veszik 
a fiatalok a cukorkát, a rágógu-
mit, a napszemüveget, a jó ál-
lapotban lévő pólót, a bizsut, a 
hajgumit, az órát, s könyvek is 
odakerülnek a karácsonyfájuk 
alá – sorolta a lelkész, hozzátéve: 
meglepetés az is, ha a küldő fel-

fedi a kilétét, és ír néhány ked-
ves sort is.

Ha Kossuth tér, ha az ottani 
református gyülekezet, akkor 
biztosak lehetünk abban, hogy 
gazdag programmal készülnek 
az ünnepekre. Ennek jegyében 
dr. Sándor Endre igei útmuta-
tásával december 7–12. között 
19 órától adventi elcsendesedés 
lesz, s a baptisták mellett a Ma-
gyar Református Szeretetszolgá-
lat is szervez ajándékozást.

ElcsEndEsEdés, 
koncErt
A Kék vödör akció keretében 
december 10-ig lehet leadni az 
adományokat. 

– Elsősorban lisztet, cukrot, 
olajat, teafüvet, konzervet, tisz-
títószert, tisztálkodási szereket 
várunk, mert ez mind-mind 
napi szükséglet – mondta Sán-
dor Balázs, a Kossuth téri gyü-
lekezet lelkésze.

Az MTVA által rendezen-
dő Jónak lenni jó műsorfo-
lyam napján, december 13-án a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola ad 
adventi hangversenyt a Kossuth 
téri templomban, hogy aztán egy 
héttel később, 20-án 14 órától 
betlehemezéssel várják a híveket. 
A templomot felkeresők 24-én 
15 órától a gyermekek szentesti 
műsorát láthatják, másnap 10 
órától pedig karácsonyi ünnepi 
úrvacsorás istentisztelet lesz. 

AMit nE tEgyünK  
A doBoZBA!
Előfordul, hogy olyan 
tárgyak is belekerül-
nek a cipősdobozokba, 
amelyeknek nem 
szabadna. ilyen például 
a használt, nem tiszta 
játék, ruha, az elsza-
kadt könyv, az agresz-
szivitásra késztető 
képek és játékok. ne 
legyen konzerv, rom-
landó étel, gyümölcs 
sem. természetesen 
mellőzzék az ajándé-
kozók a gyógyszereket, 
s hagyják másokra az 
alkoholos italokat és 
az erotikus dolgokat 
is. további információ 
a bekessyegyesulet@
gmail.com e-mail 
címen.

a csoda hetei
Szentmisékkel, színházi előadásokkal várják az ünnepeket 
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mIKlós a szeNt, 
mIKlós a VIrgácsos
A szent neve napja (december 6.) a jóság, az ajándékozás 
mellett a szigorúságról is szól.

A Miklós név a cseh Mikulaš fordításából eredeztethető. A december 6-i 
ajándékozás szokása a 19. század végén alakult ki Magyarországon. A nép-
hagyomány szerint a Mikulás december 5-én éjjel meglátogatja a gyerme-
keket, és ha az elmúlt évben jól viselkedtek, kisebb ajándékot ad nekik. Az 
egyik legenda szerint élt valamikor egy Miklós nevezetű ifjú. A szülei korán 
meghaltak, minden pénzüket rá hagyták. Ő pedig úgy döntött, hogy segíte-
ni fog a szegényeken. A szomszédja egy szegény nemes volt, aki három lányt 
nevelt. Mivel nem volt pénzük, hozomány híján nem mehettek férjhez. Mik-
lós úgy segített, hogy amikor a lányok eladósorba kerültek, a nemes ajtaja elé 
osont, és ott hagyott egy arannyal teli erszényt. Ugyanezt tette a második 
lány esetében is, de harmadjára az apa kileste őt, ám hiába kérte Miklós, 
hogy ne beszéljen erről senkinek, elterjedt a szóbeszéd, így ezután az ifjú 
minden évben adott valami kis ajándékot a környezetében élő gyerekeknek.  
Szent Miklós valójában a 4. században élt, a kisázsiai Myra (ma Törökország) 
püspöke volt, akit már a 6. században szentként tiszteltek. A tengerészek, a 
kereskedők, az illatszerészek, a gyógyszerészek, a gyermekek és a diákok ol-
talmazója. Magyarországon Kecskemét városának védőszentje. Miklós a ha-
gyomány szerint megbüntette azokat, akik letértek a hit útjáról – virgáccsal 
ütötte a kezüket. Ezért kapnak a szófogadatlan gyerekek virgácsot is. 

– Kérem, mutassa be néhány mondat-
ban az iskolát.

– Az intézményünk most szeptem-
berben már a 13. tanévét kezdte meg, 
mivel 2003. szeptember 1-jén nyitotta 
meg a kapuit. A létszámunk évről évre 
bővül, s az idei tanévet már 15 tanu-
lócsoporttal, 363 tanulóval kezdtük.

– Bizonyára „nyitott” az iskola, s a 
református felekezetűeken kívül máso-
kat is felvesznek.

– A tanulóinkat az iskola peda-
gógiai programjában meghatározott 
felvételi szempontok alapján vesszük 
fel. Ami az arányokat illeti, a refor-
mátus és a katolikus tanulók fele-fele 
arányban járnak hozzánk, és a fele-
kezetüknek megfelelő hitoktatásban 
részesülnek. Kisebb számban vannak 

baptista tanulóink is. Az iskolánkról 
tudni kell, hogy nem alapítványi, ha-
nem egyházi fenntartású közoktatási 
intézmény. Az alsó tagozaton a mű-
vészeti nevelés jut kiemelt szerephez, 
tehát a mozgáskultúra, a vizualitás 
és a zene segítségével az érzelmi ne-
velésre helyezzük a hangsúlyt. A felső 
évfolyamokban a középfokú oktatásra 
való felkészítés áll a középpontban, 
valamint lehetőség szerint minél több 
tanuló felkészítése a sikeres nyelv-
vizsgára.

– Miként erősítik a hitet, hogyan ké-
szülnek a református egyház megalapítá-
sának 500. évfordulójára? 

– Az már az iskolánk hovatartozása 
miatt is természetes, hogy az egyházi 
ünnepek számunkra nagyon fontosak. 

Az advent időszakát éljük, az elcsende-
sedését, amely a karácsonyi csoda, az úr 
Jézus születésének  az eljövetelére tör-
ténő felkészülés. A református egyház 
500. évfordulója alkalmából versenyek 
és pályázatok lesznek. Külön megemlé-
kezünk a névadónkról, Szenczi Molnár 
Albertről, s a Református Pedagógiai In-
tézet szervezésében is több rendezvény 
lesz. Az országos zsoltáréneklő verseny-
nek az iskolánk a házigazdája, éppen no-
vember 20-án tartottuk a felsősök meg-
méretését. A hitben való megerősödést 
segítik továbbá az iskolai hittanórák, a 
bibliakörök, az egyházi ünnepeink és az 
áhítat. Valamennyi diákunknak az isko-
la mutat utat vezérfonalként.

– Hogyan szerepelnek az országos ta-
nulmányi versenyeken?

– A kerületi, a fővárosi tanulmányi 
versenyek és az országos református ver-
senyek rendszeres résztvevői vagyunk, 
s mindnyájan büszkék arra, hogy sok 
szép eredményt érünk el. A tanulóink 
sportban, irodalomban, egyházi témájú 
versenyeken, matematikában, néptánc-
ban, énekversenyeken, művészeti pályá-
zatokon a legsikeresebbek.

– A gyerekekkel sok időt eltöltve bizo-
nyára látja, hogy szeretik-e az iskolát.

– A napjaimat köztük élem. Az isko-
la  külső megjelenése, az esztétikuma, 
a praktikuma és a  gyermekekkel való 
törődés, a színvonalas nevelő- és ok-
tatómunka alapján remélem, mások is 
elfogadják, ha azt mondom: szerethető 
iskola a Szenczi. Ahogy naponta látom 
a diákjainkat, kijelenthetem:  szeretnek 
idejárni. Mindnyájunk közös munkájá-
nak sikereként élhetjük meg ezt.

 „valamennyi diákunknak 
az iskola mutat utat 
vezérfonalként”.

Jó HELY 
A SZENCZI
A szenczi Molnár Albert református általános iskola az elmúlt bő 
egy évtizedben elismerést vívott ki magának az oktatás színvona-
lának és a diákok tanulmányi versenyeken elért eredményeinek 
köszönhetően. Az intézményvezetőt, Magyarné teliska gyöngyit 
kérdeztük. 

Bauer Ferenc képviselő is fontosnak tartja, hogy személyesen támogassa a cipősdobozakciót
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Fedák Sári a Nemzeti Színházban
A tomory lajos Pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény Fedák sári életét bemutató kiállítása október 28. és 
december 20. között látható a nemzeti színház 3. emeleti aulájában. A kiállítás a kísérőrendezvénye szűcs 
nelli Fedák sári című önálló estjének, melynek bemutatója október 28-án volt a színház Bajor gizi szalonjá-
ban. 

Az önálló esten a Fedák Sárihoz hasonlóan beregszászi Szűcs Nelli földije alakját, személyiségét, tehetsége megfejthetetlen titkát, nép-
szerűségét és annak súlyát idézi meg visszaemlékezéseken, leveleken, dokumentumokon és az egykori sikert hozó dalokon keresztül. 

A darab bemutatóján a XVIII. kerület képviseletében részt vett dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, Heilauf Zsuzsanna, a kiállítást 
adó Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, valamint Fedák Sári testvérének Venezuelában élő unokája is, aki 
külön erre az alkalomra érkezett Budapestre. A Fedák Sári Pestszentlőrincen című kiállítás megszervezésében sokat segített A. Szabó 
Magda, a színház stratégiai igazgatója is. A tárlat egyébként remek hátteret kapott, ugyanis az előcsarnok üvegfalán keresztül csodálatos 
panoráma nyílik a Belvárosára. A gyűjtemény munkatársai azt javasolják: akinek már van jegye a közeljövőben a Nemzeti Színházba, 
használja ki a lehetőséget, és mélyedjen el Fedák Sári történetében, a képekben, tablókban, levelekben. Azoknak, akiknek nincsen, de 
szívesen megnéznék a tárlatot, nagy örömmel szerveznek egy épületbejárással egybekötött tárlatvezetést. Erre várják a jelentkezéseket, 
alkalmas időpont megjelölésével (telefon: 290-1585, 06-20-316-9885; e-mail: muzeum@muzeum18ker.hu).

A kiállítás a jó hírének köszönhetően 2009 őszén a Kárpátaljai Kulturális Szövetség meghívására Beregszászra is eljutott, majd rész-
ben kibővített anyaggal 2012-ben a Budapesti Történeti Múzeumban is látható volt. Ez idő alatt a helytörténeti gyűjtemény múzeum-
pedagógiai programján közel 700 diák vett részt. A könnyen szállítható képes-szöveges anyag több szabadtéri rendezvényen, például a 
Nemzeti Múzeum kertjében is megfordult. 

A Nemzeti Színházban most látható tárlaton a látogatók megismerkedhetnek Fedák Sári (1879–1955) színészi pályafutásával, a pest-
szentlőrinci politikai és társadalmi életben betöltött szerepével, itteni villája sorsával, a 20. század első felének színházi világával, sőt egy 
mai jelenség, a modern „celebkultusz” egyik legkorábbi megnyilvánulásával is. 

(A nemzeti színházbeli fotókat Eöri Szabó Zsolt készítette.)

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

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

 
H I R D E T É S F E L V É T E L 

T E L E F O N O N :  
+ 3 6  3 0 / 9 5 4 - 2 0 2 5

Telefonszám: +36 20/3882-083

18. kerületi
hidegkonyhai 
üzemünkbe

mosogató
és

takarító 
kollégákat,

azonnali kezdéssel 
felveszünk.
Munkarend:

egy műszakban,
hétfőtől-péntekig.

Stabil, hosszú távú 
munkalehetőség.
Jelentkezni lehet:

személyesen 
14-16 óra között

(18. ker. Nefelejcs utca 5.)
telefonon hétköznap 

8-16-ig
06 30 392 9729 

telefonszámon
e-mailen az

info@hullygully.hu
címen
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A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n géPKEZElŐ-gondnoK: Gépkezelő-gondnok pozícióba, a következő 
géptípusokra keresünk munkatársakat: - gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, 
Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger 
(0,5-től 3,5 tonnáig). Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, 
B kategóriás jogosítvány, valamint nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte 
alapelvárás.

n rAKtáros: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában 
anyagmozgatás, rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú 
végzettség, magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat, jó fizikai erőnlét, pontos munkavégzés

n KŐMŰvEs: Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítéssel, 
valamint csapadékelvezetéssel összefüggő munkálatok elvégzése. Elvárások: pontos, 
megbízható munkavégzés, kőműves pozíció esetén szakirányú végzettség. Előny, de 
nem feltétel: mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

n víZvEZEtéK sZErElŐ: Szakirányú végzettséggel rendelkező vízvezeték 
szerelő munkatársat keresünk

 Elvárások: 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, igényes, megbízható munkavégzés. B 
kategóriás vezetői engedély előny, de nem feltétel.

n lAKott-tErülEti FAKitErMElŐ: Lakott-területi fakitermelő 
végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a fa kitermelése és 
a faanyag mozgatása, - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák 
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, 
döntése, - a kidöntött fák gallyazása, a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, 
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása, - 
gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent. 

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető és 
rakodó pozícióba keresünk munkatársakat. Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési 
helyére történő vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása, részvétel a rakodási 
folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, a rábízott gépjármű műszaki állapotának 
ellenőrzése, megőrzése, az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: C 
és E kategóriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, 
megbízható munkavégzés Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, 
emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

n géPKEZElŐ: Feladatok: emelőkosaras gépjármű vezetése, az emelőgép 
biztonságos kezelése, ellenőrzése, a munkavégzési területet felmérése, az előírt 
biztonsági feladatok elvégzése, munkavédelmi előírások betartása és betartatása, 
a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: 
emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), 
gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), 
hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség

n MElEgBUrKolÓ: Melegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: parketta, 
szőnyegpadló, műanyagpadló lerakása, a burkolati felület előkészítése, letisztítása, 
szintezése, a burkolóanyag méretre vágása, a megfelelő eljárással a burkolóanyag 
felületre történő rögzítése, a lerakott burkolat szükség szerinti felületkezelése (csiszolás, 
bevonás, fényezés, stb.), a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje, 
anyagszükségletek felmérése, összeállítása, a munkaköréhez tartozó adminisztratív 
feladatok elvégzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel:B 
kategóriás vezetői engedély.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-
zésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda Xviii. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

Apróhirdetés

 sZolgáltAtás

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

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 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

n Pedikűr – Manikűr! Cukros, gombás, beteg a lába? Nem tud otthonából kimozdulni? Van 
megoldás! Hívjon bizalommal! Képzett Pedikűrösként, otthona kényelmében biztosítom  
a szakszerű ellátást. T: 06-30-3105902

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

n 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!!! 06-70-636-2777

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 számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470,  
Email: szerviz@szerviz.info

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

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 Email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes galéria: 1024. szilágyi Erzsébet fasor 3.

n Kert -telekrendezés! Metszés, permetezés, favágás, bozótirtás, gyepesítés, térkövezés, 
kerítések építése, javítása, támfalalak kialakítása. Egyéb kertészeti és kőműves munkák vállalása 
reális áron! Tel : 06 1 781 40 21, mobil : 06 20 259-6319 web :www.telekrendezes.hu

n lakástakarítást, mosást, vasalást vállalok keddi napokon. Referenciával sok éves 
tapasztalattal rendelkező nem dohányzó nő vagyok. Elérhetőségem: 0630-369-1404

n Borostyán ékszert arany áron vásárolunk! 10000-100000Ft-ig a sárga 
golyós akár 1000-/gramm. Arany, ezüst, hagyaték felvásárlása. v. ker 
Haris köz 1. luciA galéria tel: 780 5624, Email: luciagaleria@gmail.com

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

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

n MAtEMAtiKáBÓl, FiZiKáBÓl KorrEPEtálást, SZINTEN TARTÁST 
VÁLLALOK, ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT 
HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

n Zumba-gold® ahol előnyt jelentenek a ropogós ízületek, az évek, a 
kilók és a ráncok, számai! Az órán figyelembe vesszük a jelenlévők 
fizikai- pszichológiai állapotát, úgy a zeneszámok összeállításában, mint 
koreográfiák egyszerűségében. Helyszín: Xviii. ker. Piros iskola melletti 
Dance city centerben cím:1182 üllői út. 386. minden szerdán 19.30h 
XiX.ker. Wekerlei kultúrházban cím 1192 Petur u.7. minden hétfőn 18h. 
A Zumba-gold® -hoz semmiféle táncos előképzettség nem szükséges! 
Farkasné Erzsébet sinkó tamás díjas Zumba oktató rekreációs senior 
tréner 30/9964166

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/
n sZEMErEtElEPEn 3 lakásos kertes házban 45 m2-es, másfél szoba, fürdőszobás, 

azonnal beköltözhető lakás garázzsal, pince- és padlásrésszel eladó, 10.3 mft. Érdeklődni: 
20/9615164

n Albérletet keres megbízható, leinformálható, nem dohányzó diplomás férfi (40) januári 
költözéssel hosszabb távra a kerületben, elsősorban Pestszentlőrincen. Tel: 30/4077-138

 állás, MUnKA
n targonca vezetői gyakorlattal rendelkező munkatársat keres XVIII. kerületi cég 4-5 

órás gondnoki és targoncázási munkára. Nyugdíjasok és kerületben lakók előnyben! Önéletrajzát 
az info@paliszander.hu címre várjuk.

 JÓtéKonysági rUhAosZtás
n A Pátria Páholy Egyesület 2015. december 5-én szombaton 8.00 órától ADVENTI 

jótékonysági ruhaosztással kívánja támogatni a kerületben élő rászorultakat. A hagyományoknak 
megfelelően zsíros kenyérrel és forralt borral várjuk az érdeklődőket. Helyszín: Lőrinci Piac, 
Haladás u-i oldalán található Pátria Páholy Egyesület faháza.

 KirándUlás / üdülés
n üdülés Mátraszentimrén 2016. január. 21-től. 27-ig. a SILVER szállodában. Két szobás 

apartman 4-5 személynek kiadó. Felszerelt konyha, ágynemű, törülköző használattal. 2500Ft.+ 
IFA éj/fő. Részletfizetés lehetséges.  Érdeklődni 17 óra után telefonon 06-1-294-5993.

• KARÁCSONYI AJÁNDÉK CSOMAGOK
1690.-Ft-tól

• Téli hangulatot idézõ teák

• Vitaminok  •  Krémek  •  Aloe italok
• Alpro italok  •  Paleo és Gluténmentes élelmiszerek

 •VÉRNYOMÁSMÉRÕK és VÉRCUKORMÉRÕK

• Karácsonyi illatok, mécsesek, gyertyák

•Pi víz házhozszállítás
•VÍZTISZTÍTÓ RENDSZER ÁRUSÍTÁSA  és 

ÜZEMBEHELYEZÉSE

ÜNNEPI  AKCIÓ!

1188.  Bp. Nemes utca 103. (A Nemes fitnesz mellett)

Tel: +36 01 408-1403

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
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 P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S   
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE 

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Baross  u. 4. fszt. 11. – 45 m² - dohánybolt 
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár 
Csontváry u 15. fsz. 7. – 23 m² - vegyies iparcikk 

Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat 
Csontváry u. 15. fszt. 11. - 23 m² - üzlet 

Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 - fodrászat 
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha 

Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár 

Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer 
Havanna u. 1 fszt. 66 - 24m²- üzlet 

Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz  
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet 

Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges 
Havanna u 13. fsz. 442. – 24 m² - pékség 

Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha 
Havanna u. 13. fszt. 446. – 25 m² dohánybolt 
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² - műkörmös 

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet 
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda 

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer 
Havanna u. 50. fszt. 217. -9 m² – raktár 
Havanna u. 50. fszt. 227. - 23 m²- raktár 
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitnesz 

Havanna u. 52. fszt. 292. – 23 m²- vegyesbolt 
Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² - kenyérbolt 

Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
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Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz 

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 
Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - fodrászat 

Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem   
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 

Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda   
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár  
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés 

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó 
Sallai-Ipacsfa A/38 – 18m2 – garázs 

Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda 
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár   
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár 
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda  
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár   
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda 
Széchenyi u. 95. fszt.8. – 24+18 m² - üzlet 

Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár 
Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet 
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda   

Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár 
Tövishát u. 13. fszt. 134. – 20 m2 – raktár 

Tövishát u. 19. fszt. 143. -14 m²  - üzlet 
Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha 
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges   

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges 
Tövishát u. 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet 

Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 
Tövishát u. 31. fszt. 5. – 29 m² - üzlet 

Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt 
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt 

Üllői út 313. fsz. 3- - 25 m² - raktár 
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 

Üllői 323-325 – 2138 m² - területhasználat 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
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Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 

Üllői út. 362. fszt. 8. – 23 m² - üzlet 
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 

Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 
Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 

Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda  
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 

 
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 

fel. 
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7. 

szám alatt 
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

jelentkezési lap kitöltése után a mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. A 
bérleti díj ajánlatot zárt borítékban kérjük beadni. 

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2016. január 11. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2016. január 15. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 
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16 Futás mindenkinek, szilveszteri hangulat – ezt nyújtja a Malacvágtaszabadidő

�nyolcadszor 
rendezi meg az 
önkormányzat 

a bókay-kert útjain 
az ismert és kedvelt 
malacvágtát, ame-
lyen évről évre egyre 
többen indulnak. A 
kerületből ugyan-
úgy, mint hazánk 
más településeiről. A 
verseny megálmodó-
ja, az önkormányzat 
sportreferense, Eszes 
jános elmondta, 
hogy ez a legked-
vesebb számára a 
megszámlálhatatlanul 
sok kerületi sportese-
mény közül.

– Árulja el, miért ez a kedvenc?
– Talán, mert benne van a 

szilveszteri hangulat, mert kicsit 
mások leszünk erre a napra. Va-
lamitől elbúcsúzunk, valamire 
készülünk, valami újat várunk.

– Így van ezzel ön is?
– Igen, mert ami mögöttünk 

van, azon már úgysem tudunk 
változtatni, ami viszont előt-
tünk van, abban bízhatunk, azt 
akarjuk a legjobbá tenni.

– Mint ahogy a futók is a Ma-
lacvágtát…

– Igen, és hozzá kell tennem e 
verseny „kedvencségéhez”, hogy 
az indulókon is érződik ez, ők is 
számot akarnak vetni és jó ered-
ménnyel elköszönni az évtől.

kipipálVA 
A VAcsorA
– Tudósítóként jómagam is 
évek óta résztvevője vagyok a 
futásnak, s azt látom, hogy a 
versenyzőkben nincs feszültség. 
Mintha csak éppen az eszükbe 
jutna, hogy futkározzunk egy 

kicsit, jobb lesz majd utána a 
buli.

– Valami ilyesmi, de azért a 
versenyszellem ott van, s ami-
kor kell, belehúznak, mert ki ne 
akarna nyerni.

– Jó, hogy mondja ezt. A győz-
tes nagyon is jól jár, mert sokak 
számára megoldja a szilveszteri 
vacsora gondját. Igaz, a pórul 
járt malac kihűl, mire átveszi, 
de a vacsoraasztalon biztosan 
megint jól mutat. Ki találta ki 

azt, hogy éppen Malacvágta le-
gyen a név?

– Végül is mindegy, de én 
voltam a keresztpapa. Malac, 
futás, szilveszter, aztán már ké-
szen is volt. 

győztEs 
csApAton…
– De miért lett vágta a neve?

– Talán azért, mert ez illik a 
legkevésbé egy malachoz… Ez 

lett, s örömünkre megszokták, 
megszerették már az emberek.

– Az indulók száma erről 
árulkodik.

– Az első vágtán, amit még 
nem is a Bókay-kertben rendez-
tünk, hanem a Piac téren, talán 
ha kétszázan voltak. Tavaly meg 
már közel járt a futók száma a 
négyszázhoz.

– Látni való, hogy jó csapat 
áll ön mögött, hibátlanul végzik 
a feladatukat.

– Azt vallom, hogy győztes 
csapaton ne változtass. Miért 
keresnék másokat, amikor kivá-
lóak azok, akik vannak?

sportos lEsz  
A HAngulAt
– A legmaradandóbb élmény?

– Van, és minden évben 
ugyanolyan. Illatos, de mond-
hatnám, szagos. Mindenkit 
hagymás zsíros kenyérrel látunk 

vendégül, akár hiszi, akár nem, 
több mint harminc kiló kenyér 
fogy el a vágta napján. A szagos 
élményt pedig az jelenti, hogy 
nemcsak kínáljuk, de esszük is, 
így aztán este a fal felé fordulva 
alszunk el.

– Hagyma ide, hagyma oda, 
nézzünk előre: mi lesz, mi várha-
tó az idén december 30-án?

– Amit megígérhetek: jó han-
gulat, jó mezőnyök, izgalmas 
versenyek, s még az is lehet, 
hogy nevezői rekord születik. 
De ha nem, az sem baj, mert a 
lényeg a felszabadult, jó és főleg 
sportos hangulat.

vágtAlEXiKon
helyszín: Bókay-kert
időpont: december 
30., 10-től 14 óráig
Korosztályok: 
szuper minitől (300 
méter) a junior, 
felnőtt, szenior, ve-
terán (5000 méter) 
korosztályig. neve-
zés: a helyszínen, 
a verseny napján 8 
órától. ingyenes! 
Különlegesség: ba-
bakocsis futam, 13 
órakor
Különdíjak: a 7. fu-
tam 1–3. helyezettje 
pénzdíjazásban 
részesül.

tAvAly  
ŐK vittéK El…
Egy évvel ezelőtt a 
budapesti Minczér 
Albert és a dunaúj-
városi Kácser Zita 
(mindkettő váloga-
tott atléta) állhatott 
a dobogó legfelső 
fokára, ők vihettek 
haza malacot.

szedd a lábad, malacod lesz!
 Érdemes lesz futással búcsúztatni az évet a Bókay-kertben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Éppen csak megmutatta magát a 
tél, máris életre keltek a Bókay-
kert sípályái. Már novemberben 
rendeztek két versenyt, amiről 
elégedetten beszélt a síiskola ve-
zetője.

– Elindult a szezon, s örü-
lünk, hogy „jó rajtot” vehettek 
azok, akik már most bemutat-
ták a tudásukat – kezdte Kősze-
gi János.

Elmondta, hogy először, no-
vember 22-én, az Országos Di-
ákolimpia snowboardversenyét 
rendezték meg a pályán. A ke-
rületi iskolások jól szereoeltek, 
több első helyezést is elértek. 
Egy héttel később a Suzuki-
Varró Kupának adott otthont a 
kert. Nagyon sokan vettek részt 
a rendezvényen, a különböző 
síiskolákból mintegy 150 síelő 
próbálta ki az ügyességét.

– A haladó kategória győz-
tesét külön meglepetés várta – 
mesélte a vezető. – Az aranyér-
mes vagy éppenséggel a családja 
a támogatónknak köszönhetően 
egy hétvégére egy Suzuki Vitara 
„tulajdonosa” lehetett.

Hagyományosan sikeres év-
ről évre a Mikulás-kupa, ame-

lyet az idén pontosan Miklós-
napon, tehát december 6-án 
tartanak.

– Talán ez a legnépsze-
rűbb rendezvényünk. Olyan 
sok gyerek indul, hogy alig 
férnek el a pályán, ezt várjuk 
most is. Ennek csúcspont-
ja az, amikor megérkezik a 
Mikulás, stílszerűen sílécen. 
Bizonyára nagy lesz a részvételi 
kedv a december 15-re szerve-
zett kerületi sí-diákolimpián is.

– Az indulni szándékozó 
diákokat arra kérjük, jelentkez-
zenek a testnevelő tanáruknál, 
mert neki kell eljuttatnia hoz-
zánk a nevezéseket.

A közelgő téli szünethez 
kapcsolódva elmondta Kőszegi 
János, hogy ötödik sebességbe 
kapcsolnak. Lesznek fizetős in-
tenzív tanfolyamok, de kedden-
ként és szerdánként az ingyenes 
lakossági program keretében is 
várják a fiatalokat és a felnőtte-
ket.

Megtudtuk a 4seasons ve-
zetőjétől azt is, hogy a síiskola 
igazolt versenyzői januárban 
Ausztriába utaznak edzőtábo-
rozásra.

Az érdeklődőket az izgalmas versenyek mellett forró tea és zsíros kenyér várja 

A MIKULÁS 
SÍTALPON ÉRKEZIK
Hónapokon át nagyüzem lesz a Bókay-kert sípályáin

AMit JÓ tUdni
A bókay-kerti pályák különböző meredekségűek és 
kialakításúak. olyanok, hogy minden fiatal megfe-
lelő terepen tanulhasson meg síelni. A pályákat az 
olaszországból származó neveplast nevű műanyag-
gal borították, amely a mesterséges anyagok közül 
a legjobban képes visszaadni a havon siklás érzetét.  
Az úgynevezett slidepark is egyedülálló. itt a legügye-
sebbek gyakorolhatják a szabadstílusú trükköket. 
A síoktatásra 4 éves kortól várják az érdeklődőket, 
a snowboardozás pedig 7 éves kor fölött ajánlott.   
igény szerint lehet részt venni csoportos vagy egyéni 
oktatáson, előzetes telefonos időpont-egyeztetés alap-
ján (30-575-3262). Honlap: www.siiskola.com 

Mint minden évben, az idén is a téli sportágak – a sí 
és a snowboard – vették át a főszerepet a Bókay-kert 
pályáin. volt már verseny, és lesz még több is a téli 
hónapokban. Erről beszélgettünk Kőszegi Jánossal, 
a 4seasons sí- és snowboardiskola vezetőjével.

 

viii. MAlACvátA
Előszilveszteri Futóverseny
időpont: 2015. december 30. 10.00 óra

helyszín: bókay-kert, főbejárat (1181 budapest, szélmalom u. 33.)
megközelíthető a határ úttól az 50-es villamossal, a Városház utcáig 
vagy Kőbánya-Kispest metróvégállomástól a 136e busszal (a Fiatal-
ság utcai megálló).
rendező: XViii. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzat 
Nevezés: a verseny napján 8.00 órától a helyszínen.
a versenyen való részvétel ingyenes!

minden célba érkező ajándékba kapja a verseny pólóját!

 Korcsoportok:
 szupermini:         –  2010  Junior:  1999 - 1997
 mini:   2009 – 2008  Felnőtt:  1996 – 1977
 gyermek1: 2007 – 2006  senior 1: 1976 – 1967
 gyermek2: 2005 – 2004  senior 2: 1966 – 1957
 serdülő:    2003 –  2002  Veterán: 1956 – vagy korábban
 ifjúsági:  2001 –  2000  meglepetés: babakocsis futam!

   Futam táv  rajtidő
   1. szupermini  300 m 10.00
   2. mini   500 m 10.20
   3. gyermek 1  800 m 10.40
   4. gyermek 2  800 m 11.00
   5. serdülő  1500 m 11.30
   6. ifjúsági  2000 m 11.50
   7. Junior, felnőtt, 
   senior, veterán  5000 m 12.20
   8. babakocsis futam 4000 m 13.00

 eredményhirdetés: szuperminitől – gyermek 2-ig: 11.35 órakor. 
serdülőtől az összes futamot: 13.40 órakor.

díjazás: a korcsoportok 1-3. helyezettjei érem- és tárgyjutalom díjazásban 
részesülnek.a verseny résztvevői között a rajtszámok alapján ajándékokat sorsolunk ki.  

Különdíjak: az abszolút 1-3. helyezettek (7. futam, férfi-női) támogatóink jóvoltából 
pénzdíjazásban részesülnek. + szilveszteri meglepetés!

a helyszínen átöltözési lehetőséget és ruhatárat biztosítunk.
mint mindig: Forró tea és zsíros kenyér!

információ: eszes János 06-20-23-23-823
 www.bp18.hu | eszes@bp18.hu 
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17Az ünnepi ráhangolódást számos rendezvény segíti szabadidő

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 6. 16.30: Mikulás ajándéka – 
színielőadás kisgyermekek részére. Az előadás 
végén megérkezik a Mikulás, akitől minden 
gyerek ajándékot kap. Belépőjegy: 990 Ft/fő.
December 11. 17 óra: Életkép – Szávai Roland 
festőművész tárlatának megnyitója.
December 12. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
December 12. 18 óra: a Tébláb Alapfokú 
Művészeti Iskola karácsonyi műsora
December 12. 19 óra: Magyar táncház felnőt-
teknek. Belépőjegy: 500 Ft.
December 13. 10.30: Egy kis Hazay – Adventi 
ringató. Hazay Annamária és Hazay Tímea 
zenés műsora. Belépőjegy: 1000 Ft.
December 16. 19 óra: A pofon egyszerű, 
avagy egy szerencsés néző viszontagságai. A 
L’art Pour L’art Társulat műsora. Belépőjegy: 
2400 Ft.
December 19. 11 óra: A kislány és az angyal 
– zenés mesejáték. Az előadás után a gyerme-
kek mézeskalácsot készíthetnek. Belépőjegy: 
100 (azaz száz) Ft.
December 19. 15 óra: Számít6sz rám klub. 
December 20. 11 óra: Téli daloskönyv – 
Gryllus Vilmos családi koncertje. Belépőjegy: 
1700 Ft.
December 31. 20 óra: Szilveszteri bál. Zenél 
a Főnix Együttes, sztárvendég: Csepregi Éva. 
Belépőjegy: 6500 Ft. Vacsora rendelhető 
(2800 Ft/fő), előzetes helyfoglalást kérünk!
Közkedvelt tanfolyamainkra, foglalkozásainkra 
(ringató, zumba, callanetics, gerinctorna), 
valamint a New Dance World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra is lehet jelentkezni. 
A részletekről az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Szerdánként baba-mama jóga, csütörtökönként 
Etka-jóga. A részvételi díj mindkét foglalkozá-
son 700 Ft. A részletekről érdeklődni, illetve 
jelentkezni az elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartási idejében az 
itt található Ticket Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési lehetőség eskü-
vőkre, összejövetelekre előzetes egyeztetés 
alapján.

lŐrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
December 5. 12 óra: Mikulás-labdarúgókupa a 
Városgazda UP Akadémia szervezésében
December 11. 18 óra: PLER-Budapest–
Mezőkövesdi KC NB I-es férfi kézilabda-
mérkőzés
December 11. 21 óra: Városgazda UP Aka-
démia–1988 Déli FC NB II-es futsal bajnoki 
mérkőzés
December 13. 8 óra: X. Bircsák – IV. Kapcsos 
Labdarúgó Emléktorna az 1908 SZAC KSE 
szervezésében 
December 28–29. 8 óra: Ki-Lő Kupa és 
Szünidei Labdarúgógála

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
December 29. 19 óra: We love 80’s – 
Retrokoncert. Belépőjegy: 3900 Ft, korlátlan 
italfogyasztásra jogosító VIP-jegyek 9900 
forintos áron kaphatók. 
December 30. 18 óra: Utcabál

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, szombatonként 
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 síiskola honlapján: 
www.siiskola-bokaykert.hu.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
December 3. 17.30: Várjuk együtt a Mikulást!
December 9. 16.30: Izgő-mozgó klub – 
Karácsony
December 10. 17 óra: Természetes gyógymód-
ok, az elme és a test kapcsolata. Sonnleitner 
Károly életmód-tanácsadó előadása. 

December 11. 14 óra: Adventi hangok – 
hangszerbemutató gyermekeknek Dinya Dávid 
és Vizeli Máté közreműködésével
December 14. 14 óra: a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
December 15. 16 óra: A zene útján – 
Csonka Gábor hegedűművész karácsonyi 
hangversenye. Közreműködik: Várföldi Anna 
hegedűművész.
December 16. 16.30: KézműveSzerda – 
Karácsony
A Galéria 18 kiállítóteremben december 8-tól 
Zsolnai Mihály fafaragó népi iparművész 
kiállítása látható.
62 éven felüli olvasóink ingyen internetezhet-
nek a könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
December 11. 17.30: Tátika – élmény, játék, 
muzsika. Varga Ágnes zeneterapeuta kará-
csonyváró foglalkozása.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
December 3. 10 óra: Csevegő csütörtök – 
készülődés karácsonyra, ötletek, tanácsok az 
ajándékozáshoz
December 9. 16 óra: Kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak. Képeslapok, üdvözlő-
kártyák és egyéb érdekességek készítése.
December 14. 16 óra: Társas hétfő – válassz 
magadnak társasjátékot!
December 16. 16 óra: Kézműves foglalkozás 
kicsiknek és nagyoknak. Asztali díszek, 
karácsonyi dekorációk készítése.
A könyvtár nyitvatartási idejében a kerület 
templomait bemutató tablókiállítás tekinthető 
meg a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörté-
neti Gyűjtemény rendezésében.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 3. 10 óra: Jön a Mikulás – 
foglalkoztatóműsor 1–4 éves gyermekeknek 
December 4. 17 óra: Chochol Károly fotómű-
vész jubileumi kiállításának megnyitója
December 5. 9 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szervezésében
December 5. 15 óra: Mulassunk együtt – a 
Marsai Dalkör összejövetele
December 6. 9 óra: Adventi kézműves foglal-
kozás és vásár
December 6. 9 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szervezésében
December 6. 10 óra: Manófölde visszavár 
– gyermekműsor az Art’z Más Társulat és a 
Figurák Színjátszó Társulat közös előadásában
December 6. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
December 8. 18 óra: a TV18 élő műsorfelvéte-
le sztárvendégekkel
December 8. 18 óra: Az a csodálatos antik 
világ – Pais István filozófiatörténész, ny. 
egyetemi docens előadás-sorozata. A szokás – 
mindenek királya.
December 9. 18.45: Zumba Nikivel
December 11. 8.30: Segítünk, hogy segíthess, 
gondolkodjunk együtt! Gyógypedagógiai 
rendezvény.
December 12. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
December 12. 14 óra: Színházi előadás a 
fogyatékkal élők világnapja alkalmából
December 13. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szervezésében
December 13. 9 óra: Adventi kézműves 
foglalkozás és vásár
December 13. 10 óra: Krampuszmese – játé-
kos történet kicsiknek és nagyoknak az Otthon 
Theatrum előadásában
December 13. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
December 15. 18 óra: a TV18 élő műsorfelvé-
tele sztárvendégekkel
December 16. 17 óra: Fesztivál a nemzetisé-
gek napja alkalmából
December 16. 18.45: Zumba Nikivel
December 17. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE karácsonyi összejövetele
December 18. 19 óra: Jótékonysági előadás az 
Otthon Theatrum művészeinek közreműkö-
désével
December 19. 15 óra: Akkor volt szép a 
karácsony – a Fráter Lóránd Nótakör zenés-
táncos műsora. Művészeti vezető, rendező: 
Fényes György.
December 20. 9 óra: Adventi kézműves 
foglalkozás és vásár
December 20. 10 óra: Csokikoncert
December 20. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
December 23. 18.45: Zumba Nikivel

December 27. 15 óra: Nyugdíjas táncklub 
óévbúcsúztatóval
December 29. 10 óra: Véradás a Magyar 
Vöröskereszt szervezésében
December 29. 19 óra: Őrült nők ketrece – víg-
játék a Figurák Színjátszó Társulat előadásában
December 30. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE óévbúcsúztató összejövetele
December 30. 18.45: Zumba Nikivel
December 31-ig Chochol Károly fotóművész 
jubileumi kiállítása látható az aulagalériában.
Szombatonként 9 órától kerámia és tűzzománc 
nyitott műhely. Vasárnaponként 8.30-kor 
ingyenes jóga, 10 órától ingyenes önvédelmi 
oktatás.

városháZA dísZtErEM
városház utca 16.

December 5. 17 óra: Délutáni randevú – 
Kerényi Eszter Lilla fuvolakoncertje a MOHA 
Egyesület és a Kondor Béla Közösségi Ház 
szervezésében

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyŰJtEMény

kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
December 5. 14 óra: Karácsonyi készülődés 
– saját tervezésű díszek és üdvözlőkártyák 
készítése természetes anyagokból. Helyszín: 
KÖKI Terminál, II. emelet, 253-as helyiség. 
A program ingyenes, minden érdeklődőt 
szeretettel várunk!
Mesék, mackók, mesterek – a hétköznapi 
tárgyak mesés világa címmel kiállítás a KÖKI 
Terminálban (II. emelet, 253-as helyiség). A ki-
állítás keretében kéthetente szombatonként 10 
és 18 óra között ingyenes gyermekprogramok-
kal várjuk az érdeklődő családokat. A kiállítás 
december 24–27., valamint december 31. és 
január 3. között zárva tart, egyébként keddtől 
szombatig 10 és 18 óra között látogatható.
A kerületet bemutató ismeretterjesztő 
tablósorozat és a hozzá kapcsolódó online 
térképes felület révén a kerület története 
mellett megismerhető annak 22 rész-
egysége, valamennyi köztéri és beltéri 
emlékműve, emléktáblája és szobra, valamint 
Pestszentlőrinc teljes – a korábbi elnevezése-
ket is tartalmazó – utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.es/kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, többnyelvű tárlatvezetés, 
múzeumpedagógiai programok minden 
korosztálynak (a kínálatról tájékozódjon a 
honlapunkon), vándorkiállítások kölcsönzése, 
helytörténeti séták szakavatott vezetővel, 
helytörténeti kiadványok árusítása.
Központi irodánk december 23. és január 3. 
között zárva tart.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem december 22. és január 4. 
között zárva tart, egyébként keddtől szombatig 
14 és 18 óra között 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
December 4. 15 óra: Nyugdíjas nótadélután 
régi idők ismerős dallamaival
December 4. 16.30: Családi táncház és nép 
játszóház. Népi hagyományőrző zenés, táncos, 
kézműves családi elfoglaltság Plugor Judit 
vezetésével. Belépőjegy: gyermekeknek 500, 
felnőtteknek 800 Ft. A rendezvényt a Nemzeti 
Kulturális Alap (NKA) támogatja.
December 6. 10 óra: Mikulás-váró családi nap. 
Ünnepi hangulatú közös családi programok 
arcfestéssel, kézműves foglalkozással, 
babakuckóval. 11 órától interaktív gyerek-
színházi előadás: Télapó meséje. Szereplők: 
Hókirálynő – Tumbász Györgyi, Főkrampusz 
– Moha bácsi. Az előadás végén a Mikulás is 
megérkezik…

December 7. 17 óra: KRESZ-tanfolyam indul. 
Előzetes jelentkezést kérünk!
December 8. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Tervezett téma: Angyali varázslatok. Meghívott 
előadó: Timár Veronika. Belépőjegy: 400 Ft.
December 10. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás
December 11. 10 és 15 óra: A suszter és a 
karácsonyi manók – zenés mesejáték a Fogi 
Színház előadásában. Belépőjegy: 980 Ft/fő.
December 11-én: Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. Részletes útvonalterv a kirándulás 
előtt egy héttel. További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és a reimank@t-
online.hu e-mail címen kapható.
December 12. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
December 12. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
December 16. 17.30: Kertbarátklub. Tervezett 
téma: Növénypatikai tapasztalatok. Meghívott 
előadó: Gergely László. 
December 18. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
December 19. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
December 19. 17 óra: Karácsonyi koncert 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola növendékeinek 
előadásában. Belépőjegy: 500 Ft.
December 22. 10 óra: Családi karácsonyváró 
– ünnepi hangulatú, közös családi program 
kézműves foglalkozással, arcfestéssel, interak-
tív zenei műsorral. A részvétel ingyenes!
December 28. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra jelentkezni, 
az időpontjukról érdeklődni az elérhetősége-
inken lehet.

PolgároK háZA
üllői út 517.

December 5. 10 óra: Karácsonyi vásár egész 
napos programmal, az Üde Színfolt Kulturális 
Egyesület szervezésében 

Mikulás A Pik-BEN 
 A Pestszentimrei Közösségi Házban Mikulás-
váró családi napot tartanak december 6-án, 
vasárnap 10 és 14 óra között, amelynek 
keretében különféle programok várják a 
látogatókat. Tizenegy órától a Télapó meséje 
című ingyenes gyermekszínházi előadás szóra-
koztatja a kicsiket, amelynek végén a Mikulás 
is megérkezik. Karácsonyi koncerttel is ked-
veskednek az érdeklődőknek december 19-én, 
szombaton. A 17 órakor kezdődő programban 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola növendékei lépnek 
föl. (A jegy ára: 500 forint.)

„MosolyDoBoZ” 
A rásZorulókNAk
Az MSZP XVIII. kerületi szervezete 
karácsonyi adomány- és ajándékgyűjtő 
akciót szervez a kerületben élő rászoruló 
családoknak. Gyermekruhát, takarót, 
befőttet, édességet, tartós élelmiszert, 
játékot és könyvet egyaránt várunk, 
lehetőség szerint szállítható méretű 
„mosolydobozban”. A gyűjtés december 
15-ig tart. A felajánlásokat az Üllői út 
337. alatti MSZP-irodába várjuk hétköz-
nap 8 és 18 óra között.
A felajánlásokat a rászoruló családok 
nevében előre is köszönjük!

ANgyAlsZárNyAk 
A Polgárok Házában december 5-én, 
szombaton vásárral egybekötött egész napos 
forgatag lesz. 
A délelőtt 10 órakor kezdődő rendezvény 
a hagyományos adventi vásárral indul, 
ahol a kerámiáktól az ékszereken, 
kézműves csokoládén, mézen, szörpökön 
és mézeskalácson át egészen a könyvekig 
mindenki megtalálhatja a számára leg-
megfelelőbb ajándékot. Újdonság lesz a 
vásárban a pecsétviaszgombával dúsított, 
immunerősítő feketekávé és tea árusítása. 
Tizenegy órától a gyermekeké a tér, akiket 
a legkülönfélébb kézműves foglalkozá-
sokkal várják. Az immár hagyományos ad-
venti gyertyagyújtás délután 5 órakor lesz, 
majd Endrődi Ági színművésznő és a Don 
Bosco Gyermektársulat Angyalszárnyon 
száll a dallam… című, karácsonyi dalla-
mokkal, meghitt, örömteli pillanatokkal 
és angyali hangokkal teli ünnepi műsora 
következik.

adventi börze 
pestszentimrén

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság december 6-án 
vasárnap 10 órától ismét megrendezi hagyományos adventi börzé-
jét, ezúttal a Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskolában 
(Nagykőrösi út 55–57.). 

A közösségépítő és hagyományőrző rendezvényt ünnepélyesen 
megnyitja: Ughy Attila polgármester.

A karácsonyi díszek és ajándékok készítését, valamint a gyerme-
kek kézműves foglalkozását a pestszentimrei Gyöngyszem, Napsu-
gár, Vackor és Zöldliget óvoda szervezi.

A részvétel ingyenes!

mesemusical 
a mikulásról
Panka, a jó kislány nagyon várja a Mikulást. Hogy ébren maradjon, 
hűséges kutyusa, Szimat úr segít neki. Ám az Álommanó feladata az, 
hogy minden gyermek időben álomra hajtsa a fejét. Az éjszaka nagy 
kalandjai csak ekkor kezdődnek. Vajon a szomszéd Miklós bácsi az 
igazi Mikulás? Vajon ébren tud maradni Panka, hogy meglesse az 
ajándékhozót? Vajon az Álommanónak sikerül Pankát álomra bír-
nia? A mese végére minden kiderül.

Panka és az Álommanó – mesemusical gyermekeknek az Otthon 
Theatrum előadásában.

Helyszín és időpont: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla 
sétány 8.), december 13. (vasárnap)  10 óra. 

Belépőjegy: 600 Ft/fő, családi jegy 1800 Ft/4 fő. 

családi délután
Milyen ízek és illatok kapcsolódnak a karácsonyhoz? A Tomory La-
jos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény a kicsiket és a nagyokat 
egyaránt várja karácsonyi receptcserére és ünnepi receptfüzet készí-
tésére. 

Benézünk a Sztehlo gimnázium Kossuth téri fűszerkertjébe, és 
illatos, díszes egyedi receptfüzetet készítünk, amelybe mindenki le-
jegyezheti a neki legjobban tetsző recepteket a foglalkozáson megis-
mertek közül. A program ingyenes, csak azt kérjük, hogy mindenki 
hozza el kedvenc karácsonyi receptjét!

Helyszín és időpont: Múzeumsarok Kiállítóhely (Szent Lőrinc sé-
tány 2.), december 12. (szombat) 14.30.
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A pályaátadó-ünnepség után a diákok már hivatalosan is ellephették a műfüvet

Bizony, sürgette az idő a szerve-
zőket, a pályaátadókat, mert az 
időjárás rosszabb kedvűre, hű-
vösre fordult. Nem maradt olyan 
sportos, mint a gyerekek, akik 
nagyon várták már, hogy átad-
ják az új „stadiont” az iskolájuk 
udvarán. A sort a Vörösmarty 
nyitotta (pontosabban folytatta, 
hiszen a korábbi hónapokban 
már hét kerületi suliban nőtt 
ki a földből a műfüves), és szin-
te hihetetlen, de a pálya olyan 
örömmel töltötte el a diákokat, 
mintha valóban stadiont avattak 
volna.

lőrinc jó HEly
A Vörösmarty iskolában három 
hete adták át a 20 x 40-es pályát, 
amelyet, mondani sem kell, már 
az ünnepélyes átadás, szalag-

átvágás előtt birtokba vettek a 
gyerekek. Szinte le sem lehetett 
zavarni őket róla…

Aztán mégiscsak sikerült, 
egy rövidke megnyitó erejéig 
átadták a helyet a felnőtteknek. 
Azoknak, akiknek a műfüveset 
köszönhetik. A Magyar Lab-
darúgó Szövetség pályaépítési 
programját Őze Tibor képvisel-
te, a kerületi önkormányzatot 
pedig a sportért is felelős alpol-
gármester, Lévai István Zoltán.

S hogy miért ők voltak a leg-
elsők az elsők között? Nyilván 
azért, mert mint valamennyi 
műfüves, ez is az MLSZ és az 
önkormányzat összefogásával 
készült el.

Köszöntőjében a jövőbe tör-
ténő befektetésnek nevezte a 
pályát Lévai István Zoltán. Őze 

Tibor, az egykori labdarúgó és 
edző azt mondta, hogy koráb-
ban csak ritkán járt ebben a ke-
rületben, nem is nagyon tudta, 
merre van. „De most, hogy már 
másodszor járok önöknél, rá kell 
jönnöm, hogy Lőrinc nagyon jó 
hely. Ahol ennyi sportos, a fo-
cit szerető gyerek van, kötelező 
pályákkal kiszolgálni őket, mert 
hálásak lesznek érte.”

ArAnyos 
történEt
A másik suliban, a Gulner Gyu-
la nevét viselőben az igazgató, 
Kerekes Elek megmosolyogni és 
megírni való történetet mesélt. 
– Amikor elkészült ez a 12 x 24-
es dühöngő, de még nem adták 
át, a legkisebbek, az elsősök és 
a másodikosok „beszöktek” a 
pályára, letérdeltek, lefeküdtek, 
és óvatosan simogatták a fü-
vet. Olyan aranyos jelenet volt, 
hogy meghatódtam tőle. A lé-
nyeg az, hogy nagyon-nagyon 
várták, vártuk már ezt a pályát, 
amely az iskola eddig nem iga-
zán kihasznált részén készült el. 
Az biztos, hogy a jövőben ezek 
lesznek a Gulner legforgalma-

sabb négyzetméterei. A hűvös 
idő nem zavarta a gyerekeket, 
mert olyan focimeccset vívtak 
egymással, mintha már most 
egy Európa-bajnokságon let-
tek volna. Az önkormányzatot 
Lévai István Zoltán és Szarvas 
Attila alpolgármester képviselte, 
a városüzemeltető Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
részéről Banyár László vezér-
igazgató volt jelen az átadáson. 

jó A szEmE…
Az MLSZ-ből egy egykori ki-
válóság jött az eseményre. Tóth 
András, a 19-szeres válogatott 
labdarúgó elmondta, biztos ab-
ban, hogy a mai gyerekek egy-
szer egy nemzetközi tornán 
fogják képviselni a színeinket, s 
ennek a pályának a költsége ak-
kor megtérül majd. Az átadást 
követő mérkőzés egy-egy akci-
ójához fűzött megjegyzése azt 
sejtette: még ma is jó a szeme a 
focihoz Tóth Andrásnak. 

„Beszöktek” a 
pályára, letérdeltek, 
lefeküdtek, és óvatosan 
simogatták a füvet…

A vÖrÖsMArty és A gUlnEr isKolA ZártA A sort

� Az elmúlt héten a Vörösmarty mihály ének-
zenei nyelvi általános iskola és gimnázium, 
valamint a gulner gyula általános iskola 

diákjai focizhattak egy jót annak örömére, hogy 
ezekben az intézményekben is átadták a műfü-
ves pályát. A kerületben így már kilenc ilyen pálya 
szolgálja a sportot, az egészséget és a tanulók 
örömét.

NYERHETŐ 
MECCSEK 
JÖNNEK
Bravúros győzelmet aratott idegenben a PlEr, ez 
hosszú távra lendületet adhat az együttesnek. A 
Csurgó elleni négygólos siker (26-22) még akkor is 
nagy siker, ha a kerületi kézilabadacsapat a legutóbbi, 
16. fordulóban, november 25-én vereséget szenvedett 
a Bajnokok ligájában is parádézó szegedtől (23-34).

A Csurgó elleni nem várt győzelem után nyugodtan várhatta 
a múlt szerdai meccset a PLER-Budapest, annak ellenére, hogy 
olyan ellenfél érkezett a Lőrinci Sportcsarnokba, amelynek a 
neve nemcsak a kerületben cseng jól, de szerte Európában is. A 
dél-alföldi csapat 16-os keretében, írd és mondd, mindössze négy 
magyar játékos neve volt fellelhető, a többiek külföldről érkeztek, 
ami egyrészt azt jelenti, hogy arrafelé van pénz, másrészt azt, 
hogy ha külföldiek erősítik őket, az nyilván minőséggel is jár.

Ennek szellemében, mégis reménykedve várta a zsúfolásig 
telt lelátó a sztárcsapatot, amely ellen kiválóan kezdett a PLER. 
Igaz, hozzá kell tenni, hogy az alföldi csapat fél szemmel már a 
Montpellier elleni BL-mérkőzésére figyelt. (A meccset vasárnap 
Franciaországban lejátszottak, az eredmény 29-29-es döntetlen 
lett.) Amíg így volt, addig a lőrinci gárda jó húsz percet produ-
kált. Olyannyira, hogy még 5-5-nél is ott volt a „külföldiek” nya-
kán.

Ezután azonban megrázta magát az ellenfél, és a szünetre már 
úgy mehetett pihenőre, hogy letudta a találkozót, hiszen a nyolc-
gólos előnyét (17-9) lehetetlen behozni. Nem is történt meg a cso-
da a második játékrészben, mert a Szeged még úgy is erősebb 
volt a PLER-nél, hogy visszavett a lendületéből. 

Különös tekintettel arra, hogy Hutvágner István vezetőedző 
– tegyük hozzá, okos menedzseléssel és előrelátóan – lehetőséget 
adott az ifjaknak, köztük nem egy éppen csak húszévesnek, akik 
így valóban a „csúcs” ellen jelezhették, hogy mire lehetnek majd 
képesek a szerényebb képességű ellenfelekkel szemben.

A vége 34-23 lett a vidéki együttes javára, ami nagy különb-
ség, de magyar csapat legyen a talpán, amelyik kisebb különb-
séggel ússza meg a Szegeddel való összecsapást. A 11 gólos kü-
lönbséghez csak annyit fűzött hozzá a vezetőedző, hogy „jó lett 
volna tízen belül maradni”…

A következő mondatával már előre nézett, mert ő is tud-
ja: az előttünk álló napokban újabb sikerek születhetnek, és 
még előrébb léphet a PLER a jelenlegi 9 pontnál és 10. helye-
zésnél. – A nehéz sorozatunk után december 5-én a Gyön-
gyös ellen játszunk idegenben, utána a Mezőkövesd jön. Sok 
minden történhet addig, de ha négy pontot szereznének ezen 
a két meccsen, akkor már megkapnám a karácsonyi ajándé-
kom, ami az lenne, hogy nyugodtan kezdhetnénk neki a téli 
felkészülésnek, mert a bajnokság csak februárban folytatódik. 

ez volT, ez lesz
15. forduló

Csurgó–PLER-Budapest 22-26 (12-16)
16. forduló 

PLER-Budapest–Szeged 23-34 (9-17)
következik 

December 5.: Gyöngyös–PLER-Budapest
December 11. 18 óra: PLER-Budapest–Mezőkövesd

 (Lőrinci Sportcsarnok)

SZÁRNYALó 
PSK 
Befejeződött a BLSZ II. osztályának őszi idénye. A két kerületi 
csapat közül a pestszentimrei PSK kiválóan szerepelt, a má-
sodik helyről várja a folytatást, szemben a lőrinci SZAC-cal, 
amely csak a 11. helyen zárta az őszt.

A PSK a jó bizonyítványát a tíz győzelmének és a két dön-
tetlenjének köszönheti, amelyekhez három vereség társult. 
A kiváló helyezés azt jelzi, hogy jó szakmai munka folyik a 
csapatnál, azonban a kapott gólok száma (37) arra utal, hogy 
nem acélos a védelem. A megszerzett 32 pont mindenesetre 
önmagáért beszél.

A SZAC-ról nem mondhatjuk el ezt. A tavaly sokkal job-
ban szereplő gárda az ősszel csak háromszor nyert, ötször ik-
szelt, és hét alkalommal kapott ki. Ez azt jelenti, hogy csupán 
14 pontot szerzett, ami nehéz helyzetbe sodorta a kék-fekete 
csapatot.

VALKUSZ 
A TOP 10-BEN
A 18. évében járó Valkusz Máté rövid pihenő után újra verse-
nyez, mégpedig kiválóan. A menedzser édesanyától kapott in-
formáció szerint a fiú megnyerte a mexikói Méridában rendezett 
1-es kategóriájú ITF-juniorversenyt, s ezzel olyan nagynevű 
elődök nyomdokába lépett, mint Lendl, Cash, Edberg, Federer, 
hogy csak néhány kiemelkedő klasszist említsünk. A junior-pá-
lyafutásuk során ugyanis ők is diadalmaskodtak ezen a salakpá-
lyás versenyen.

Máté a döntőben az észt Raismát verte 6:2 6:4-re, amivel nem-
csak az idei negyedik tornagyőzelmét szerezte meg, de bekerült 
a korosztályos világranglista első tíz helyezettje közé is, a Top 
10-be.

ÚJABB 
„MűFüvEsEk” 

NYERHETŐ MECCSEK JÖNNEK
előbb idegenben aratott bravúros győzelmet a pler, amely hosszú távra lendületet adhat az együttesnek. a csurgó elleni négy-

gólos siker (26-22) még akkor is nagy siker, ha a kerületi kézilabadacsapat a legutóbbi, 16. fordulóban, november 25-én vereséget 
szenvedett a bajnokok ligájában is parádézó szegedtől (23-34).

A Csurgó elleni nem várt győzelem után nyugodtan várhatta a múlt szerdai meccset a PLER-Budapest, annak ellenére, hogy olyan 
ellenfél érkezett a Lőrinci Sportcsarnokba, amelynek a neve nemcsak a kerületben cseng jól, de szerte Európában is. A dél-alföldi csapat 
16-os keretében, írd és mondd, mindössze négy magyar játékos neve volt fellelhető, a többiek külföldről érkeztek, ami egyrészt azt jelenti, 
hogy arrafelé van pénz, másrészt azt, hogy ha külföldiek erősítik őket, az nyilván minőséggel is jár.

Ennek szellemében, mégis reménykedve várta a zsúfolásig telt lelátó a sztárcsapatot, amely ellen kiválóan kezdett a PLER. Igaz, hozzá 
kell tenni, hogy az alföldi csapat fél szemmel már a Montpellier elleni BL-mérkőzésére figyelt. (A meccset vasárnap Franciaországban 
lejátszottak, az eredmény 29-29-es döntetlen lett.) Amíg így volt, addig a lőrinci gárda jó húsz percet produkált. Olyannyira, hogy még 
5-5-nél is ott volt a „külföldiek” nyakán.

Ezután azonban megrázta magát az ellenfél, és a szünetre már úgy mehetett pihenőre, hogy letudta a találkozót, hiszen a nyolcgólos 
előnyét (17-9) lehetetlen behozni. Nem is történt meg a csoda a második játékrészben, mert a Szeged még úgy is erősebb volt a PLER-nél, 
hogy visszavett a lendületéből. 

Különös tekintettel arra, hogy Hutvágner István vezetőedző – tegyük hozzá, okos menedzseléssel és előrelátóan – lehetőséget adott az 
ifjaknak, köztük nem egy éppen csak húszévesnek, akik így valóban a „csúcs” ellen jelezhették, hogy mire lehetnek majd képesek a szeré-
nyebb képességű ellenfelekkel szemben.

A vége 34-23 lett a vidéki együttes javára, ami nagy különbség, de magyar csapat legyen a talpán, amelyik kisebb különbséggel ússza 
meg a Szegeddel való összecsapást. A 11 gólos különbséghez csak annyit fűzött hozzá a vezetőedző, hogy „jó lett volna tízen belül marad-
ni”…

A következő mondatával már előre nézett, mert ő is tudja: az előttünk álló napokban újabb sikerek születhetnek, és még előrébb léphet 
a PLER a jelenlegi 9 pontnál és 10. helyezésnél. – A nehéz sorozatunk után december 5-én a Gyöngyös ellen játszunk idegenben, utána 
a Mezőkövesd jön. Sok minden történhet addig, de ha négy pontot szereznének ezen a két meccsen, akkor már megkapnám a karácso-
nyi ajándékom, ami az lenne, hogy nyugodtan kezdhetnénk neki a téli felkészülésnek, mert a bajnokság csak februárban folytatódik. 

ez volt, ez lesz
15. forduló

Csurgó–PLER-Budapest 22-26 (12-16)
16. forduló 

PLER-Budapest–Szeged 23-34 (9-17)
következik 

December 5.: Gyöngyös–PLER-Budapest.
December 11. 18 óra: PLER-Budapest–Mezőkövesd (Lőrinci Sportcsarnok)

SZÁRNYALó PSK 
Befejeződött a BLSZ II. osztályának őszi idénye. A két kerületi csapat közül a pestszentimrei PSK kiválóan szerepelt, a második helyről 

várja a folytatást, szemben a lőrinci SZAC-cal, amely csak a 11. helyen zárta az őszt.
A PSK a jó bizonyítványát a tíz győzelmének és a két döntetlenjének köszönheti, amelyekhez három vereség társult. A kiváló helyezés 

azt jelzi, hogy jó szakmai munka folyik a csapatnál, azonban a kapott gólok száma (37) arra utal, hogy nem acélos a védelem. A megszer-
zett 32 pont mindenesetre önmagáért beszél.

A SZAC-ról nem mondhatjuk el ezt. A tavaly sokkal jobban szereplő gárda az ősszel csak háromszor nyert, ötször ikszelt, és hét alka-
lommal kapott ki. Ez azt jelenti, hogy csupán 14 pontot szerzett, ami nehéz helyzetbe sodorta a kék-fekete csapatot.

VALKUSZ A TOP 10-BEN
A 18. évében járó Valkusz Máté rövid pihenő után újra versenyez, mégpedig kiválóan. A menedzser édesanyától kapott információ 

szerint a fiú megnyerte a mexikói Méridában rendezett 1-es kategóriájú ITF-juniorversenyt, s ezzel olyan nagynevű elődök nyomdokába 
lépett, mint Lendl, Cash, Edberg, Federer, hogy csak néhány kiemelkedő klasszist említsünk. A junior-pályafutásuk során ugyanis ők is 
diadalmaskodtak ezen a salakpályás versenyen.

Máté a döntőben az észt Raismát verte 6:2 6:4-re, amivel nemcsak az idei negyedik tornagyőzelmét szerezte meg, de bekerült a korosz-
tályos világranglista első tíz helyezettje közé is, a Top 10-be.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

– Egyértelmű, hogy a szakosztá-
lyuk a szó klasszikus értelmében 
nem törekszik utánpótlás-neve-
lésre, de áttételesen mégis. Nem 
a versenysportban igyekeznek 
eredményeket felmutatni, hanem 
abban, amire mindenkinek szük-
sége van, pontosabban lenne… 
Sportos, egészséges, a mozgásra 
mindig kész fiatalokat és felnőt-
teket akarnak „nevelni”. Egysze-
rű feladat ez?

– Egyszerű és mégis nehéz. 
Egyszerű azért, mert nem nehéz 
az edzőterembe csábítani a fiata-
lokat, hiszen mindenki szeretne 
„jól kinézni”, szép alakkal élni, 
arról nem beszélve, hogy fitten 
és egészségesen is. Nehéz pe-
dig azért, mert meg kell találni 
a kerületi embereket, közel kell 
menni hozzájuk és bebizonyíta-
ni nekik, hogy saját magukkal 
tesznek jót, még ha nem is a vi-
lágbajnokság a végső cél, hanem 
„csak” az, hogy egészségesek le-
gyenek. 

Eljutni A célig
– Lehet, hogy ez még többet ér… 
Az útjuk, a munkájuk legelején 
járnak. Milyen elképzelésekkel 
fogtak hozzá?

– Az egészséget akarjuk test-
közelbe hozni úgy, hogy mire 
észbe kap a minket választó, már 
igénnyé válik számára az, hogy 
„szabadidős sportoló” legyen.

– Megvannak ennek a stáci-
ói, amelyek elvezetnek a célhoz.

– A túrázástól és a kirán-
dulástól kezdve a zumbán, a 
gerinctorna különböző fajtáin 
keresztül egészen a gyermek-
tornáig igyekszünk elmenni 
a sportos emberekhez. Helyet 
kap a kínálatunkban az egyre 
népszerűbb, a jótékony hatásai 
révén sokak által megszeretett 
jóga is.

dolgozzon 
mindEn izom 
– Ennyi lehetőség közül nem lehet 
könnyű kiválasztani az igazit. Ön 
a szakosztály vezetőjeként is aktí-
van részt vesz a napi munkában. 
Amit vezet, irányít, az vitathatat-
lanul csábító a hölgyeknek…

– Az alakformáló edzése-
ket vezetem, és nagy figyelmet 
fordítok arra, hogy milyen 
létszámmal, milyen korosztá-
lyú, milyen egészségi és fittsé-
gi szintű csapattal dolgozom. 
Ennek függvényében és az 
egyéni igényeket figyelembe 
véve építem fel az edzéseket. 
Lényeges, hogy minden izom-
csoportot megdolgoztassunk 
különféle segédeszközökkel. 
Kardio- és izomerősítő gya-
korlatok váltják egymást, így 
nem lehet megunni az edzé-
seket, mert a változatosság ott 
tartja az érdeklődőt a terem-
ben.

Ez is lEHEt  
Vb-dobogó
– Ezek után sok csinos, jó alakú 
hölgyet, urat és nem kevesebb 
mozgással „megfertőzött” gyer-
meket kívánok a szakosztálynak, 
mert az önök számára ez jelenti 
a sikert.

– Olyan ez, mintha egy él-
sportolónak azt mondta volna, 
hogy jusson el a világbajnoki 
dobogó tetejére. 

EZt KínálJáK:

Wushuang daoyin kínai 
gerinctorna

Vilmos Endre Sportcentrum, 
hétfőnként 17–18, szerdánként 
és péntekenként 9–10.30 óráig

Edző: Kőműves Ágnes Erzsébet
gerincjóga

Vilmos Endre Sportcentrum, 
keddenként 19.30–21 óráig; 

Bókay-kert, főépület, pénteken-
ként 18–19.30 óráig 

Edző: Kulcsár Viktória
alakformálás és intenzív 

köredzés
Alakformálás: Sportkastély, hét-
főnként 20.30–21.30, szerdán-

ként 20–21 óráig
Intenzív köredzés: Vilmos 

Endre Sportcentrum, csütörtö-
könként 17.30–18.30 óráig

Edző: Pataki Bernadett
hatha jóga

Bókay-kert, főépület, hétfőn-
ként 19.30–21 óráig

női jóga
Bókay-kert, csütörtökönként 

19–20.30 óráig
dinamikus ébresztő jóga
Bókay-kert, szerdánként 

6.30–7.30 óráig
Edző: Nagy Erika

gyerektánc
Bókay-kert főépület, hétfőnként 
és csütörtökönként 16.30–17.30 

óráig
zumba

Bókay-kert főépület, hétfőnként 
és csütörtökönként 18–19 óráig

lia dance
Bókay-kert főépület, pénteken-

ként 19.30–20.30 óráig
Edző: Panda Nikolett
alakformáló edzés

Bókay-kert, főépület, pénteken-
ként 16–17 óráig

Edző: Blocosz Adrienn

A nemrég alakult szabadidő szakosztály jógaórái máris népszerűek

A városgazda Utánpótlás Akadémia szabadidősport-szakosztálya

� Egyre bővülnek a Városgazda utánpótlás 
Akadémia szakosztályai. legutóbb, október-
ben, a szabadidősport-szakosztály alakult 

meg. számtalan olyan lehetőséget kínál, amelyek 
bizonyára népszerűek lesznek a felfrissülni, meg-
fiatalodni vágyók körében. A szakosztályról annak 
vezetőjét, blocosz Adriennt kérdeztük. 

A TEHETSÉGEK 
ELISMERÉSE
Kedves hangulatú ünnepség helye volt november 25-
én a Kondor Béla Közösségi ház. A legjobb kerüle-
ti diákolimpikonokat köszöntötte az önkormányzat. 
nem volt rövid az ünnepség, hiszen ezúttal is sokan 
voltak azok a diákok, akik a jó hírünket költötték az 
elmúlt tanév országos versenyein.

Már jóval az ünnepség megkezdése előtt látszott, hogy 
nagy lesz a forgalom a Kondor Közösségi Házban. Sor-
ra érkeztek a fiúk és a lányok, akik arra lehetnek büsz-
kék, hogy a 2014–2015-ös tanévben a diákolimpia or-
szágos versenyeinek, döntőinek a dobogójára állhattak. 
Az Olimpiai himnusz hangjai után Lévai István Zoltán, a kerü-
leti sportéletért is felelős alpolgármester elmondta:

– Gyakran hangoztatjuk, hogy sportos kerület a miénk. 
Most, amikor örömünkre ennyi sikeresen szereplő diákot kö-
szönthetünk, azt mondhatjuk: eredményes is.

Valóban hosszú volt a sor, sokakat hívott meg az önkor-
mányzat az ünnepségre, amelyen ott volt Galgóczy Zoltán al-
polgármester is.

A különböző sportágakban tizenöt sportoló és egy csapat 
állhatott a dobogó különböző fokaira, vagyis szerzett bronz-, 
ezüst- vagy aranyérmet. 

Az olimpiai bajnokok között volt a Gloriett sportiskola „ver-
hetetlen” futsalcsapata, amely fölényesen, 7-1-re diadalmasko-
dott a döntőben.

Természetesen más sportágak képviselői is vitézkedtek. Vol-
tak karatékák és úszók is az olimpiai bajnokok között.

Ők is, akárcsak a felkészítő tanáraik és az edzőik, nagy-
nagy büszkeséggel és örömmel vették át az elismeréseket. 
Az egyéni sportágak képviselőin kívül a második és a harmadik 
helyezettek között voltak birkózók, cselgáncsozók és kéttusázók is. 
Baumann Gizella, a Városgazda Utánpótlás Akadémia sport-
szakmai tanácsadója így vélekedett:

– Vitathatatlan, hogy rengeteg a tehetséges gyermek a kerület-
ben, akikből akár olimpiai bajnoka is lehet a magyar sportnak. A 
felnőtteknek, a testnevelő tanároknak és az egyesületi edzőknek 
a feladata és felelőssége az, hogy ez valóra is váljék.

Nem feledkezett meg az önkormányzat, a Pestszentlőrinci 
Turisztikai és Szabadidősport Egyesület és a Fezosport Egyesület 
azokról a már nem fiatal, ám aktívan sportolókról sem, akik tel-
jesítették a Csodálatos vizeink elnevezésű, nyolc állomásból álló 
kerékpáros sorozatot: hármójuk teljesítményét ismerték el. 

A diáKoliMPiA ArAnyosAi
Eszes János Márk, úszás, Brassó Utcai általános 
iskola
Bíró tamás kyokushin karate, Kandó téri általános 
iskola
horváth Enikő, kyokushin karate, Kandó téri 
általános iskola
Kasper Anita, úszás, Kapocs általános és Magyar–
Angol Két tannyelvű általános iskola
lajos Bálint, úszás, Pestszentlőrinci német 
nemzetiségi általános iskola
leidal dániel, úszás, Bókay árpád általános iskola
Futsalcsapat, gloriett sportiskolai általános iskola

Lendületbe hozzuk!
A kerületszerte megismert és megszeretett ingyenes 
sportoktatás decemberben is folytatódik, bőséges 
kínálattal.

felnőtt úszásoktatás
Időpontok: december  6., 9., 13., 16., 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: 20-23-23-823 (új belépők előzetes bejelentkezése szükséges!)
futópont
Időpontok: december  8., 10., 15., 17., 22., 29. 17 órától.
Helyszín: Bókay-kert 
Edző: Irsán László, 20-225-5462
nordic walking
Időpontok: december 7., 10., 14., 17., 21., 28., hétfőnként 17.30, 
csütörtökönként 18 órától
Helyszín: Bókay-kert 
Edző: Schwarz Mária, 30-961-7731
Önvédelmi edzések
Időpontok: december 6., 13., 20., 10-től 11 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.) 
Oktató: Pataki Krisztián, 70-941-5992
jóga 
Időpontok: december 6., 13., 20., 8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház  
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 70-221-8546
kondicionáló torna
Időpontok: december 4., 11., 18., 18.30-tól. December 31-én 8.30-tól!
Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert)
Oktató: Markovits Szilvia, 70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.com
zumba
Időpontok: december. 7., 10., 14., 17., 21., 28., hétfőnként 17 órától, 
csütörtökönként 18 órától. December 31-én 9.30-tól!
Helyszín: Park Aerobik Center
Telefon: 70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.com
síoktatás
Időpontok: kezdő csoport: keddenként (december 1., 8.) és szer-
dánként (december 2., 9.) 16 órától haladó csoport: csütörtökön-
ként (december 3., 10.) 17 órától Helyszín: Bókay-kert. Előzetes 
bejelentkezés szükséges: 30-575-3262

világBAJNokok 
– MáskéPPEN

árlistA
óradíj: 750 Ft/60 perc, 1100 Ft/90 perc
5 alkalmas bérlet (érvényes 5 hétig): 3500 Ft/60 perces 
órák, 5250 Ft/90 perces órák
Havi bérlet (érvényes 5 hétig): 6500 Ft/60 perces órák,  
10 000 Ft/90 perces órák  
A diákok és a nyugdíjasok 10 százalék kedvezményre 
jogosultak a havi bérlet árából.
bővebb információ: blocosz Adrienn szakosztályvezető, 
30-555-2156 és blocosz.adrienn@varosgazda18.hu.
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�rendkívüli dolog-
nak számít, hogy 
egy civil szerve-

zet elnökét egy másik 
civil társaság tüntesse 
ki. ujvári miklósnéval 
ez történt.

kErékgyártó györgy  

– Itt születtünk, itt nőttünk fel, 
Pestszentimre a mindenünk. 
Mi olyan dolgokat is észreve-
szünk, amiket egy ideköltözött 
ember nem, elhiszi? – tette fel 
a kérdést Ujvári Miklósné, az 
Együtt Pestszentimréért Egye-
sület (EPE) elnöke, akit azért 
kerestem fel, mert egy másik he-
lyi egyesület, a Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társaság 
Pestszentimréért díjjal tüntette őt 
ki. És igen: neki elhiszem, hogy 
szűkebb pátriája egyetlen rezdü-
lése sem maradhat rejtve előtte.

mindVégig 
pEstszEntimrén
Az egész életét Pestszentimrén 
töltötte.

– A szüleink az első betele-
pülők között voltak – mesélte –, 
mi, testvérek, mind a négyen ide 
születtünk, és itt is maradtunk. 
Sőt valamennyiünk gyerekei is 
itt élnek. Azt kérdi, miért? A 
szüleinktől tanultuk, hogy ra-
gaszkodjunk ahhoz, ami körül-
vesz bennünket, hogy szeressük 
és őrizzük azt, ami a miénk. 

Ujvári Miklósné úgy lát-
ja, ami ezekben az években 
Pestszentimrén történt, törté-
nik, jelentős változást hozott, il-
letve hoz a kerületrész életében.

– Mi büszkék vagyunk arra, 

ahogy a városközpont átala-
kult, és a csatornázásra is. Imre 
egy poros, földes utas, vidékies 
helyből a szemünk előtt válik a 
főváros egy csinos kis külterü-
letévé. Még soha nem volt ilyen 
szép a bevásárlóutcája, aszfalt 
került az utakra, átalakultak a 
terek. Mindez nekünk nagyon 
sokat számít – hangsúlyozta.

közösségEk 
Együtt 
Az EPE tizenhárom évvel ezelőtt 
jött létre, Ujvári Miklósné kez-
detben tagként, tanácsokkal segí-
tette a közösségi munkát.

– A helyismeretem számított 
sokat. Én voltam az egyetlen, aki 
mindig is itt lakott – magyarázta.

A célok pedig semmit sem 
változtak az elmúlt években.

– Ez az egyesület közös-
ségformáló céllal jött létre, és 
hitvallása, hogy tettekkel bizo-
nyítsa a helyi emberek összetar-
tozását. Elsősorban közösségi, 
civil és kulturális eseményeket 
szervezünk, olyan rendezvénye-
ket, amelyek alkalmat adnak az 

együttlétre, barátságok kötésére 
vagy elmélyítésére – fogalmazott 
a két éve megválasztott elnök.

Az EPE hitelességét talán az 
bizonyítja a legjobban, hogy va-
lóban Pestszentimréért, és való-
ban „együtt működik”: tökéletes 
ugyanis a kapcsolata más szer-
vezetekkel, közösségekkel.

– Egyik kedves rendezvé-

nyünk az adventi gyertyagyúj-
tás. Ezen évek óta mind a három 
helyi keresztény, illetve keresz-
tyén közösség tagjai részt vesz-
nek, idén pedig azzal bővült az 
esemény, hogy a közös ünnepsé-
günket követően mindannyian 
bevonultunk a katolikus temp-
lomba, ahol meghallgattunk egy 
hangversenyt. De említhetem 
a baptisták kórusrendezvényét 
is, amelyen ugyancsak mind-
annyian ott voltunk, és ki tud-
tuk használni az alkalmat arra, 
hogy a további közös tervekről 
beszélgessünk – mesélte Ujvári 
Miklósné.

Nyilvánvalóan a sikeres imrei 
együttműködés jele az is, hogy 
az EPE elnökét a Széky társaság 
tüntette ki a közösségért végzett 
munkájáért.

– Nagyon meglepett – mond-
ta. – Meglepett, megtisztelt és 
meghatott. Rendkívül jólesett.

UtCABálrA 
hívnAK
Az Együtt Pestszent-
imréért Egyesület (EPE) 
következő nagy ren-
dezvénye a már szo-
kásos előszilveszteri 
utcabál lesz december 
30-án a sportkastély 
előtt.
– nem fogunk meleg-
ben bálozni, de lesz 
jó zene, egy kis forralt 
bor és remek társaság. 
átmelegszik a testünk 
és a lelkünk is – mond-
ta Ujvári Miklósné, az 
EPE elnöke, hozzáté-
ve, hogy az ingyenes 
rendezvényre ezúttal is 
mindenkit szeretettel 
várnak.

„a szÜleinktől tanultuk, 
hogy maradjunk”
 Pestszentimréért díjat kapott Ujvári Miklósné, az EPE elnöke
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A kitüntetést hazaszereteté-
ért és példamutató nemzeti 
elkötelezettségéért kapta az 
1956-os Magyar Szabadság-
harcosok Világszövetségétől 
Bakos Péterné, a Darus Utcai 
Magyar–Német Két Tannyel-
vű Általános Iskola igazgatója. 
Ahogy a kedves, mosolygós, 
ízig-vérig pedagógust életének 
főbb állomásairól faggattam 
az intézmény ökotermében, 
mindannyiszor az iskolánál, 
a tanításnál kötöttünk ki.  
– Nagyon jó iskolákban ta-
nulhattam, és kiváló tanáraim 

voltak – emlékezett vissza Ba-
kos Péterné, akit az ismerősei 
Zsókának hívnak. – Ez főleg 
az általános iskolámra volt jel-
lemző, ahová nagyon szerettem 
járni, és az akkori tanító nénik 
és tanáraim voltak azok, akik 
olyan hatással voltak rám, hogy 
a gimnázium elvégzése után a 
szegedi Juhász Gyula Tanár-
képző Főiskolán tanultam to-
vább, majd német nyelvtanári 
diplomát szereztem az ELTE 
Bölcsésztudományi Karán. Az 
egyetemi tanulmányaim inspi-
ráltak arra, hogy a német nyelv-

terület kultúrája, művészete 
iránti érdeklődésemet ne csak 
a családommal, hanem a ta-
nítványaimmal is megosszam.  
1983 őszétől tanít német nyel-
vet a Darus iskolában, ahol a 
szülők körében végzett felmérés 
eredményeként a 2000/2001-es 
tanévben felmenő rendszerben 
bevezették a magyar–német 
két tannyelvű oktatást. A pe-
dagógus nemcsak a tanórákon 
van együtt a diákjaival, hanem 
közös programokat is szervez, 
hogy együtt fedezzék fel az Al-
pok német nyelvű területeinek 
szépségét, miközben a gyerekek 
a német nyelvet is gyakorolják. 

– A Darus iskolában, ahol 
32 éve oszlopos tagnak számí-
tok, mielőtt igazgató lettem, 
hat tanéven keresztül igazga-
tóhelyettesi feladatokat láttam 
el – folytatta Bakos Péterné. 
– Ebben az időszakban felelős 
voltam a felnőtt-továbbképzé-
sért, a különböző iskolai alap-
dokumentumok írásáért, az 
iskolai és a kerületi tanulmányi 
versenyek szervezéséért, pályá-
zatok megvalósításáért.  A két 
tannyelvű tanmenetek elkészí-
tése ennek a ciklusnak a kiemelt 
feladata volt. Mindezt nem volt 

egyszerű összehangolni, de a 
belső akarat mindig átsegített a 
nehézségeken.  

Az igazgatónő akkor még 
nem tudta, hogy ez a „széles 
skála” még nagy segítségére 
lesz a mindennapokban. Fel-
adatai minél magasabb szín-
vonalú ellátása érdekében 
továbbképzés keretében gazda-
sági és jogi ismereteket tanult, 
a szakvizsgát a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen szerezte meg.  
Bakos Péterné, aki 2009 őszétől 
tevékenykedik a Darus iskola 
igazgatójaként, büszkén emlí-
tette, hogy a tantestület tavaly 
a „felelősségteljes, példamutató 
munkája elismeréseként” mi-
niszteri dicséretben részesült.  
A legnagyobb örömet az jelenti 
számára, hogy a Darus iskola 
Darus Utcai Magyar–Német 
Két Tannyelvű Általános Isko-
lává változott, és hogy ennek 
aktív részese lehetett. Napja-
inkig több száz diák fejezhette 
már be az intézményben kiváló 
német nyelvtudás birtokában a 
tanulmányait, s folytatta azokat 
az itt szerzett tudásra alapozva 
közép-, majd felsőoktatási in-
tézményben.

Ê Fülep Erzsébet

A pedagógus nem-
csak a tanórákon van 
együtt a diákjaival, 
hanem közös prog-
ramokat is szervez, 
hogy együtt fedezzék 
fel az Alpok német 
nyelvű területeinek 
szépségét, miközben 
a gyerekek a német 
nyelvet is gyakorol-
ják. 

ujvári Miklósné arra a legbüszkébb, hogy Pestszentimre vidékies helyből a szemünk előtt válik a főváros egy csinos kis 
külterületévé

AZ ÍZIG-VÉRIG 
PEDAGóGUS
Bakos Péternét, a darus iskola igazgatóját abból az alkalomból kerestük fel, 
hogy 56-os hűség a hazához érdemkeresztet vehetett át az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc 59. évfordulója alkalmából. 

diplomás 
festőmesterek
rendkívüli találkozót tartott november 19-én a 
Krúdy-kör a Zila Kávéházban. többévi tanulás után 
vehették át mesterdiplomájukat az sMv 2000 Festő-
tanoda tanítványai. 

A Krúdy Gyula Irodalmi Kör 
hosszú évek óta minden hónap 
harmadik csütörtökén képző-
művészeti tárlattal egybekötött 
zenés irodalmi estre invitálja az 
érdeklődőket a Zila Kávéház ga-
lériájára. A legutóbbi alkalom-
mal azonban a társaság tagjai 
mindössze három versre szo-
rítkoztak, majd átadták a mik-
rofont Simon Mária Veronika 
festőművésznek.

Simon M. Veronika sokszo-
rosan díjazott festőművész, az 
SMV (Special Method Version) 
2000 Festőtanoda vezetője egy 
amerikai grafikai képzésen el-
sajátított módszertannal tanítja 
a hallgatóit. Kurzusai azt bi-

zonyítják, hogy minden ember alkalmas az alkotás képességének 
művészi szintű elsajátítására. A képzés lényege az, hogy a Szent-
lélek segítségével késztetik munkára a jobb agyféltekét. Ennek 
köszönhetően gyors és látványos eredmények érhetők el. A tano-
dában tíz alap- és tizenkilenc szakkurzus van, amelyeken csaknem 
száz festmény alkotása közben sajátíthatók el a festészet fortélyai. 

A hosszú tanulás meghozza az eredményét – tíz alap- és tíz szak-
kurzus elvégzése, háromféle korrepetitori oklevél megszerzése és 
három önálló kiállítás után – november 19-én 32 alkotó vehette át 
mesterdiplomáját. Az ünnepélyes diplomaosztón adták át a Székes-
fehérvárért Nemzetközi Művészkör által létrehozott Simone-díjat 
is, a galéria falaira pedig felkerültek az alkotók mestervizsgán ké-
szített munkái. 

A tárlat január 18-ig tekinthető meg a kávéházban.
Ê csernai

Harmonikus együttműködés a pestszentimrei civil szervezetek között Portré


