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A lEgvirágosABB

Első díjat nyert Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre a több mint két évtizedes múltra 
visszatekintő virágos magyarországért 
környezetszépítő versenyen a fővárosi 
kerületek kategóriájában. az elismerést 
Szalay-bobrovniczky alexandra, budapest 
főpolgármester-helyettese adta át a kapos-
vári díjkiosztón a Xviii. kerületet képviselő 
Dömötör istván alpolgármesternek.

állásBÖrZE

Munkahelyet keresőknek szervezett trénin-
get a Jövő ifjúságáért egyesület. a no-
vember 25-i rendezvényen az érdeklődők 
profi munkaerő-közvetítőktől kaphattak 
felvilágosítást többek között arról, hogy mi-
ként kell önéletrajzot írni, megpályázni egy 
munkahelyet, és hogyan lehet sikeresen 
szerepelni az állásinterjúkon.

JárdAFElúJítás

Az önkormányzat évről évre kiemelt beru-
házásként foglalkozik a járdafelújítással. 
idén csaknem 15 kilométer járdafelület 
újult vagy épült meg. ezzel sikerült tartani 
a tavalyi ütemet, amikor ugyanilyen hossz-
ban készültek el járdák. a program jövőre 
is folytatódik, a tervek szerint legalább 
az ideivel egyező nagyságú járdafelületet 
korszerűsítenek.

AdvEnt

Hatodik éve rendez adventi gyertyagyújtást 
az együtt Pestszentimréért egyesület 
az ünnepkör első vasárnapját megelőző 
napon. az ökumenikus programon lak 
Gábor plébános az adventi koszorúról 
beszélt, amelyen a hagyomány szerint az 
első lila gyertya a hit, a második a remény-
ség, a harmadik a szeretet, a rózsaszín 
gyertya pedig az öröm jelképe. 

FélévZárÓ

Folyamatosan növekszik az érdeklődés a 
kerületben évek óta sikeresen működő 
nyugdíjas akadémia előadás-sorozatai és 
tanfolyamai iránt, amelyek jövőre tovább 
bővülnek. December 3-án ughy attila pol-
gármester is részt vett a programon, hogy 
a hagyományoknak megfelelően átadja az 
okleveleket azoknak, akik a leglelkesebben 
látogatták a választott kurzusokat.
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere

Pincefödém- 
hőszigetelés
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kErékgyártó györgy   

– Azt gondolom, ha segítségről van szó, 
akkor nincs kicsi vagy nagy segítség, 
csak segítség van – mondta a köszöntő-
beszédében Kucsák László országgyűlési 
képviselő, aki az est egyik fővédnöke-
ként és előadójaként is színpadra lépett 
november 27-én a rózsa művelődési 
Házban azon a jótékonysági zenei gálán, 
amelyet a Hetednapi Adventista egyház 
és a Dohnányi ernő Zeneiskola szerve-
zett közösen. 

A fővédnök hozzátette: 
– engedjék meg, hogy Teréz anya egy 

mondását idézzem: „Amit tenni tudunk, 
sokszor nem több, mint egy csepp a ten-
gerben. De e nélkül a csepp nélkül ke-
vesebb lenne a tenger.” Advent van, ez a 
tettek ideje.

nekik SeGítettek
Hasonlóképpen fogalmazott Galgóczy 
Zoltán alpolgármester, az est másik fő-
védnöke:

– olyan ügyről van szó, amelyben 
egyszerűen kötelesség részt venni. egy 
évvel ezelőtt kerestek meg ennek a gá-
lának a szervezői az ötlettel. Amikor 
meghallottam, miről van szó, azonnal 
rábólintottam, és felajánlottam, hogy az 
önkormányzat segít, amiben tud.

elsősorban is azzal tudott, hogy a ró-
zsa bérleti díját elengedte erre az estére, 
no meg azzal, hogy a saját csatornáin a 
lehető legtöbb emberhez juttatta el a kez-
deményezés hírét. ez pedig nagyon fon-
tos volt. 

Az est műsorvezetője röviden bemu-
tatta annak a két családnak a történetét, 
amelyek megsegítésére szervezték a kon-

certet. megrázó sorsok bontakoztak ki a 
szavaiból.

A révész családban egy baleset során 
sérült meg az egyik kisgyerek. Hosszú 
küzdelem után sikerült megmenteni az 
életét, ám az egészségét nem: deréktól le-
felé lebénult, így állandó gondozásra szo-
rul.  mivel emiatt a családban csak egy 
felnőtt maradt keresőképes, az anyagi 
tartalékok hamar kimerültek, így min-
den segítség nagyon jól jön.

A mészáros családban a három gyer-
mek mellé egy negyedik kislány szüle-
tett, ám ő Down-szindrómával. A csa-
lád semmiképpen nem mondott volna 
le róla, ám így a négy gyermek nevelése 
legalább egy felnőtt folyamatos jelenlétét 
kívánja. Tehát egyedül az édesapa keres, 
aki viszont sérvműtéten esett át, és mivel 
fizikai munkát végez, jó időre kiesett a 
munkából. A pénz itt is gyorsan fogyott, 
jól jött tehát a segítség. 

miért éPPen az űrbe?
Tanulságos gondolatokat osztott meg a 
hallgatósággal Cserbik János adventista 
lelkész. Ő nem a kezdeményezés fontos-
ságáról beszélt, inkább az advent üzenetét 

próbálta megfogalmazni, hiszen a kará-
csony előtti várakozás időszakának kez-
dete, az első vasárnap tökéletes alkalom 
volt ennek a gálának a megrendezésére. 
Az együttlét pedig lehetőséget adott arra 
is, hogy magáról az ünnepről elmélked-
jünk, arról, amit krisztus születése jelent 
számunkra.

A lelkész felidézte a világűr kutatásá-
val kapcsolatos legújabb híreket, neveze-
tesen azt, miszerint orosz tudósok vala-
miféle intelligencia nyomaira bukkantak 
az univerzum egy szegletében. 

– néhány apró jel, amely intelligenciá-
ra utal – mondta. – sokunkat hoz lázba ez 
az esemény. és mégis, mi ez ahhoz a két-
ezer évvel ezelőtti hírhez képest, amikor a 
mezőn alvó pásztoroknak angyalok adták 
hírül, hogy megszületett a megváltó? ér-
dekes, hogy míg az űrkutatók azt keresik, 
hová lehetne menekülni erről a bolygóról, 
Jézus születése azt üzeni: istennek fontos 
a mi világunk, ezért jött el közénk. nem 
árt, ha tudjuk, nekünk is milyen fontos 
a mi világunk, és mennyi dolgunk van 
benne. Például egy ilyen estével is.

Folytatás a 7. oldalon

�nem először adott otthont jótékonysági rendezvénynek a 
rózsa művelődési Ház. a november 27-én, advent első 
vasárnapján tartott gálát az adventista egyház és a Dohnányi 

zeneiskola közösen szervezte, és a bevétellel két kerületi családot 
támogattak.

Pályák 
az ovifocihoz
Javában dübörög a ke-
rületi gyerekeknek min-
den bizonnyal élményt 
és örömöt adó monst-
re eseménysorozat, 
amelynek keretében új 
minifocipályákat kaptak 
vagy kapnak az óvodák, 
pontosabban azok a 
gyerekek, akik az adott 
intézménybe járnak. 

a zenevár, a Pitypang, a vac-
kor és a Szivárvány óvodá-
ban átadott pályáról korábbi 
számainkban már beszámol-
tunk olvasóinknak, most a 
Hétszínvirágon, a Gyöngysze-
men és a nyitnikéken volt a 
sor, ezekben az óvodákban 
tartottak pályaátadó ünnep-
séget november 21-én, illetve 
23-án.
minden átadóünnepség más 
és más, ám egyvalamiben az 
összes megegyezett, még ha 
az időjárás nem is kedvezett 
mindig a szalagátvágásnak. a 
gyerekek mindenütt örültek, 
azt konstatálták boldogan, 
hogy újabb olyan terület 
tulajdonosai lehetnek, amely 
a „főfoglalkozásukat”, a játé-
kot szolgálja. így tehát már 
óvodáskorukban megkezd-
hetik azoknak az alapoknak 
az elsajátítását, amelyek 
segítségével egyszer majd 
ők is a magyar sport nagyjai, 
büszkeségei közé emelked-
hetnek. 

Bővebben a 15. oldalon

KUCsáK lásZlÓ: ninCs KiCsi vAgy nAgy sEgítség

két csAládot segített
A jótékonyságI gálA
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2 Közélet Környezetszépítő versenyen nyert Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Puskás AttilA   

A zsűri a díj indoklásában ki-
emelte, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre kiemelkedik a 
lakosság számára szervezett 
környezetvédelmi akciókkal. 
A palettát színesíti többek 
között a virágosztás a Szebb, 
virágosabb kerületért pályázat 
keretében, valamint a lomb-
zsákok, komposztálóládák 
szétosztása is. Elnyerték a 
döntéshozók tetszését a kerü-
let gondozott idős fasorai is. 
Ahogy az is, hogy a XVIII. 
kerület nagy súlyt fektet a 
felnövekvő generációk szem-
léletformálására: a Zöld óvoda 
és Zöld iskola pályázat mellett 
idén meghirdették a Zöld böl-
csőde pályázatot is.

SzéleS báziS
A fődíj elnyerése – amelyhez 
nagymértékben hozzájárult 
a Városgazda XVIII. kerü-

let Nonprofit Zrt. kertészeti 
munkatársainak tevékenysége 
– önmagában is nagy öröm. 
Dömötör István alpolgármester 
azonban kiemelte, hogy azon 
belül talán még nagyobb elis-
merés az, hogy a zsűri a kör-
nyezettudatos gondolkodásmó-
dot is jutalmazta.

– Többéves folyamat ered-

ménye ez a díj, és tudni kell, 
hogy a pályázat nem csak arról 
szólt, hogy kiültettünk néhány 
ezer virágpalántát. A zsűri 
komolyan értékelte a környe-
zettudatos tevékenységünket. 
Ennek talán még nagyobb sze-
repe volt az elismerésben, mint 
annak, hogy hogy néz ki a ke-
rület, noha az sem elhanyagol-
ható szempont. 

Az alpolgármester hozzá-
tette, hogy az önkormányzat 
folyamatosan törekszik arra, 
hogy minél több virágültetés-
re alkalmas felületet hozzon 
létre. 

– A kerület szépítésébe be-
vonunk civileket, intézménye-
ket is. A kerületszépítés egy 
széles bázison nyugvó közös 
tevékenység.

látványoS 
munka
A Virágos Magyarországért 
díj több mint húszéves múltra 
tekint vissza. Dömötör István 
elmondta, hogy e számos te-
lepülést megmozgató verseny 
mintájára indult el néhány 
éve a Szebb, virágosabb ke-
rületért című helyi kezde-
ményezés, amelynek szintén 
szerepe volt az országos si-
kerben.

– A kerületi verseny pá-
lyázói évről évre látványos 
munkát végeznek, és amikor 
az országos verseny zsű-
rije körbejárta a kerületet, 
természetesen látta azokat 
az udvarokat, előkerteket, 
amelyek az itt élők munká-
ját dicsérik. Ezért is ki kell 
emelni, hogy a győzelem 
nemcsak az önkormányzat 
érdeme, hanem azoké az 
embereké is, akik tesznek 
azért, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre szebb legyen.

Az országos versenyen ösz-
szesen öt kategóriában hirdet-
tek győztest. Pestszentlőrinc-
Pestszentimre mellett 
elismerésben részesült Ka-
posvár (50 ezer fő feletti vá-
ros), Jászfényszaru (50 ezer 
fő alatti város), Tihany (2000 
fő feletti falu) és Telkibánya 
(2000 fő alatti falu) is.

� első díjat nyert Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
a több mint két évtizedes múltra visszatekintő 
virágos magyarországért környezetszépítő 

versenyen a fővárosi kerületek kategóriájában. az 
elismerést Szalay-bobrovniczky alexandra, buda-
pest főpolgármester-helyettese adta át a kaposvári 
díjkiosztón a Xviii. kerületet képviselő Dömötör 
istván alpolgármesternek.

Dömötör istván alpolgármester és kirrné Feicht ágnes főkertész az elismerő tablóval 
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A leGviráGosABB 
kerüleT A miénk
A közösség összefogása első helyet ért

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
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában
(Üllői út 493.)

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.

A soFit is JUtAlMAZtáK KAPosváron
a virágos magyarországért elismerés mellett kaposváron 
átadták a mert közös a világunk díjat is. a Xviii. kerületi 
SoFi és a győri bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai intéz-
mény vehetett át oklevelet és 100 ezer forint pénzjutalmat 
a városi zöldfelületek gondozásában és fejlesztésében, 
valamint a civil rendezvények szervezésében végzett 
példamutató munkájáért.
a díjat az azt átadó Spanyárné Halász Szilvia alapította 
2013-ban abból a megfontolásból, hogy napjainkban 
egyre fontosabb a sajátos nevelési igényű fiatalokat érin-
tő problémák megfelelő kezelésének és az esélyegyenlő-
ségnek az elve.

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

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

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

Xviii. kErülEti 
korMáNyHivAtAl
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

köZJEgyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZsEbők ZoltáN  
sZAkrENDElő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNyság
Üllői út 438.  

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

tűZoltó-PArANcsNokság
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

köZbiZtoNsági cENtruM
Kondor B. sétány 1.

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

iMrE-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)
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Új tornaszobával bővült a Zöld Liget Óvoda KÖZÉLET 3

� A XVIII. kerület 
életében számos 
oktatási-nevelési 

intézmény újult meg, 
és vált moderneb-
bé. A felújításoknak 
köszönhetően az 
épületek energiahaté-
konyabban és környe-
zettudatosabban üze-
meltethetők. Az elmúlt 
időszakban több mint 
másfél milliárd forintot 
tudott támogatásként 
lehívni a kerület a 
Környezet és Energia 
Operatív Program 
(KEOP) keretében 
annak köszönhetően, 
hogy Kucsák László, 
Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre  
országgyűlési  
képviselője összehan-
golt munkát folytat  
a kormánnyal.

VÁROSKÉP        

AVadvirág Óvoda és 
a Gyöngyszem Óvo-
da fejlesztése után a 
pestszentimrei Zöld 

Liget Óvoda is egy 54 négyzet-
méteres tornaszobával bővült, 
melynek hivatalos átadóünnep- 

ségén jelen volt Ughy Attila 
polgármester, Galgóczy Zoltán  
alpolgármester és Bauer Ferenc, 
a körzet képviselője is. A gyer-
mekek hétköznapjaik nagy ré-
szét az óvodában töltik, ezért ki-
emelt fontosságú, hogy a mozgás 
és a sport az oktatási-nevelési in-
tézményekben is megvalósuljon.   
A mindennapi testmozgás elen-
gedhetetlen gyermekeink szá-
mára, hiszen nagyban hozzájá-
rul testi és lelki egészségükhöz, 
és meghatározó szerepe van im-
munrendszerük erősítésében is. 
A mozgás nemcsak a gyerekek 
állóképességét fejleszti, hanem 
egész személyiségüket is.
„Az új tornaterem kivitelezési 
munkálataiban elsődleges szem-
pont volt a környezetvédelem és 
az energiatakarékosság. Ennek 
érdekében hatalmas új nyílászá-
rókat építettek be, így a kiváló 
hőszigetelésnek köszönhetően a 
kicsik télen is megfelelő környe-
zetben mozoghatnak. A fejlesztés 
megvalósulása biztosítja a minő-
ségi nevelés feltételeit, hiszen

AZ EGYIK  
LEGFONTOSABB  
FELADATUNK AZ, HOGY 
GONDOSKODJUNK 
GYERMEKEINK  
EGÉSZSÉGÉRŐL  
ÉS JÖVŐJÉRŐL.

Az oktatási-nevelési intézmé-
nyeknek nagy szerep jut abban, 
hogy a gyermekekben kialakul-
jon a testmozgás iránti igény, 
annak szeretete. Az egészség-
megőrzésben is kiemelt jelen-
tőségű a rendszeres testmozgás, 
ezért a kormány nagy súlyt fek-
tet a gyermekek sportolására.  
A korszerűsítésnek köszönhető-
en az épület a mai kor követelmé-
nyeinek megfelelő környezetet és 
körülményeket biztosít a gyer-
mekek fejlődéséhez” – nyilatkoz-
ta lapunk megkeresésére Kucsák 
László, a XVIII. kerület ország- 
gyűlési képviselője.   
Az óvodának eddig nem volt tor-
naterme, ahol a kicsik télen-nyá-
ron szabadon mozoghattak vol-
na, így arra csak az udvaron, a 

tornapályán és a csoportszobá-
ban volt lehetőség. Az óvoda dol-
gozói és nevelői már évek óta sze-
rettek volna kialakítani egy olyan 
tornaszobát, amelyik a lehető 
leghatékonyabban szolgálja a 
gyermekek fejlődését, egészségét. 
„Valóra válhatott az óvoda nagy 
álma, hiszen az önkormányzat 
támogatásának és a szülők köz-
reműködésének köszönhetően 
az óvoda új tornaszobával bővült, 
így a picik az időjárástól függet-
lenül bármikor mozoghatnak 
és játszhatnak. A beruházás le-
hetőséget ad arra, hogy modern 
szakmai követelményeknek meg-
felelő nevelési környezet alakul-
jon ki az óvodában” – mondta a 
köszöntőbeszédében Ughy Attila 
polgármester. A nevelők mellett 
a gyerekek is nagyon várták már 
a tornaszoba átadását, amelyet 
ünnepi műsorral és egy játékos 
tornaórával köszöntek meg az át-
adóünnepség vendégeinek.

KÖZÖSEN GYERMEKEINK 
EGÉSZSÉGÉÉRT!
Kucsák László: „A fejlesztések megvalósulása 

Zöld Liget Óvoda  
Támogatás összege  

20 276 071 Ft

„
„

„

„A FELÚJÍTÁSBAN KIEMELT  
SZEMPONT VOLT A GYERMEKEK  
EGÉSZSÉGES TESTI ÉS LELKI  
FEJLŐDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES  
FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE

TÖBB MINT MÁSFÉL 
MILLIÁRD FORINT 
OKTATÁSI-NEVELÉSI 
INTÉZMÉNYEK 
FELÚJÍTÁSÁRA

Az új tornaszoba 
lehetőséget ad a gyerekek 

mozgásigényének 
kielégítésére és fejlesztésére 

Az új tornaszobát hivatalos szalagátvágással 
Ughy Attila polgármester, Galgóczy Zoltán 

alpolgármester és az intézmény vezetője, 
Herpainé Ábrányi Dóra adta át

A kerület célja az oktatási-
nevelési intézmények 
biztonságos működtetése 
mellett, hogy biztosítsa azok 
folyamatos korszerűsítését is

A projekt műszaki tartalma  
 Új tornaszoba mérete: 54,51 m2

 Teljes épület hasznos alapterülete: 591,39 m2

 Épületbővítés mértéke: 33,96 m2

 Homlokzati hőszigetelés (10 cm): 63 m2

 Lapos tető hőszigetelése (20 cm): 130 m2

 Új külső nyílászárók: 8 db
 Villámvédelmi rendszer bővítése
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4 Az elesettekért, a támogatásra és segítségre szorulókért dolgozók elismeréseKözélet

európai célok
A kerület környezetvédelmi elismeré-
se mellett a rendőrkapitányság első 
negyedévi támogatásáról döntött no-
vember 29-i rendkívüli ülésén az ön-
kormányzat képviselő-testülete.

A képviselő-testület egy korábbi vitájára 
utalt vissza Dömötör István alpolgármester a 
rendkívüli ülésen, amikor bejelentette, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre a virágos ma-
gyarországért környezetszépítő verseny döntő-
jében a legjobbnak bizonyult a fővárosi kerüle-
tek kategóriájában.

– kassai Dániel lmP-s képviselőkollégám 
kérte számon legutóbb, hogy az önkormányzat 
többet is foglalkozhatna környezetvédelemmel, 
környezetépítéssel – emlékeztetett. – én a felve-
tés jogosságát már akkor számos példával igye-
keztem cáfolni, de íme, itt egy újabb bizonyíték 
arra, hogy nem ülünk a babérjainkon. 

Az eredményt novemberben kaposvárott 
hirdették ki, a díj indoklásában pedig szerepel, 
hogy az önkormányzat kiemelten foglalkozik 
lakossági akciókkal, fa-, virág- és komposztá-
lóosztással, zöldóvodák és zöldiskolák kialakí-
tásával és általában a zöldgondolkodás széles 
körű lakossági népszerűsítésével.

– ennek a versenynek van egy európai szint-
je is. nem pihenünk, szeretnénk ott is jól szere-
pelni – jelentette ki Dömötör istván.

Fontos téma volt az ülésen annak az összeg-
nek a megszavazása, amellyel az önkormányzat 
az év első három hónapjában, tehát a végleges 
költségvetési terv megszavazásáig, támogatja a 
kerületi rendőrkapitányság munkáját. Ferencz 
István képviselő (Dk) kérdésére, hogy miért 
szerepel ebben az évben 3 millió forinttal ke-
vesebb a vonatkozó soron, Lévai István Zoltán 
alpolgármester válaszolt.

– Három oka van – mondta. – A közterület-
felügyelet is bekapcsolódott a közterületi mun-
kába, így kevesebb feladat hárul a rendőrségre. 
Ugyanakkor szabályozva van az, hogy a rend-
őrség mennyit költhet túlmunkára. Továbbá a 
kapitány úrral egyeztettünk, és többször jelez-
tük, hogy mi a kerület utcáin kerületi rendőrö-
ket szeretnénk látni, az ő munkájukat kívánjuk 
támogatni.

Az alpolgármester hozzátette:
– egy következő ülésen vendégünk lesz a 

kapitány úr, aki részletesebben is be tud majd 
számolni minderről.

Ê k. gy.

Donald Trump 
a középpontban
Akár az amerikai csillagos lobogó is 
felkerülhetett volna november 23-án a 
Bal 18 Közéleti Kávézó falára, hiszen 
az elnökválasztás eredményét, azaz 
donald trump győzelmének okait vet-
ték górcső alá az est meghívott vendé-
gei, gulyás Balázs és szelestey lajos. 

Az est háziasszonya a szokásokhoz híven Kun-
halmi Ágnes országgyűlési képviselő, moderátora 
Gyuricza Péter újságíró volt, aki az internetadó 
elleni tüntetés során ismerté vált Gulyás Balázst 
mint üzenethozót mutatta be a közönségnek. 

– remélem, nem okozok önöknek csalódást, 
de nem találkoztam az UsA következő elnöké-
vel, így üzenetet sem hozhattam tőle – kezdte 
Gulyás Balázs. – ám belegondolva, elméletileg 
akár egy találkozó is létrejöhetett volna, mert 
mint önkéntes aktivista nevada államban se-
gítettem a demokraták kampányát. szerényen 
hozzátenném, hogy nevadában Clinton asszony 
nyert. Az ingadozó államok közül például Flo-
rida és ohio elvesztése nagy érvágás volt a de-
mokratáknak.

– Trump győzelme milyen hatással lehet eu-
rópára? – tette fel a kérdést önmagának Szelestey 
Lajos újságíró, a klub rádió műsorvezetője. – A 
közeljövőben európa meghatározó országaiban 
választások lesznek. Gondoljunk a franciákra, a 
németekre, az olasz referendumra és nem utol-
sósorban az osztrák választások második, meg-
ismételt fordulójára. véleményem szerint Ame-
rikában a rossz és a rosszabb elnökjelölt közül 
a rosszabb nyert. valahogy úgy érzem, hogy a 
lecsúszó középosztály Trump felvázolt jövőkép-
ének és nem az egyébként gyűlölt elit képviselő-
jének minősített Hillary Clintonnak hitt. visz-
szatérve európához, vajon Trumpot követően 
itt is a populizmus győzedelmeskedik? 

kunhalmi ágnes optimista mondataiból ki-
emelendő: 

– ne felejtsük el, hogy nagy szavazóbázist te-
remthetnénk, amennyiben a „nem ilyen világot 
akartunk” véleményen lévő embereket magunk 
mögé sikerülne állítani 2018-ra. A későbbiek-
ben talán azt a véleményünket is bizonyítva lát-
hatjuk, mely szerint a populisták választásokat 
nyerhetnek, ám kormányzásra képtelenek.     

Ê gönczöl András

keresztállítás
hetedik alkalommal állított keresztet 
advent első vasárnapjának előestéjén 
a Jobbik kerületi szervezete. A korábbi 
években a piac előtti szabad területen, 
idén pedig a hét vezér szoborcsoport 
közelében tartottak megemlékezést.   

A Jobbik magyarországért mozgalom – az elő-
ző évekhez hasonlóan – advent első hétvégéjén 
országszerte Budapest szinte összes kerületében 
felállította a kettős keresztet. Az eseményen 
Makai Tibor önkormányzati képviselő köszön-
tötte az egybegyűlteket.  

– A karácsony közeledtével el kell gondol-
kodni azon, hogy mi az, ami egy hívő, keresz-
tény ember életében fontos – mondta.

A képviselő hozzátette: lehet, hogy az évek 
során már ismerősen csengenek a szavai, de az a 
ciklikusság, ahogyan évről évre elérkezünk ka-
rácsony ünnepéhez, az élet meghatározó eleme. 

A rendezvényen elhangzó vers és dal is hoz-
zásegítette a résztvevőket az adventi időszakra 
való ráhangolódáshoz.  

– ebben a rohanó világban, egy pillanatra 
meg kell állnunk, hogy egymás szemébe néz-
zünk, és végiggondoljuk, mit tettünk eddig, és 
mi az, amit másként kell majd tennünk – fogal-
mazott makai Tibor. – ehhez a gondolatsorhoz 
járul hozzá a Jobbik által a forgalmas helyeken 
minden évben felállított kereszt is.  

A politikus azt is elmondta: céljuk az, hogy 
felhívják a vásárlási és költekezési lázban égő 
emberek figyelmét az advent eredeti üzenetére, 
a karácsony valódi értékére, hogy észrevegyék: 
az ünnep nem a drága ajándékokról, hanem az 
összetartozásról, a szeretetről szól. A képviselő 
idézett egy Facebook-bejegyzést, mondván, azt 
ő is magáénak érzi: „Ha átnézed a karácsonyi 
kívánságaid listáját, és rájössz, hogy azokból 
egy sem vehető meg üzletben, akkor felnőttél.” 

Ê F. E.

mérföldkő 
a választás
A demokrácia leépítése zajlik Magyar-
országon hadházy ákos, az lMP el-
nökhelyettese, országgyűlési képvise-
lő szerint. A politikus erről, valamint 
az ellenzéki pártok lehetőségeiről és a 
2018-as parlamenti választások fontos-
ságáról is beszélt a párt kerületi irodá-
jában december 5-én tartott fórumon.

– Az ellenzéki pártoknak komoly szerepük van 
abban, hogy a közvélemény- kutatások még 
mindig jelentős Fidesz-előnyt mutatnak, a kor-
mányzati teljesítmény és a korrupciós ügyek 
ellenére – mondta Hadházy Ákos, aki szerint 
nincs diktatúra magyarországon, de folyama-
tosan épül le a demokratikus rendszer. – A de-
mokráciából nem egyik napról a másikra lesz 
diktatúra. A kérdés az, hogy átléptük-e már azt 
a határvonalat, amelyet megelőzően még de-
mokratikus úton, választás során váltható le az 
orbán-kormány, illetve mikor jutunk túl azon. 
mert ezt követően már csinálhat az ellenzék 
bármit, összeszedheti a legjobb embereit, kivet-
heti magából a szépszámú élősködőt, nem lesz 
esélye a demokratikus váltásra. 

A politikus nagy hibának tartja, hogy van-
nak olyan ellenzéki politikusok, akik már most 
úgy vélekednek, hogy a 2018-as választásokat 
nem lehet megnyerni, és inkább a 2022-es vok-
solásra készülnek.

– nem szabad 2022-re „játszani”, mert az 
említett határvonal szerintem éppen a 2018-as 
választás lesz. Ha a jelenlegi kormányzat akkor 
is megkapja az 50 százalékos többséget, akkor 
gyakorlatilag nem lesz értelme az ellenzéki po-
litizálásnak. Persze be lehet majd jutni azután is 
a parlamentbe, és biztosan vannak, akiknek ez 
elég. kellemes fizetéssel jár, szép munkahelyen, 
és nem is kell sok mindent csinálni.  

A politikus kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy az ellenzéki pártoknak egy esetben van 
esélyük: miután jogi lehetőségük nincs rá, akkor 
politikai eszközökkel kell rákényszeríteni a kor-
mányt a választási törvény megváltoztatására.

Ê P. A.

„A kinyújtott karok emberei” 
A szociális ágazatban kiemelkedő teljesítményt, eredményeket felmutató kerületi 
dolgozókat tüntettek ki a Pestszentimrei Közösségi házban.  

magyarországon az emberek közel egyharmada 
küszködik olyan problémával, amely valamilyen 
szociális kezelést, gondozást igényel. szociális 
munkásnak lenni jóval több, mint munka: szolgá-
lat a szó legnemesebb értelmében.

– minden év novemberében azoknak az eleset-
tekért, kirekesztettekért, támogatásra és segítségre 
szorulókért dolgozó szakembereknek mondunk 
köszönetet, akik felelősségteljesen, áldozatkészen 
és szakmai alázattal végzik a munkájukat – mond-
ta a köszöntőjében Ughy Attila polgármester. – Ők 
a kinyújtott karok emberei, ők azok, akik a ke-
zükkel felemelnek, kapaszkodót nyújtanak, ételt 
adnak, megmosdatnak, ápolnak, megölelnek és vi-
gasztalnak. Ők azok, akik a közösségvállallás esz-
méit mindennapos kemény küzdelem során igye-
keznek gyakorlattá tenni, eredményekre váltani. 

A szociális munkások az olykor életmentő, ko-
moly krízishelyzeteket elhárító azonnali segítség 
mellett válságmegoldó, konfliktuskezelő straté-
giákat is átadnak a rászorulóknak, ezzel is segít-
ve a mindennapi életben való boldogulásukat. e 
munkával kapcsolatban rengeteg sztereotípia él a 
társadalomban, nem sikerült még kivívni a pálya 
presztízsét, amit az érintettek alulfizetése is mutat. 
ezért is van szükség arra, hogy a kerületi önkor-

mányzat elismerje a tevékenységüket, erőt adva 
annak folytatásához. 

egy helyi rendelet alapján immár tizenkette-
dik alkalommal jutalmazták meg azokat, akik 
legalább tíz éve végeznek kiemelkedő munkát a 
család-, a gyermek- és az idősgondozásban vagy a 
fogyatékkal élők gondozásában, illetve elismerésre 
méltó szakmai tevékenységet fejtenek ki a bölcső-
dékben.

 A kitüntetéseket Ughy Attila és Dömötör Ist-
ván alpolgármester (képünkön) adta át. 

„A kerületi családokért és gyermekekért” dí-
jat ebben az évben Minoriné Szolár Marianna, a 
Bababirodalom bölcsőde kisgyermeknevelője és 
Serflekné Gyenes Krisztina, a Csiga-biga bölcsőde 
csecsemő- és kisgyermeknevelője vehette át.

„A kerület szociális gondozója” címet 
dr. Mikófalviné Kitka Piroska, a Gyöngyvi-
rág szociális szolgálat vezető gondozónője és 
Hozleiterné Egri Ilona Éva, a somogyi lász-
ló szociális szolgálat gondozónője kapta meg.  
Az ünnepi műsorban Urbán Andrea színművész-
nő és a Botafogo táncegyüttes utánpótlásának két 
tizenéves tagja, Sütő Zalán és Markos Nikol mű-
ködött közre. 

Ê Fülep E.

– Az utóbbi két-három évben megváltozott a 
munkaerőpiaci helyzet. A gazdasági válság hatá-
sa lecsengett, a cégek termelékenysége megnőtt, 
és a munkaerőigényük is nagyobb lett. Öt-hat éve 
még sorra küldték el az embereket, most viszont 
nem győzik felvenni őket – mondta Turán Gábor, 
a Pannonjob kft. székesfehérvári irodájának köl-
csönzési vezetője.

A szakember úgy látja, hogy főként fizikai 
dolgozókat keresnek a munkáltatók, így az elhe-
lyezkedésre a gyártósori operátori, a betanított 
munkási, az összeszerelő, illetve a gépkezelői 
munkakörben van a legnagyobb esély.

– számos olyan munkakör van, amelyhez nem 
kell magasabb iskolai végzettség, és érdemes bát-
ran pályázni akkor is, ha valaki attól fél, hogy 

úgysem veszik fel. A tapasztalatunk az, hogy ma 
egy emberre öt-hat álláslehetőség jut, míg néhány 
éve ez fordítva volt – tette hozzá Turán Gábor.

A kondor Béla közösségi Házban megtartott 
álláskeresői tréninget szervező Jövő ifjúságáért 
egyesület elnöke, Lukács László elmondta, hogy 
egy pályázat része volt ez a rendezvény, amelyet 
terveik szerint tavasszal egy nagyobb volumenű 
állásbörze követ.

– egyesületünk a Havanna-lakótelepen lakos-
sági információs és szolgáltatóirodát működtet. 
emellett olyan programokat valósítunk meg, 
amelyek segítenek az embereknek a hétköznapi 
életben felmerülő problémák, jelen esetben az ál-
láskeresés megoldásában.

Ê P. A.

álláskeresésben segítettek
Munkahelyet keresőknek szervezett tréninget a Jövő ifjúságáért Egyesület. A 
november 25-i rendezvényen az érdeklődők profi munkaerő-közvetítőktől kaphattak 
felvilágosítást többek között arról, hogy miként kell önéletrajzot írni, megpályázni 
egy munkahelyet és hogyan lehet sikeresen szerepelni az állásinterjún.
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5KözéletModern öntözőrendszert is kapott a Méta utcai körforgalom

Ismét lehet korcsolyáznI!
Advent kezdetén megnyílt a jégpálya a szokásos helyén, a polgármesteri hivatal 
Üllői úti épületének szomszédságában, a régi piactéren. 

� a margó tiva-
dar és a méta 
utca találkozásá-

nál lévő körforgalom 
Pestszentlőrinc egyik 
kapujának számít. a 
közlekedési csomópont 
karbantartását két éve 
vállalta át a fővárostól 
a Xviii. kerület. az ön-
kormányzat városüze-
meltető cége november 
első felében alaposan 
megszépítette, és 
egyúttal modernizálta is 
a körforgalom közepén 
lévő zöld szigetet.

Puskás AttilA   

Amint azt Lévai István Zol-
tán alpolgármester elmondta, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata fontosnak tart-
ja, hogy a kerületbe érkezők első 
benyomása minél jobb legyen, és 
ehhez a koncepcióhoz szinte kí-
nálta magát a belépési pontnak 
számító körforgalom felújítása. 
első lépésként két évvel ezelőtt 
felfrissítette a csomópont köze-
pén lévő növényzetet a városgaz-
da Xviii. kerület nonprofit Zrt., 
ezúttal azonban sokkal nagyobb 
változáson ment át a belső szi-
get, amely mind a külalakjában, 
mind technikailag megújult.

viráGoS 
FoGaDtatáS
A korábbinál sokkal esztétiku-
sabb látvány fogadja a méta utca 
felől autóval érkezőket. A kör-
forgalom belsejének külső széle 
körben szép fehér murvaburko-
latot kapott. A virágágyásokba 
a talaj átforgatása és fellazítása 
után a városgazda munkatár-
sai 1100 tő árvácskát ültettek. A 
kétnyári virágok mellett örök-
zöld növények – babérmeggy és 
kecskerágó – teszik télen is élővé 
a környezetet.

Az árvácska kitűnően bírja a 
hideget, tavasszal pedig a tervek 
szerint egynyári virágok, várha-
tóan begóniák kerülnek az ágyá-
sokba. A karbantartás során 
az örökzöldek formára vágása 
is szépíti majd a körforgalom 
új arculatát. A felújítás során 
felszedett 40 x 40 centiméteres 
beton járólapokat is rendezet-
ten helyezték vissza, biztosítva 
a szervizutat a kör közepén lévő 
villanyoszlophoz. 

iDőzített 
öntözéS
A növényzet locsolásáról mo-
dern automata öntözőrendszer-
rel gondoskodnak.

– A szórófejes rendszert az 
úttest alatt átfúrva a saját vízhá-
lózatunkra kötöttük, s a szem-
közti kápolna-dombnál lévő 
kútról kapja a vizet – árulta el a 

technikai részleteket Haigl Béla, 
a városgazda közterületi kerté-
szeti osztályának vezetője. – Az 
öntözés korábban mindig prob-
lémát okozott. Az új berendezés 
viszont időzítővel is rendelkezik, 
így nyáron a meleg függvényé-
ben szabályozhatjuk a locsolást.

A munkákkal négy nap alatt 
végzett a városüzemeltető cég. 
A befejezést követő bejáráson 
Ughy Attila polgármester és 
Banyár László, a városgazda ve-
zérigazgatója is megtekintette a 
megszépült körforgalmat. 

A régi nÖvényEK  
sEM vEsZtEK 
KárBA
A körforgalom felújí-
tásakor a városgaz-
da Zrt. munkatársai 
ügyeltek arra, hogy a 
korábban kihelyezett 
növények ne a kuká-
ban végezzék, hanem 
igyekeztek azokat 
megmenteni és a 
kerület egyéb közte-
rületeire áthelyezni. 
Ennek köszönhetően 
a kiemelt cserjék 
és évelő növények, 
virágok többsége a 
jövőben a havanna-
lakótelepen kialakí-
tott új virágágyást 
díszíti.

Korszerű 
csomópont
Megszépült a kerület egyik kapuja

A befejezést követő bejáráson Haigl béla, a városgazda közterületi kertészeti osztályának vezetője és 
banyár lászló vezérigazgató a megszépült körforgalomnál

november 26-án, szombaton délelőtt még 
alig-alig szállingóztak a korcsolyázni vágyók 
a kerületi jégpályára, mert ragyogóan sütött a 
nap. sokan nem is gondolták, hogy már ilyen 
kellemes időben megnyílik a pálya. Azonban 
estefelé, amikor lehűlt a levegő, többen be-
kukucskáltak a sátorba, hogy üzemel-e már 
a műjégpálya. Örömmel állapították meg, 
hogy bár többen róják a köröket, nincs még 
telt ház. s ha már itt voltak érdeklődni, ők is 
korcsolyát húztak a lábukra, és irány a jég… 
– A városképben olvastam, hogy advent kez-
detén ismét megnyílik a kerületi műjég, ezért 
eljöttem, mert nagyon szeretem ezt a sportot – 
mondta Kovács Judit. – ebben az időszakban, 
amikor csak tehetem, évek óta eljövök korizni, 
hol egyedül, hol a barátaimmal.  Jó kikapcsoló-
dás és remek mozgási lehetőség is ez.

A lánytól egy másik fiatal, Tóth Beáta vette át szót:  
– Tavaly tanultam meg korcsolyázni, és már 

alig vártam, hogy újra jöhessek a pályára. na-
gyon tetszik ez a sport, ám kicsit izgultam is, 
hogy menni fog-e, de nem volt semmi gond. na-
gyon jól éreztem magam, jövök legközelebb is. 

Takács Attila, a pályát üzemeltető cég egyik 
tulajdonosa elmondta, hogy a jégfelület azonos 
a tavalyival, a 450 négyzetméter akkor is ele-
gendőnek és jól kihasználhatónak bizonyult. A 
jégpályát ezúttal is sátor védi az időjárás viszon-
tagságaitól. ennek köszönhetően a korcsolyázó-

kat nem zavarja sem a szél, sem az eső, ami nem 
volt ritka az utóbbi évek enyhe telein, és az sem 
okozhat gondot, ha leszakad a hó. Újdonság, 
hogy a korcsolyabérlésre külön faház szolgál, 
így az öltöző nagyobb lett, és a szokásos büfé 
is várja a sportolás közben megéhezőket, meg-
szomjazókat. 

A belépőjegy az idén 700 forintba kerül, és 
ugyancsak 700 forintért lehet korcsolyát bérelni. 
Az is talál itt magának megfelelőt, akinek 25-ös 
a lába, és az is, akinek 48-as.

A korábbi gyakorlathoz hasonlóan hétköz-
nap délelőttönként a kerületi iskolák csoportjai 
vehetik igénybe a pályát, előre elkészített beosz-
tás szerint. 

A nagyközönséget hétfőtől csütörtökig 15 és 
20 óra, pénteken 15 és 21 óra között fogadja a 
pálya. szombaton 10 és 21, vasárnap 10 és 20 óra 
között lehet korcsolyázni. A jégfelújítást min-
dennap 14 és 15 óra között végzik. 

s aki még nem tud korcsolyázni, annak sem 
kell szomorúan nézni a többieket, hogy milyen 
ügyesen siklanak a jégen, mert szombatonként 
és vasárnaponként, valamint a téli szünidőben 
december 27. és 30. között 9-től 10-ig szervezett 
korcsolyaoktatást tartanak a pályán.

A korcsolyaoktatásra a 06-70-672-0787-es 
telefonszámon és az oktatas@stepsonice.com 
e-mail címen lehet jelentkezni. 

Ê Fülep Erzsébet 
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6 Eredményesen folytatódott a kerületi járdaprogram 2016-ban Közélet

�az önkormány-
zat évről évre 
kiemelt beruhá-

zásként foglalkozik 
a járdafelújítással. 
idén csaknem 15 
kilométer járdafelület 
újult vagy épült meg. 
ezzel sikerült tarta-
ni a tavalyi ütemet, 
amikor ugyanilyen 
hosszban készültek 
el járdák. a program 
jövőre is folytató-
dik, a tervek szerint 
legalább az ideivel 
egyező nagyságú 
járdafelület újul meg.

Puskás AttilA   

A városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. tájékoztatása sze-
rint november végéig 11 kilomé-
ter járdaszakasz már elkészült, és 
további 2100 méteren dolgoztak 
ebben az időszakban. Az év vé-
géig ezen felül egy kilométer az 
előirányzott penzum, és a tervek 
szerint december közepéig ezzel 
is elkészülnek az útépítők.

– A hajrához érkezett az idei 
járdaprogram, és időben be tud-
juk fejezni, amit erre az évre 
vállaltunk – nyilatkozta Lévai 
István Zoltán alpolgármester. – 

A célunk az, hogy tartsuk ezt 
az ütemet, és jövőre legalább az 
ideivel megegyező mértékben 
újítsunk fel járdákat. Természe-
tesen a költségvetés függvényé-
ben tudunk előrelépni ezen a 
téren is, és növelni az évi 15-16 
kilométeres teljesítményt.

Az alpolgármester hozzátet-
te, hogy a felújítási munkálatok 
során az önkormányzat figye-
lembe veszi a városgazda Baross 
utcai ügyfélszolgálatára vagy a 
kerület önkormányzati képvise-
lőihez érkező lakossági bejelen-
téseket is. 

– ezenkívül a saját szakmai 
elképzeléseink is irányadók, fo-
lyamatosan felmérjük, hol érde-
mes, illetve szükséges építeni. A 
visszajelzések alapján a lakosság 
körében pozitív a járdaprogram 
megítélése, azzal együtt, hogy 
ez bizonyos ideig kellemetlen-

séggel jár. éppen ezért ismétel-
ten köszönjük a kerületben élők 
türelmét és megértését, amivel a 
munkálatokhoz viszonyulnak.

A legtöbb járdaépítésre, illetve 
-javításra a kerület kertvárosi ré-
szein van szükség. Tóth Kálmán 
a járdaprogramról szólva arra is 
kitért, hogy több, a közelmúltban 
befejeződött útépítés is jelentősen 
segítette a közlekedést.

– ilyen forgalomsegítő beruhá-
zás volt a Petőfi utcában lefekte-
tett új burkolat, a Gilice téren ki-
alakított párhuzamos közlekedési 
rend vagy éppen a Baross utcánál 
megépített körforgalom – mondta 
az önkormányzati képviselő. – A 
járdaépítés a körzetemben is a 
tervek szerint haladt. Pluszként 
említhetem, hogy a Xviii. kerü-
let részt vesz a Budapest Dialog 
elnevezésű projektben, amelynek 
keretében a lakosok egy online 

felületen oszthatják meg a város-
fejlesztési javaslataikat. A prog-
ram segítségével valósul meg még 
az év végig a Wlassics Gyula utca 
87/B és 75/A közötti szakaszon 50 
méter járda. 

Pestszentimrén is számos 
olyan utca van, ahol csak az egyik 
oldalon fut járda. Bauer Ferenc 
önkormányzati képviselő ezzel 
kapcsolatban elmondta, hogy ki-
emelten foglalkoznak ezekben az 
utcákban a járdaépítéssel.

– A körzetemben a legtöbb 
ilyen utca a nemes és a szálfa 

utca között található. A 2010-es 
évet megelőzően ezen a területen 
szinte semmi nem épült, éppen 
ezért a járdaprogramban a kör-
zet érintett szakaszainak 70-80 
százaléka itt található. Az általam 
képviselt kerületrészben két éve 
800, tavaly 1200, idén 1800 mé-
ter járdaszakasz készült el. A rö-
vid távú célom az, hogy az utcák 
egyik oldalán jó minőségű járda 
legyen. A második lépésben, há-
rom éven belül, szeretném elérni, 
hogy minden olyan utcában le-
gyen járda, ahol jelenleg nincs. 

Jövőre is tartJák az ütemet
 A terveknek megfelelően haladtak a járdafelújítással
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lévai istván Zoltán alpolgármester tóth kálmán és bauer Ferenc önkormányzati képviselő társaságában tekintette meg a járdafelújításokat

KORMÁNYHIVATAL – AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!

A gondnokság 
Alá helyezésről
A Xviii. kerületi Kormányhivatal gyámügyi osztálya munkájának jelentős 
részét képezik a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos ügyek. 

– Milyen esetekben lehetséges, illetve szükséges a gondnokság alá helyezés?
– Gondnokság alá a 17. életévét betöltött, az ügyei viteléhez szükséges képességét tar-

tósan, teljes körűen vagy időszakonként nagymértékben elvesztő személy helyezhető – tá-
jékoztat Hodruszky Csaba hivatalvezető. – Az ilyen mentális állapotban lévő emberre jel-
lemző a betegségtudat hiánya, ezért gyakran előfordul, hogy kihasználják. A gondnokság 
alá helyezés célja az, hogy jogi védelmet biztosítson ezeknek a jóhiszemű embereknek.

– Hogyan alakul ki ilyen mentális állapot, s kik a leginkább veszélyeztetettek?
– lehet születési rendellenesség, illetve demencia, Alzheimer-kór vagy valamilyen 

szenvedélybetegség következménye. Az egyedül élők, az egészségügyi ellátást elutasítók, 
az állandó felügyeletet vagy gondozást igénylők különösen veszélyeztetettek. Fontos meg-
említeni azokat, akik egyszer már áldozattá váltak, például az ingatlanjukkal kapcsolatos 
adásvételi vagy ajándékozási szerződés aláírására vették rá őket, vagy tartási, életjáradéki 
szerződést írattak alá velük.

– Hová forduljunk, ha ilyet tapasztalunk a környezetünkben?
– Gondnokság alá kizárólag a bíróság helyezhet valakit. Ha a családban fordul elő, 

az egyenes ági hozzátartozó (nagyszülő, szülő, gyermek) közvetlenül fordulhat az érin-
tett állandó lakhelye szerinti járási/kerületi bírósághoz. A mi kerületünk vonatkozásában 
a Xviii.–XiX. kerületi Bíróság az illetékes. Akár ilyenkor, akár akkor, ha a környeze-
tünkben tapasztalunk ilyen esetet, érdemes felkeresni a Xviii. kerületi kormányhivatal 
Gyámügyi osztályát (1181 városház u. 16.), ahol készséggel adnak információt. Az eljárás 
megindításához mindig szakorvosi véleményre van szükség. (A Xviii. kerületi Gyámügyi 
osztálynak lehetősége van előre egyeztetett időpontban a szakorvosi vélemény kikérésére.) 
Azonnali intézkedést igénylő esetekben ideiglenes gondnok, illetve – az érintett személy 
vagyonának védelmében – úgynevezett zárgondnok kirendelését lehet kérni a gyámügyi 
osztálytól.

– Ki lehet valakinek a gondnoka?
– A gondnok személyéről a gyámügyi osztály dönt, és a továbbiakban felügyeli annak 

szakmai és pénzügyi tevékenységét. elengedhetetlen, hogy a gondnoknak jelölt és a gond-
nokolt személy között ne legyen érdekellentét. Természetesen a kijelölt gondnok döntése, 
hogy vállalja-e a feladatot.

– Milyen feladatokkal jár a gondnokság?
– A gondnok látja el a gondnokolt törvényes képviseletét. Ha napi gondozásra szoruló 

személyről van szó, a gondnok feladata az ápolás, a gondozás megszervezése is. 
Bővebb információ: http://www.obdk.hu/UserFiles/gondnoksag_v08.pdf, továbbá a 

Xviii. kerületi kormányhivatal Gyámügyi osztályának munkatársai is rendelkezésre áll-
nak a 896-4337-es telefonszámon.

Az alábbiakban Csősz Imrének, 
a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. informatikai vezető-
jének tájékoztatása alapján osztjuk 
meg a legfontosabb tudnivalókat a 
samsung smart school digitális ok-
tatási program hátteréről, tartalmá-
ról és várható hasznáról.

kerületünk egyik büszkesége-
ként értékelhető, hogy a TUD18 
képzési központban Budapest első 
olyan digitális felnőttképzési rend-
szere épült fel, amely a világ egyik 
vezető interaktív oktatási rendsze-
rét, a samsung smart school (sss) 
eszközeit használja. A program 
kiválasztása tudatos döntés ered-
ménye volt: a projekt informatikai 

vezetője néhány hónapja – Ughy 
Attila polgármesterrel közösen 
– személyesen győződhetett meg 
Jászfényszarun, a cégóriás hazai fel-
legvárában a digitális tanulási kör-
nyezet előnyeiről. A TUD18 képzési 
termében körülnézve egyértelmű-
vé vált, hogy az oktatási program 
nem csupán a résztvevők, hanem 
úgymond az eszközök számára is 
új generációk belépését teszi lehető-
vé: az iskolapadhoz kötött személyi 
számítógép, a PC kora a vége felé 
közelít. A mobileszközök a felnőtt 
felhasználók körében is átveszik a 
főszerepet. 

ennek megfelelően a rendelke-
zésre álló 8 millió forintos fejleszté-

si keretből 18 hallgatói és 6 oktatói 
tabletet vásároltak, amelyek bármi-
lyen felhasználói konfigurációban 
használhatók, akár a tantermen kí-
vüli terepmunkában is. A gépparkot 
egy hatalmas smart Tv egészíti ki, 
amely többszörösen interaktív táb-
laként is működik. Az sss digitális 
oktatási modellje egyszerre épít a 
vizualitásra, valamint a tanárok és 
a hallgatók kreativitására. 

A decembertől április végéig 
futó munkaerő-fejlesztési tréningek 
minden eleme önálló digitális tan-
anyagot használ fel. ezzel jelenleg 
mintegy 20 tréner készül, s a tervek 
szerint 140 hallgató vesz majd részt 
a képzésekben.

A samsung smart school rend-
szerben az interaktív tábla, a 
tabletek és a folyamatos internet-
hozzáférés segítségével egyszerű-
en mutathatók be az oktatás során 
használt digitális tananyagok, a 
kapcsolódó weboldalak és a szem-
léltető médiaeszközök. A hallgatók 
önállóan fedezhetik fel és alkal-
mazhatják az egyes témakörökről 
tanultakat, s a tabletekhez tartozó 
s-pen segítségével jegyzeteket is 
készíthetnek. Az oktatók folyama-
tosan, személyre szabottan tudják a 
hallgatók teljesítményét és a képzés 
egészét is értékelni. 

A fenntarthatóság jegyében már 
készül a TUD18 ötéves fenntartási 
időszak informatikai és képzési fej-
lesztési stratégiája, amely megfogal-
mazza a lehetséges jövőbeni képzési 
irányokat. 

Ê Zarándy Zoltán

tUd18 sAmsUnG smArT sCHool
A digitális felnőttképzés új modellje
A norvég Alap által finanszírozott tUd18 Képzéskoordináci-
ós iroda, amely november 9-én nyílt meg, 2016 decembere és 
2017 áprilisa között a repülőtéri munkavállalást elősegítő in-
gyenes munkaerőpiaci képzést nyújt az Üllői út 317. szám alatt. 
A projekt nem csupán abban egyedi, hogy partnerségre épít a 
repülőtér, a kerület és vecsés önkormányzata, valamint a helyi 
vállalkozások és civil szervezetek között, hanem a digitális esz-
közrendszerében is. 

tilos A tEhEr!
a nagykőrösi út burkolata rendkívül rossz állapotban van. 
a probléma felmerült a Széky társaság év végi közgyűlé-
sén, ahol lévai istván zoltán alpolgármester jelezte, hogy 
az önkormányzat már tárgyal az illetékesekkel a felújítással 
kapcsolatos tervekről.
a bk úgy informálta a kerületi önkormányzatot, hogy a 
budapesti közlekedési központ 2017-ben kezdi meg a 
felújítás tervezését. a teljes felújításig útellenőrök vizsgálják 
folyamatosan az utat.
a rendelkezés feloldásáig tilos viszont 3,5 tonnánál nehe-
zebb járművel közlekedni a Hunyadi János utca és a város-
határ között. ez alól – a lakossági áruszállítás érdekében 
– napi két időszak kivétel: a 10 és 12 óra közötti, valamint a 
17 és 19 óra közötti. 

A BiZtonságos KÖZlEKEdésért
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának 
célja az, hogy a 2015-től 2019-ig tartó és mintegy 2 
milliárd forintba kerülő járdaprogram végén a ke-
rület minden részében biztonságosabb és kényel-
mesebb legyen a gyalogos közlekedés, és hogy 
sehol se legyen az átlagosnál rosszabb minőségű 
útszakasz.
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7Kucsák László országgyűlési képviselő is színpadra lépett Kultúra

Folytatás az 1. oldalról 

elsősorban barokk művek hangzottak fel november 
27-én a rózsa művelődési Házban rendezett jóté-
konysági gálán. nemcsak azért, mert az adventista 
egyház Deo Gratias! vegyes karának, valamint a ve-
lük együtt muzsikáló dohnányis művésztanároknak 
erőssége az e korstílus jegyében született művek meg-

szólaltatása, hanem azért is, mert a barokk bővelke-
dik az advent időszakára írott művekben. Persze más 
szerzők művei is megszólaltak, például Eckhardt Gá-
bor zongoraművész Chopint idézte ezen az estén.

„kilógott a sorból” kucsák lászló országgyűlési 
képviselő, az est egyik fővédnöke is. Ő a barátaival 
többször szervezett már egész estés jótékonysági kon-
certet a rózsában. most a kezdeményezéshez kapcso-

lódva egyetlen művet adott elő, de azt a legmoder-
nebbek közül: a Piramis együttes Ajándék című dalát 
akusztikus hangszerelésben. Az ünnep hangulata 
egységessé kovácsolta az elhangzó programsort, a né-
met és angol barokk, a romantika és a rock darabjai 
harmonikusan illeszkedtek egymáshoz.

A koncert egyébként nagy érdeklődést von-
zott, kucsák lászló tájékoztatása szerint több mint 

százan váltottak rá jegyet. A két családot támoga-
tó összeg azonban nem csupán az est bevételéből 
adódott össze. A kezdeményezéshez csatlakoztak a 
kerületben, illetve a dél-pesti régióban működő in-
tézmények, cégek, civil szervezetek, illetve magán-
személyek is. Így tehát a koncert végén a két fővéd-
nök mindkét családnak félmillió forintot adhatott át 
ünnepélyesen.

a fővédnök is beszállt
 Zenével gyűjtöttek a Rózsa Művelődési Házban

 

Emma néni kosara  
        Tehetek én arról,  
   ha nem jól kérdeznek?!
„Emmuska, ne légy rossz!” – most is 
hallom az anyukám hangját, amiben mindig volt valami megértés is, mint aki pontosan tudja, hogy so-
hasem „rossz” vagyok, legalábbis a szó hagyományos értelmében nem, hanem inkább csak huncutkodó 
vagy pajkos, vagy minek is nevezzem. Olyan, aki szereti egy kicsit a feje tetejére állítani maga körül a 
világot. Meg főként az embereket. 
Azt mesélik, hogy még beszélni sem tudtam, de már képes voltam kiugrasztani a környezetemet – 
no, ez nem szép kifejezés, de eléggé kifejező: kiugrasztani a gatyájából (ha nőnemű lényről volt szó, 
akkor a szoknyájából, természetesen). Valami váratlan húzással elképeszteni őket, mintegy visszájára 
fordítani a dolgokat. E tekintetben később sem sokat változtam, sőt (mondták egyesek megrovóan) 
inkább csak rosszabbodott a helyzet. De ez nézőpont kérdése. Mármint az, hogy mi a jó, és mi a rossz. 
Énszerintem minden, ami mulatságos (tehát váratlan, illetve kiszámíthatatlan), az jó. Főként annak, aki 
a „parádét” vezényli. 
Érdekes, hogy ez a hajlam (vagy mi) az évek múlásával sem ment ki belőlem. Miközben annyi min-
denbe már igen, ebbe sohasem fáradok bele. Mint legutóbb is – és ezt csak példaképpen mesélem el, 
hogy mi az, amire a környezetemben azt szokás mondani: na, ez olyan emmuskás dolog… 
Tehát a minap is jövök ki az OTP-ből, ahol éppen betettem a folyószámlámra a nyugdíjamat, mert én 
ugyan ragaszkodom ahhoz, hogy a „postás bácsi” számolja le a kezembe a pénzt (a manit, ugye), de 
mert maradi sem akarnék lenni végképp, ezért kiváltottam a hitelkártyát is. Kicsit bonyolultabb így a 
dolog, de nekem pontosan így jó. (Egyébként is, én mindenre azt szoktam mondani, hogy nekem úgy 
jó, ahogy van, és tényleg!) Szóval, jövök ki az otöpöből, kezem szokás szerint tele van, kosár, szatyor, 
retikül, el akarom tenni a kapott elismervényt, ezért lepakolok az első kocsi motorházának tetejére. És 
ahogy ott rendezkedem, hirtelen lefékez a parkoló kocsi mögött egy Ford Fusion (eléggé jól ismerem 
az autómárkákat), kihajol belőle egy fiatalember, és udvariasan megkérdi: „Bocsánat, el tetszik men-
ni?” Én kedvesen visszamosolygok rá, és azt felelem (az igazságnak megfelelően): „Hogyne! Azonnal. 
Csak egy kis türelmet kérek…” A férfi hátramenetbe kapcsol, hátratolat, hogy legyen hely majd kiállni. 
Még elszöszmötölök vagy öt percig a motorháztetőre pakolt holmival (ez a dologban a huncutkodás!), 
aztán akkurátusan felnyalábolom a cuccomat, és lassú, de határozott léptekkel eltávolodom a kocsitól. 
Nem nézek hátra. Pedig de kíváncsi volnék annak a szegény fiatalembernek az arcára!

szűrőnAp volt  
A zsebőkben 
A daganatos és a szív- és érrendszeri betegségekre fókuszálva tar-
tott térítésmentes lakossági szűrővizsgálatot november 26-án a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi szolgáltató nonprofit 
Kft. a Zsebők Zoltán szakrendelőben. 

– Az idén négy szűrőnapot 
tartottunk, ezúttal a szív- és 
érrendszeri, valamint az on-
kológiai betegségek korai felis-
merésére helyeztük a hangsúlyt 
– tájékoztatott dr. Szebényi At-
tila főorvos, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre egészségügyi 
szolgáltató nonprofit közhasz-
nú kft. ügyvezető igazgatója. 

– magyarországon a szív- és 
érrendszeri megbetegedések a 
vezető halálozási oknak számí-
tanak – mondta dr. Kubala Éva 
kardiológus, orvosigazgató-he-

lyettes. – e betegségek kialakulásának fő oka a helytelen táplálkozás és az egészség-
telen életmód. Az embereket meg kell győzni annak fontosságáról, hogy rendszere-
sen mozogjanak, sportoljanak, és egészségesen étkezzenek. 

 – mindenki sokat tehet az egészségéért azzal, ha hetente legalább két és fél órát 
mozog, mégpedig úgy, hogy közben megizzad, és egy kicsit ki is fullad. Az időseb-
beknek pedig az aktív gyaloglást javaslom, olyan tempóban, hogy menet közben 
nem tudna társalogni a partnerével. 

Dr. Molnár Mária főorvos arról beszélt, hogy ha valakinek nincs panasza, akkor 
is fontos, hogy évente egy alkalommal részt vegyen az ingyenes hasi ultrahangvizs-
gálaton. A szűrőnapon több idő van arra is, hogy az orvos elbeszélgessen a pácien-
sével az egészséges életmódról, a meglévő panaszokról és azok kezeléséről. 

A Zsebők Zoltán szakrendelő tájékoztatása szerint összesen 98 kerületi lakos 
egészségügyi szűrését végezték el a szakorvosok, ami 163 szűrővizsgálatot jelent. 
vagyis voltak, akik többféle vizsgálatot is igénybe vettek. 

A szűrőnap eredményes volt. A kardiológián egy betegnek kellett megváltoztat-
ni a terápiás kezelését, az ultrahangvizsgálaton egy-egy esetben vesekövet, epekö-
vet, májzsugor- és zsírmájbetegséget szűrt ki a szakorvos, s egy beteget kórházba is 
kellett irányítani. 

Ê F. E.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Az első 
gyertyaláng
hatodik éve rendez adventi gyertya-
gyújtást az Együtt Pestszentimréért 
Egyesület, hagyományosan az ünnep-
kör első vasárnapját megelőző szom-
baton.

Az együtt Pestszentimréért egyesület (ePe) a 
pestszentimrei egyházakat is bevonva szerve-
zett közös adventi várakozást az imreieknek 
november 26-án. 

Az ePe elnöke, Ujvári Miklósné üdvözlő 
szavait követően Lévai István Zoltán alpolgár-
mester mondott köszöntőt, majd Háló Gyula 
baptista lelkész tanulságos történetet mesélt a 
szeretetről:

– egy kétgyermekes fiatal családapának 
gyakran kell elutaznia, és napokig nincs együtt 
a családjával. előre meleg szívvel gondol arra, 
hogy amikor hazaérkezik, a két lánya odaro-
han hozzá, és ő megöleli őket. Örömmel tölti 
el, hogy a gyermekei soha nem kérdezik meg, 
hogy mit hozott, hanem azt mondják: apa, de 
jó, hogy hazajöttél!

Lak Gábor plébános az adventi koszorúról 
beszélt, amelyen hagyományosan három lila 
és egy rózsaszín gyertya található. Az első lila 
gyertya a hit, a második a reménység, a har-
madik a szeretet, a rózsaszín gyertya pedig az 
öröm jelképe. 

– Advent kezdetekor a karácsonyi készülődés 
jegyében mindenki elindul ajándékokat keresni 
– mondta Horváth-Csitári Boglárka evangélikus 
lelkész. – Az üzletek kirakatait színes lámpafü-
zérek díszítik, jelezve, hogy itt valami történni 
fog… olyan dolog, amihez szükség van a pénz-
tárcára, erős idegekre, gyorsaságra, kapkodásra. 
A keresztény embereknél az ünnepvárás kicsit 
másképpen történik, ami nem jelenti azt, hogy 
nem vásárolnak ajándékot, vagy nem ékesítik 
fel az otthonukat. A hívőknek azonban az is 
fontos, hogy megérkezzen az, aki értünk szü-
letett, elhozta a szeretetet, aki megmutatta, ho-
gyan kell másokért élni és meghalni.

miután az evangélikus lelkész meggyújtotta 
az első gyertyát az adventi koszorún, a részt-
vevők egyike odatartotta ahhoz a kezében lévő 
gyertyát, és továbbadta a lángot. néhány perc 
múlva megannyi gyertya világított a sötétben… 

Az adventi gyertyagyújtást követően az egye-
sület tagjai forralt borral, teával látták vendégül 
a hideg novemberi estén összegyűlteket.

Ê Fülep E. 

év végi 
hangulatok 
A szőnyi istván Képzőművészeti Kör-
nek év végi hangulatok címmel nyílt 
kiállítása november 25-én a rózsa Mű-
velődési házban.

A képzőművész kör 1953-ban alakult meg, 
és 1962-ben vette fel szőnyi istván nevét 
kolozsváry vilmos festőművésznek, a kör akko-
ri vezetőjének javaslatára. A műtermi rajzolás és 
festés mellett ősszel a természet utáni festés állt a 
középpontban az Uvaterv tihanyi üdülőjében és 
annak környékén. kolozsváry vilmos szerepét 
1989-ben bekövetkezett halála után rövid időre 
Jets György festőművész vette át. Őt Ferenczi 
Tiborné Bachó Zsuzsa festőművész, művészet-
történész követte, aki húsz éven át empátiával, 
kitűnő pedagógiai érzékkel és művészettörténe-
ti tudással mutatott irányt a tagoknak. Jelenleg 
Tankóné Borsos Dóra iparművész vezeti a csa-
patot, de időnként meghívják zsűrizni a festő-
művész-művészettörténész m. kass Juditot is.    
– A csoportnak erős a kerületi kötődése 
– mondta Rosta Erzsi festőművész, ugyan-
is Dóra  húsz éve a kondor Béla közösségi 
Ház tűzzománckörének a tagja. – Többen a 
Buna konstantin vezette képzőművész kör 
tagjai voltunk a közösségi házban, s ami-
kor ő nyugdíjba ment, egy részünk csatlako-
zott a szőnyi istván képzőművészeti körhöz.  
A tagoknak ezúttal év végi hangulatok 
címmel nyílt kiállítása, amelyet Tankóné 
Borsos Dóra nyitott meg, minden alkotó-
ról és alkotásáról mondva pár gondolatot.  
A megnyitón Szabó Sándor fuvolán, Dobrádi 
Dávid gitáron működött közre. 

A tárlat 2017. január 11-ig látható. 
Ê F. E.  

keresztmetszet
A november végére jellemző korai sö-
tétedés egyik ellenszere lehet egy-egy 
kiállítás megtekintése. A természetes 
fény művészi alkotásokkal is pótolható. 
Ennek szemléletes példája árvay Zolta 
Keresztmetszet 2016 című tárlata, 
amelynek megnyitóját november 29-én 
rendezték a városháza galériában.

A kiállított alkotások már számos hazai és kül-
földi kiállításon szerepeltek, így érthető módon 
Árvay Zolta szűkebb hazájában, vagyis a kerü-
letünkben pihenik ki a bemutató körút fáradal-
mait a művészetkedvelők örömére.  

Galgóczy Zoltán alpolgármester a köszöntő-
jében kiemelte: 

– Zolta ebben az évben sem volt tétlen. Az itt 
látható művek szomorú történelmi eseménye-
ket is képesek más megvilágításban elénk tár-
ni. Hozzám az 1956-os forradalom ötvenedik, 
illetve hatvanadik évfordulójára készített em-
lékeztető és egyben elgondolkodtató alkotásai 
állnak legközelebb.

– Örülök, hogy hazaértél – kezdte a megnyi-
tóbeszédét Varga Ferenc, a kondor Béla közös-
ségi Ház igazgatóhelyettese, majd így folytatta: 
– ebben nem kis szerepe van a városháza Ga-
lériának, amely kiváló feltételeket biztosít. ügy-
intéző hivatal lévén az egyik leglátogatottabb 
kiállítóhely címével is büszkélkedhet. egy újra 
megifjodott árvay Zoltával találkozhatunk, 
aki a saját és a kerület jó hírét országosan ter-
jesztette több mint tizenöt kiállítással, néhány 
művészeti díjjal a háta mögött. szakrális, törté-
nelmi, forradalmi, sőt a terrorizmus borzalma-
ira is emlékeztető installációi híven tükrözik a 
véleményét a mai világunkról is.  

Ê g. A.       

Örök boldogság
van megoldás az örök boldogságra, 
legalábbis a Pestszentimrei Közösségi 
házban november 30-án megnyitott ki-
állítás egyik meghívott vendége szerint. 

A megoldási javaslat, egy nagy sóhajjal kísér-
ve, Baranecz Katalin és Frömmel Gyula festő-
művész Adventi várakozás című kiállításának 
megnyitóját követően hangzott el: „A békés, 
nyugalmas, türelmes adventi várakozási idősza-
kot kísérő gyertyák számát négyről harminc-
hatra emelném, így egész évben csak békés, 
nyugalmas és türelmes emberek lennének kö-
rülöttem.” 

A művészházaspár szemnek, szívnek tet-
sző alkotásokkal lepte meg a nagyérdeműt. 
Draskóczy Zoltán gitárművész hatásfokozó dal-
lamait Hajdúné Giron Éva nyugalmazott vezető 
főtanácsos megnyitója követte. szavaiból megis-
merhettük a két művész életútját szinte a kezde-
tektől napjainkig. meglepő életszerűséggel tol-
mácsolta egy, a terembe belépő aprócska vendég 
reakcióját a fénytől ragyogó, színes festmények 
láttán: „Azt a... !” 

Katona Lucia Frömmel Gyula egyik írásának 
felolvasásával tisztelgett a festőművész sokolda-
lúsága előtt. A kiállítás meghívóján szerepelt a 
művész házaspár kedves üzenete is: „Advent, 
várakozás a szeretet ünnepére… Gyermekko-
runkban a várakozás csodáját jelentette, hogy 
mi lesz a fa alatt. Akkor még az ember a szere-
tetet az ajándék csillogásában mérte. érett fej-
jel már azt jelenti, hogy számíthatunk egymás 
segítő kezére, örülünk egymásnak, és jóllehet 
mindegyikünk teszi a dolgát, figyelünk egymás-
ra, hiszen egymás gondjaira vagyunk bízva.” 

A rendezvény házigazdai feladatait Ódor 
Katalin intézményvezető látta el. A kiállítás de-
cember 30-ig látogatható.

Ê g. A.

Zenés történelmi lecke
Az 1956-os forradalomra és az azt megelőző évtizedben Magyarországon történ-
tekre, a rákosi-korszak rémtetteire, a diktatúra áldozataira, meghurcoltjaira emlé-
kezett november 24-i zenés műsorával a Kákics együttes. 

A népzenét játszó székesfehérvári együttes az 
1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordu-
lójára összeállított műsorában történelmi utazásra 
invitálta a közönséget a kondor Béla közösségi 
Házban. A második világháború utáni eseménye-
ket időrendi sorrendben idézték fel szóban és ze-
nével. A színpadon olyan népdalátiratok is elhang-
zottak, amelyek éneklését a kommunista hatalom 
börtönnel büntette. ilyen volt például a Jegenyefák 
nem nőnek az égig című népdal, amelyből annak 
idején, a refrént némileg módosítva, rákosi má-
tyást gúnyoló nóta lett. ma már talán senkiből 
sem váltana ki különösebb sértődést a dal, de az 
előadójának akkor első fokon kétévi, az ügyész fel-
lebbezése után pedig négyévi börtönt ért. 

– Gyerekkoromban a családban nem sokat 
beszéltek a szüleim és a nagyszüleim 1956 és az 
azt megelőző évek eseményeiről. Felnőtt fejjel 
tudtam meg például, hogy annak idején a nagy-
bátyámat leültették, de az okát a mai napig nem 
ismerem. középiskolásként sokszor unalmasnak 
tűnt, ahogy édesapám szidta a kommunistákat. 
ma már őt is megértem – mesélt személyes em-
lékeiről a műsor bevezetőjében Tárnok Ákos, a 
kákics együttes tagja.

A Feltettem magamban, hazámat szolgálom… 
című emlékműsort az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójára létrehozott kerületi 
emlékbizottság támogatta.

Ê Puskás A

Hatodik alkalommal hívta meg az önkor-
mányzat a legeredményesebb ifjú sportolókat, 
a jövő „nagy bajnokait” a kondor Béla kö-
zösségi Házba. Azokat, akik a 2015–2016-ös 
diákolimpia országos versenyein, döntőiben a 
legjobban szerepeltek, és dobogóra állhattak.

A megnyitójában Lévai István Zoltán ki-
emelte, hogy az elért eredmények azt bizo-
nyítják: színvonalas sportéletet valósítanak 
meg az iskolákban a testnevelők. Az alpolgár-
mester azt is hangsúlyozta, hogy fogékonyak a 
sportra a kerületi intézményekbe járó fiúk és 
lányok.

ezt bizonyítják a számok, miként az is, 

hogy lévai istván Zoltán, Galgóczy Zoltán al-
polgármester és Marosi Ádám olimpiai bronz-
érmes öttusázó, a kerület sportarca sok-sok 
fiatalnak adhatott át elismerést a kiváló diák-
olimpiai szereplésért.

nézzük a számokat, mert azok a legbeszé-
desebbek: bronzérmet hat sportág 25 diákja 
szerzett, ezüstöt hét sportág 14 versenyzője 
nyert, diákolimpiai bajnoki címnek pedig tíz 
sportág képviseletében 28 iskolás örülhetett.

Gratulálva a sikereikhez, szerkesztőségünk 
nevében is eredményes pályafutást kívánunk 
valamennyiüknek.

Ê-róth-

Diákolimpikonokat köszöntöttek
 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata hagyományosan elismeri a diák-
olimpia országos versenyein legjobban szereplő kerületi tanulókat, sportolókat. 
november 24-én az arany-, ezüst- és bronzérmeseket köszöntötték a Kondor Béla 
Közösségi házban.
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mikulás itt, 
mikulás ott
ne irigyeljük a jó öreg mikulás bácsit! Ha csak 
azt nézzük, hogy itt, a kerületben hány helyen 
kereste fel a gyerekeket, könnyen beláthatjuk, 
hogy nem tudnánk utánacsinálni. A kondor 
Béla közösségi Házban például kerekítő manó 
kerekítette színpadra őt az interaktív műsor-

ban részt vevő gyerekek és szülők segítségével 
december 4-én. A délelőtt nemcsak azért telt 
szépen, mert a nagyteremben rá várva lehetett 
közösen játszani, a közösségi ház több pontján 
kézműves foglalkozáson részt venni, játékokat 
kipróbálni és ajándékot vásárolni karácsonyra, 
hanem azért is, mert aki nem volt szégyellős, és 
szavalt vagy énekelt a mikulásnak, az ajándékot 
is kapott tőle.

A Pestszentimrei közösségi Házban eközben 
mikulás-váró családi napot tartottak, a kedves 
öregnek tehát ott is volt dolga, hogy aztán im-
réről visszatérjen lőrincre, a rózsa művelődési 
Házba, ahol éppen a Fabula Bábszínház Brumi 
és a téli álom című előadásának végére érkezett 
meg. A lőrinci nagykönyvtárban már két nap-
pal korábban, december 2-án találkozhattak a 
mikulással a gyerekek. 

Ê k. gy.

A kerttervezés 
atyja
rerrich Béla, a lőrinci Kossuth tér kert-
művésze címmel nyílt kiállítás a teret 
tervező mű- és tájépítész terveiből és 
vázlataiból december 1-jén a téren lévő 
Pavilongalériában a tomory lajos Mú-
zeum gondozásában. 

Rerrich Béla házi kerteket, díszes geometrikus 
kerteket, parkokat és falikutakat is tervezett. A 
hazai tájépítészet úttörőjeként nemcsak az épü-
letek célszerűségére, esztétikai megjelenésére 
helyezett hangsúlyt, hanem arra is ügyelt, hogy 
a tervezett épület miként illeszkedik az adott 
természeti és kulturális környezethez.

A kiállítás megnyitóján Ughy Attila polgár-
mester elmondta, hogy Pestszentlőrinc főtere 
mindig is a kerületrész legfontosabb része volt.

– Az első világháború előtt ide tervezték a 
piacteret, aztán a két protestáns templommal a 
szakrális jelleg is hangsúlyos lett. A kerület szíve 
volt ez mindig, a fasorban sétálva a templomig 
éppen el lehetett mondani egy imát, a padokon 
szerelmespárok első csókjai csattantak el, odébb 
pedig a kisebb testvérekre vigyázó, a felnőtté 
válás felé tartó kamaszok játszottak. Felmerül-
het a kérdés, hogy vajon ezen az egy téren kívül 
mi köze van rerrich Bélának a Xviii. kerület-
hez. Az, hogy ha ő ezt nem alkotja meg, akkor 
nekünk most nem lenne egy olyan, a nagyvá-
rosias településre utaló közparkunk, amelyre 
büszkék lehetünk, és amely akkor készült, ami-
kor a polgárosodás az első nagy lendületét vette 
magyarországon.

M. Szilágyi Kinga, a szent istván egyetem 
Tájépítészeti és Településtervezési karának dé-
kánja szerint rerrich Béla munkássága a szak-
ma számára az origót jelenti.

– A kerttervezés alapkövét ő tette le itthon. 
A tájépítészetet egy angliai tanulmányút és 
munkakapcsolat során tanulta meg. Hazatérve 
1908-ban meghívást kapott az akkori kertészeti 
akadémiára, hogy vállalja el a tantárgyfejlesztést 
és az intézet igazgatását is. neki köszönhetően 
indult el európa egyik első tájépítészeti képzé-
se Budapesten, olyan új tantárgyakkal például, 
mint a kertművészet és a kerttervezés. Tanít-
ványainak igyekezett átadni azt az egységes 
tervezési elvet, amely emblematikus munkái, a 
lőrinci kossuth tér és a szegedi Dóm tér mel-
lett az általa tervezett hétköznapi családi házak 
kertjeit is jellemezte. 

Ê P. A. 

A zene katarzis 
napjaink egyik legkitűnőbb zongoristá-
ja, a Kossuth- és liszt Ferenc-díjas he-
gedűs Endre örvendeztette meg adven-
ti koncerttel a rózsa Művelődési ház 
közönségét december 3-án.

Hegedűs Endre szólistaként és kamaramű-
vészként rendszeresen hangversenyezik itt-
hon és külföldön, eddigi fellépéseinek szá-
ma meghaladja a 3200-at. nagy sikerrel 
vendégszerepelt európa számos országában, 
valamint Ausztráliában, Japánban, Dél-kore-
ában, kanadában és az egyesült államokban.  
 A kerületi hangverseny előtt Ughy Attila mon-
dott köszöntőt. 

– Hegedűs endre azt vallja, hogy tulajdon-
képpen nem is ő zenél, ő csak megkeresi a hatal-
mas művekben rejtőző isteni többletet, megpró-
bálja megmutatni, láthatóvá, az egyszerű ember 
számára is érzékelhetővé tenni azt és elvarázsol-
ni a közönséget – mondta a polgármester, majd 
a zongoraművész egy korábbi megszólalásából 
idézett: – „A hangverseny úgy nyer értelmet, 
ha feltesszük, hogy az emberek valami nagyon 
fontosat várnak… Hiszem, hogy ha az emberek 
ilyenkor kitárják a szívüket, akkor kaphatnak 
olyan élményt, amely katartikus is lehet.” 

Hegedűs endre így vezette be az előadást: 
– A zenei teljesítményt szeretném átháríta-
ni a Jóistenre, aki odaadta ezeket a csodála-
tos hangokat a zeneszerzőknek. olyan kincs 
a mesterművek végtelen sora, hogy ezeket 
hallgatni kell, ezekkel élni kell, mert ener-
giát, erőt kapunk, és felfrissülünk tőlük. 
A zongoraművész remek humorral fűszerezve 
osztott meg néhány gondolatot az éppen sorra 
kerülő műről, a zeneszerzőjéről és az előadójá-
ról, vagyis jómagáról… 

elsőként Bach olyan dallamai csendültek fel, 
amelyeket a zongoraművész legalább 2500 alka-
lommal játszott már el nagy örömmel. mozart 
F-dúr szonátáját úgy jellemezte, hogy abban a 
napsütés, a szépség, az ábrándozás, a szerelmes 
dalolás, a huncutság mind-mind megtalálható. 
Chopin- és liszt-művek szintén szerepeltek a 
műsorban. egy négykezes műben közreműkö-
dött a művész felesége, Hegedűs Katalin is. 

Ê Fülep E.

Zenével várják 
a karácsonyt 
Adventi koncertet adtak a dohnányi 
Ernő Zeneiskola növendékei december 
3-án a Kossuth téri református temp-
lomban.

Több mint két évtizede rendezi meg a Dohnányi 
zeneiskola a hagyományos karácsonyváró 
hangversenyét, amelynek öt éve a kossuth téri 
református templom ad otthont. Az adventi 
koncertet mindig nagyon várják a kerületi lako-
sok. most sem volt ez másként, ugyanis zsúfo-
lásig megteltek a templom padsorai, sokaknak 
csupán állóhely jutott. 

A diákok minden évben különleges ünnepi 
műsorral és ritkábban játszott darabokkal ör-
vendeztetik meg a közönséget, emelkedett han-
gulatúvá téve a karácsonyi készülődést. 

Az iskola igazgatója, egyúttal a kórus veze-
tője, Bán Réka elmondta, hogy a növendékek 
szeptembertől nagy lelkesedéssel készülnek az 
adventi és ezzel párhuzamosan az újévi kon-
certre. 

– nagyon örülök, hogy ilyen nagy érdeklődés 
kíséri a rendezvényünket, mert ahogy körülné-
zek, látom, hogy nemcsak a fellépők hozzátarto-
zói vannak itt, hogy meghallgassák a gyermekü-
ket, illetve az unokájukat, hanem azok is, akik a 
zenei élményért jöttek el – mondta az igazgatónő. 
Az adventi koncerten a Dohnányi ernő Zene-
iskola csellóegyüttese, gyermek- és ifjúsági vo-
nószenekara és kórusa lépett fel. 

A műsorban többek között olyan, a telet idé-
ző műveket hallhattunk, mint leopold mozart 
Zenés szánkózása vagy soós András feldolgozá-
sában az Ó, szép fenyő – szólót énekelt Plajner 
Beáta –, a Csendes éj vagy William Boyce 
Hallelujah-kánonja. 

A műsort Konkolyné dr. Kovács Ilona, az is-
kola tanára ismertette, egy kis zenetörténettel is 
fűszerezve. 

Ê F. E. 

sportosabb lesz az akadémia
Folyamatosan növekszik az érdeklődés a kerületben évek óta sikeresen működő 
nyugdíjas Akadémia előadás-sorozatai és tanfolyamai iránt. december 3-án Ughy At-
tila polgármester is részt vett a programon, hogy a hagyományoknak megfelelően 
átadja az okleveleket azoknak, akik rendszeresen látogatták a választott kurzusokat.

– sokkal többen jelentkeztek, mint legutóbb: 676 
fő kezdte meg a szemesztert, és 599-en jártak 
rendszeresen – tájékoztatott Ughy Attila.

A polgármester a tervekkel kapcsolatban el-
mondta, hogy a nyelvi kurzusokat és a számí-
tástechnikai tanfolyamok egy részét a következő 
szemesztertől a novemberben az üllői út és a 
Hengersor utca sarkán átadott TUD 18 oktatási 
központban tartják.

– Újdonság még – tette hozzá –, hogy az aka-
démia keretében már befejeződött egyes kurzu-
sokat a következő szemeszterben egyénileg lehet 

folytatni. Az önkormányzat ezeket már nem tud-
ja finanszírozni, hiszen az akadémia további mű-
ködését segíti, de aki szeretne a témában tovább 
elmélyedni, annak bizonyára megéri befizetni. 
Tudtommal például a jobb agyféltekés rajzolás 
olyan kurzus, amely iránt rendkívül nagy az ér-
deklődés.

A következő szemeszterben bővül a tematika 
is. Ahogy ebben a félévben újdonság volt az olasz 
nyelv, úgy a következő félévtől például olimpia-
történeti, sportágtörténeti előadások várhatók.

Ê kerékgyártó györgy

Az ajándékozás öröméért
Ötödik alkalommal rendezett adventi börzét a dr. széky Endre Pestszentimre tör-
téneti társaság december 3-án a szenczi Molnár Albert református általános is-
kolában. 

A széky társasághoz az idén második alkalom-
mal a pestszentimrei óvodák is csatlakoztak 
társszervezőként. A karácsonyi díszek és aján-
dékok készítését, valamint a gyermekek kéz-
műves foglalkozását a Gyöngyszem, a napsu-
gár, a vackor és a Zöld liget óvoda szervezte. 
– nem hagyományos értelemben vett vásárt ren-
deztünk, mert itt nem lehet vásárolni, „csak” né-
zelődni, csereberélni és különféle programokon 
részt venni – mondta Pándy Tamás, a széky tár-
saság elnöke. – nagy az érdeklődés például a kéz-
műves foglalkozás iránt, amelyet a pestszentimrei 
óvónők tartanak. A gyerekek nagy szorgalom-
mal alkotnak a családjuknak és a barátaiknak.   
Az adventi programban szerepelt arcfestés és 
a Hahota színház előadása is, amely nagy si-
kert aratott a gyerekek körében. A műsort 
követően megérkezett a várva várt miku-
lás is, aki természetesen nem üres kézzel jött. 
ezen a szombat délelőttön a felnőttek sem ma-

radtak program nélkül. A tornateremben az 
asztaloknál ki mit gyűjt? kiállítás keretében 
tekinthették meg a pestszentimreiek féltve őr-
zött kincseit. A krepuska-kastély méretarányos 
makettje mellett láthattak például különféle 
autómodelleket, kézimunkákat, szalvétagyűj-
teményt, faliórákat, házi készítésű hangszere-
ket, régi és modernebb vezetékes telefonokat.  
Az egyik tanteremben a vendégek zsíros kenyér-
rel csillapíthatták az éhségüket, forró teával a 
szomjúságukat. 

A rendezvényt Lévai István Zoltán alpol-
gármester nyitotta meg. A széky társaság inté-
zőbizottsági tagjainak pénzadományát Pándy 
Tamás nyújtotta át Háló Gyula pestszentimrei 
baptista lelkésznek, hogy a szokásos karácso-
nyi cipősdobozos akciójuk keretében karácsonyi 
ajándékokat vásároljanak a rászoruló gyerme-
keknek.  

Ê F. E. 
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Erzsébetváros és Rákosliget után Pestszentlőrincen szolgál József atyaegyház

� ez év au-
gusztus 1-je 
óta szolgál a 

mária Szeplőtelen 
Szíve-templomban 
az új plébános, a 
41 éves tampu-
ababei József, aki 
nagy lendülettel és 
ugyanekkora sze-
retettel dolgozik új 
szolgálati helyén. 

 
– Pestszentlőrincre érkezésekor 
feltehetően sokan voltak kíván-
csiak az „új papra”, de ennél is 
többen próbálgathatták a nevét, 
amely nem mondható szokvá-
nyosnak…

– Ha most valahol túl a 
Gyimeseken, moldvában, a 
csángók földjén beszélgetnénk, 
biztosan nem kerülne szóba ez. 
A családi nevünk valamikor 
Tampu volt, ez nem ritka arra-
felé. A második része, az Ababei 
ragadványnév. Az üknagyanyám 
volt a falu bábája, s ez ragadt 
ránk mint családi név. ez román 
szó, de a mi családunk színtiszta 
magyar volt. olyannyira, hogy 
ahol születtem, a Bákó melletti 
lujzikalagor faluban, a legter-
mészetesebben használtuk a ma-
gyar nyelvet. Amikor elkezdtem 
iskolába járni, akkor a románt 
kellett, mert magyar oktatás, 
gondolhatja, nem volt.

tuDta iS,  
meG nem iS
– Azért nem járt rosszul… Két 
nyelvet is ismert már kisgyerek-
ként.

– való igaz, hogy a románt 
megtanították. A szavakat, a 
nyelvtant meg mindent. Akkor 
jöttem rá, hogy magyarul „csak” 
beszélni tudok, egyebet nem. 
Írás, nyelvtan, semmit nem tud-
tam… Csak beszéltük otthon 
a nyelvünket, egyéb mást nem 
foglalkoztunk vele.

– Most meg úgy beszéli, mint-
ha itt született volna a „rónasá-
gon”…

 – Pedig 15 évesen, az iskola 

után kellett megtanulnom az 
anyanyelvem irodalmi formá-
ját. Gyorsan ment, mert úgy 
voltam a magyarral, hogy félig 
már tudtam, s ráadásul nem is 
hatévesen láttam neki, hanem 
már ifjúként.

álDott 
FerenceSek
– Nem titok, hogy amikor átjött 
„Magyarba”, már határozottan 
tudta, mit akar.

– igen, 1991-ben már feltett 

szándékom volt, hogy pap le-
szek, isten szolgája. erre az útra 
a szülőházban találtam rá. A 
vallásos neveléssel meg azzal a 
gondolkodással, amit a szülők-
től kaptam. nem is volt kanyar 
ezen az úton, mert négy évvel 

később már túlvoltam a sikeres 
érettségin az esztergomi feren-
ces gimnáziumban. Céllal men-
tem oda, céllal tanultam ott, 
mert akkor már várt rám a papi 
hivatás.

káPlán, 
PlébánoS
– Ott szentelték pappá 2002-ben, 
ahol szép éveket tölthetett el. 
Esztergomban.

– Huszonhét éves voltam, 
erős szolgálat utáni vággyal. 
erzsébetvárosba, a rózsák teré-
re, a szent erzsébet-templom-
ba helyeztek, káplán lettem. A 
négy év alatt három plébános is 
szolgált ott. nem bántam, mert 
mindegyiktől mást és mást ta-
nultam.

– Nyilván ennek is köszönhe-
tő, hogy következő szolgálati he-
lyére már plébánosi kinevezéssel 
érkezett.

– A rákosligeti magyarok 
nag yasszonya-templomba n 
előbb plébániai kormányzói, 
majd plébánosi kinevezést kap-
tam. egy évtizeden át szolgál-
hattam ott.

a lényeG  
a SzolGálat
– Amikor augusztusban Lőrincre 
helyezték, nem volt idegen a kör-
nyezet, az emberek?

– Gyorsan sikerült elfogad-
nunk egymást. Persze nem volt 
egyszerű az átállás, mert meg-
szeretett embereket, jó híveket, 
barátságokat, erős kötődéseket 
hagytam ott. szerencsére nem 
volt sok időm gondolkodni ezen, 
mert előbb a szent lőrinc kato-
likus általános iskola évnyitója 
adott munkát, majd a plébánia-
templomunk felszentelésének 
90. évfordulója. észre sem vet-

tem, s máris idetartozó lettem. 
Jó közösségre leltem, amelynek 
vannak megvalósítandó céljai, 
s tesznek is ezért az elhivatott 
emberek.

– A változás tehát csak any-
nyi, hogy Rákosliget helyett 
Pestszentlőrinc.

– Ha belegondol, csak ez és 
ennyi lehet a változás. A lényeg, 
a szolgálat nem változik.

 
AZ én PAPoM 
wEBoldAlrÓl
„tampu-Ababei József 
atya életem nehéz 
szakaszában vált 
kísérőmmé… szinte 
elviselhetetlenül 
nehéznek érzett 
élethelyzetemből 
segített oly módon 
kijutni, hogy 
felnyitotta a szememet 
Jézus irántunk 
való szeretetére, 
elfogadására. Ezekbe 
tudok a legnehezebb 
helyzetekben 
a mai napig is 
belekapaszkodni.”
 „József atya a rózsák 
terei szolgálata során 
segített valóban 
mélyen megismerni 
a gyónás szentségét 
és hinni abban, 
megtapasztalni isten 
irgalmas szeretetét és 
békéjét. életre szóló 
tanításokat kaptam 
ezekben az években. 
Az egyszerű, de mély, 
ítéletet soha nem 
mondó prédikációi 
segítettek eligazodni 
az élet útvesztőiben. A 
jóságos, elfogadó isten 
képét tárta elénk, a 
közösségünk elé.”

Céllal Jött, Céllal él
Ott szentelték pappá, ahol éveken át tanult 
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hol nevetve,  
hol elámulvA
senki nem csodálkozott azon, hogy tömegek álltak sorba 
november 25-én délután a Pestszentimrei Közösségi ház 
előtt. nem, mert olyan „sztár” előadására vártak, aki min-
dig telt házat vonz a közösségi ház színháztermébe. 

ezúttal sem volt ez másként, mert Pál Ferenc, „Pálferi” katolikus atya 
gondolataira most is rengetegen voltak kíváncsiak. Pedig mintegy két 
órán át egyedül volt a színpadon, csupán két szék volt a „játszótársa”, 
meg két üveg ásványvíz, amelyet azonban elfelejtett meginni…

Alighanem azért, mert teljességgel beleélte magát a továbbgondo-
lásra sarkalló mondataiba. Az előadás A lelkierő fejlesztése, az éltető 
spiritualitás címet viselte, amely akár száraznak is tűnhet. Azonban 
az angyalföldi szent mihály-templom helyettes plébánosa – aki a 
semmelweis egyetem mentálhigiéné intézetének a munkatársa is – 
újra bebizonyította, miként lehet a száraznak tűnő témából is ember- 
és életközeli gondolatokat átadni a hallgatóságnak.

Példáit hallva hol nevetett a közönség, hol pedig olyan csend száll-
ta meg a termet, mint úrfelmutatáskor a templom padsorait.

Gondolatainak az esszenciáját nem lehet egyetlen mondatban ösz-
szefoglalni, de ha mégis megpróbáljuk, akkor talán így: amiben hi-
szünk, azért álljunk ki.

Örök gondolat ez, „Pálferi” szavai által azonban új értelmet nyert.
 

Ismét ételt  
oszt A kArItász

 
Bízva abban, hogy sokáig kitart a hómentes időjárás, december 17-
én, egy héttel a karácsonyi ünnepek kezdete előtt, ismét meleg ebéd-
re invitálja a szegényeket, az elesetteket a Pestszentimrei katolikus 
karitász.

kovács istván, az évek óta sokaknak segítséget nyújtó jótékonysági 
szervezet vezetője elmondta, hogy szeretettel várják a rászorulókat a 
nemes utcai szent imre-plébániatemplom kertjébe. Pontosan déli 12 
órától osztanak meleg ételt, süteményt és teát azoknak, akik magá-
nyosan, netán fedél nélkül kénytelenek tölteni a szeretet ünnepét.

tampu-Ababei József csángóföldről érkezett Pestszentlőrincre

– Mitől lesz valójában advent az advent?
– Az elnevezés a latin adventus Domini 

kifejezésből származik, ami azt jelenti, az 
Úr eljövetele. A külsőségeken túl az ün-
nephez mindenképpen szükséges, hogy 
belül, a nem látható szintjén is legyen 
készülődés. megélni azt, hogy közel van 
az Úr érkezése. A várakozásnak a közele-
déssel fokozódnia kell. Az adventet Jézus 
krisztus várása teszi igazán adventté.

– Hogyan várja az ünnepet a gyüleke-
zet, milyen rendezvények lesznek?

– Az advent első vasárnapja előtti 
szombaton, november 26-án közös koszo-
rúkészítés volt. A második vasárnap előtti 
szombaton a Dohnányi zeneiskola hang-
versenyének adott otthont a templomunk. 
A harmadik vasárnapon, december 11-én 
az istentisztelet előtt az evangélikus gyü-
lekezet karával közösen énekel a mi kó-
rusunk a kossuth téren, pontosan a két 
templom előtt. A mécses bábcsoportunk 
a helyi óvodákba, iskolákba, idősek ott-
honába viszi az örömhírt az adventi idő-
szakban A karácsonyi jeges kaland című 
bábelőadással. 

– Mivel köszöntik a híveket?
– A gyülekezet hittanosai műsorral 

készülnek a karácsonyra. ezt először de-
cember 18-án, vasárnap a nyugdíjasok 
karácsonyán mutatják be a gyülekezetben, 
majd a gyermekkarácsonyon, december 
24-én, szombaton is előadják. ez utóbbit 
megelőzően 15 órakor pásztortánc lesz a 
templom előtt. December 25-én és 26-án 
10 órától úrvacsorás ünnepi istentisztele-
tet tartunk. 

– Az elmúlt években kimentek a Kos-
suth térre is. Életképekkel, programokkal 
mutatta meg magát a gyülekezet. Az idén 
is lesz ilyen?

– ezúttal az evangélikus kórussal tör-
ténő közös éneklés és a pásztortánc jelenti 
a szabadtéri programot.

ÚJrA áTélni ADvenT TiTkáT
Református és evangélikus kórus énekel a Kossuth téri templomok előtt
A piacokon, a bevásárlóközpontokban már karácsony van. Minden arról 
szól, hogy nemsokára itt az ünnep. Persze nemcsak az üzletek készül-
nek, hanem az egyházak is. A Kossuth téri református gyülekezet lelké-
szét, sándor gabriellát kérdeztük arról, hogy a felekezetüknek mit jelent 
az advent és a karácsony.
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 10. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belépőjegy: 
300 Ft.
December 10. 19 óra: Magyar tánc-
ház felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
December 11. 19 óra: A pofon 
egyszerű, avagy egy szerencsés néző 
viszontagságai. A L’art pour l’art Tár-
sulat műsora. Belépőjegy: 2400 Ft.
December 18. 11 óra: A süni és a 
kislány – a Nefelejcs Bábszínház 
karácsonyváró előadása. Az előadás 
után közös mézeskalács-díszítés. 
Belépőjegy: 500 Ft.
December 31. 20 óra: Szilveszteri bál 
– zenél a Főnix Együttes, sztárven-
dég Bereczki Zoltán. Belépőjegy: 
6800 Ft. Vacsora rendelhető, előfog-
lalás szükséges!
Keddenként és csütörtökönként az 
alábbi foglalkozásokra várjuk az 
érdeklődőket. Etka-jóga: részvételi 
díj 700 Ft/alkalom vagy 3000 Ft/5 
alkalom. Zumba: részvételi díj 700 
Ft/alkalom. Gerinctorna: részvételi díj 
700 Ft/alkalom.
Keddi napokon Ringató. Részvételi 
díj: 1000 Ft/alkalom vagy 4000 Ft/5 
alkalom.
Hétfőn és szerdán New Dance World 
hip-hop tánciskola.
Csippentő címmel készségfejlesztő 
foglalkozás 1–3 éves gyermekeknek.
Foglalkozásainkra jelentkezni, illetve 
további információt kérni az elérhető-
ségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig. Az 
itt található Ticket Expressz-irodá-
ban jegyek válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes egyeztetés 
alapján.

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 vál-
lalkozó 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 mozgó-
járda-felvonó és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
December 16. 17 óra: Marcipáncica 
– bábelőadás. A részvétel ingyenes, 
ám előzetes bejelentkezést kérünk.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

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

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
December 10. 9 óra: U14-es kézilab-
datorna a PLER szervezésében
December 10. 14 óra: PSK I–Rufusz 
férfi kézilabda-mérkőzés
December 10. 16 óra: IBK–Phoenix 
férfi floorballmérkőzés
December 10. 18.30: PSK II–
Pénzügyőr férfi kézilabda-mérkőzés
December 16. 18.30: PLER-
Budapest–Veszprém NB I/B-s férfi 
kézilabda-mérkőzés
December 17. 9 óra: Korfballtorna az 
1908 SZAC KSE szervezésében
December 18. 8 óra: PSK–Honvéd 
férfi kézilabda-mérkőzés
December 18. 10 óra: PSK II–Hort 

férfi kézilabda-mérkőzés
December 18. 12 óra: PSK–Kispest 
női kézilabda-mérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
December 12–13–14. 9 óra: Élelmi-
szercsomag-osztás
December 29. 19 óra: A ’80-as 
évek popdívái – koncert. Belépőjegy: 
3990–9990 Ft.
December 30. 17 óra: Utcabál

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
December 9. 17 óra: Con amore 
– Csonka Gábor hegedűművész 
karácsonyi koncertje
December 14. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub – Karácsony
December 15. 17 óra: A csodálatos 
ember: a lélegzetelállító konstrukció – 
Sonnleitner Károly életmód-tanácsadó 
előadása. Téma: GAP-szindróma
December 19. 14 óra: A Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
December 21. 16.30: Társasjátékklub
December 28. 16.30: Társasjátékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben decem-
ber 6-tól Bereczky Ildikó grafikusmű-
vész tárlata tekinthető meg. 
62 éven felüli olvasóink ingyen inter-
netezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
December 14. 16 óra: Kézműves fog-
lalkozás – nem csak gyermekeknek. 
Karácsonyi ajándékok készítése.
December 30. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja – Ki milyen könyvet kapott 
karácsonyra?

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 8. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele a Miklósok 
köszöntésével
December 8. 18 óra: Szeretetnyelv 
– egy „nyelvtanfolyam”, amelyet 
egyből tudunk hasznosítani. Téma: Az 
odafigyelő szeretet, avagy a minőségi 
idő.
December 9. 17 óra: Ünnepi gálamű-
sor a 30 éves Kondor Béla Közösségi 
Ház tiszteletére
December 10. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
December 10. 10 óra: Fesztivál a 
nemzetiségek napja alkalmából
December 11. 9 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör szerve-
zésében
December 11. 10 óra: Advent 
harmadik vasárnapja alkalmából 
Csokikoncert, valamint kézműves 
foglalkozás és ajándéktárgyak árusí-
tása. Belépőjegy: 300 Ft.
December 11. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
December 13. 10 óra: A Portéka 
Színpad gyermekelőadása
December 14. 15 óra: A Havanna-
csoport karácsonyi ünnepsége
December 14. 18.45: Ladie’s Dance 
Mix
December 15. 14 óra: Fehér asztal-
nál – a NYÉVE karácsonyi nyugdíjas 
összejövetele
December 16. 16 óra: A 2016. évi 
Kerületi Diákhetek gálaestje
December 17. 15 óra: Akkor volt szép 
a karácsony – a Fráter Lóránd Nóta-
kör zenés-táncos műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György.
December 17. 15 óra: Terefereklub
December 18. 10 óra: Advent 
negyedik vasárnapja alkalmából a 
Figurák Színjátszó Társulat és az 
Art’z Más Társulat közös színházi 
előadása: Mikulás Manóföldön – 
Tündéri kalamajka. Az előadás után 
kézműves foglalkozás és ajándéktár-
gyak árusítása.
December 27. 15 óra: Óévbúcsúztató 
nyugdíjas táncklub
December 29. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE óévbúcsúztató 

összejövetele
December 29. 14 óra: Véradás a 
Magyar Vöröskereszt szervezésében
Az emeleti galérián 1956 – A 
szabadság ereje címmel a kerületi 
plakáttervezési verseny kiállítása 
látható. Az Aula Galériában december 
29-ig Krausz Margit művésztanár 
Kapcsolódások című kiállítása 
tekinthető meg.
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely. Vasárna-
ponként 8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi oktatás.

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 10. 14 óra: Hurrá, 
repülünk! Családi délután a Felhők 
felett című repüléstörténeti kiállítás 
helyszínén (KÖKI Terminál, II. emelet, 
253-as üzlet). A részvétel ingyenes!
Új időszaki kiállítás a Kossuth téri 
Pavilongalériában: Rerrich Béla mű-
építész, kertépítő, a pestszentlőrinci 
Kossuth tér tervezőjének emlékkiál-
lítása hétfőtől péntekig 10 és 17 óra 
között tekinthető meg.
Felhők felett címmel repüléstörténeti 
időszaki kiállítás a KÖKI Terminálban 
(II. emelet, az éttermek közelében). 
Az ingyenes kiállítás keddtől vasárna-
pig 10–18 óra között látogatható.
Repüléstörténeti kiállítás várja az 
érdeklődőket a Ferihegy 2B terminál 
melletti Aeropark repülőmúzeum 
Il–18-as repülőgépén is.
A kerületet bemutató ismeret-
terjesztő tablósorozat és a hozzá 
kapcsolódó online térképes felület 
révén a kerület története mellett 
megismerhető annak 22 részegy-
sége, valamennyi köztéri és beltéri 
emlékműve, emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc teljes – a 
korábbi elnevezéseket is tartal-
mazó – utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.es/
kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat elő-
zetes egyeztetés alapján, többnyelvű 
tárlatvezetés, múzeumpedagógiai 
programok minden korosztálynak (a 
kínálatról a honlapunkon lehet tájéko-
zódni), vándorkiállítások kölcsönzése, 
helytörténeti séták szakavatott 
vezetővel, helytörténeti kiadványok 
árusítása.

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 keddtől szombatig 14 
és 18 óra között tart nyitva.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 9. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Vezeti: Plugor 
Judit. A részvétel ingyenes.
December 10. 10 óra: Kreatív kéz-
műves klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő fog-
lalkozások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
December 10. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub – zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
December 13. 18 óra: Tudatos élet-
mód klub. Téma: Angyali üzenetek. 
Előadó: Tímár Veronika. Belépőjegy: 
400 Ft.
December 14. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások a 

legújabb technikákkal. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes bejelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
December 14. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: Környezetkímélő szőlőtermesz-
tés. Előadó: dr. Fazekas István. A 
részvétel ingyenes.
December 16. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. Egyedi 
dekorációk és kreatív megoldások a 
legújabb technikákkal. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes bejelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
December 16. 10, 12 és 17 óra: Her-
kules – mesemusical gyermekeknek 
a Csillag Musical Társulat előadásá-
ban. Belépőjegy: 980 Ft.
December 17. 10 óra: Kreatív kéz-
műves klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő fog-
lalkozások a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
December 17. 18 óra: Karácsonyi 
Utcazenebona – a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola növendékeinek előadása. 
Belépőjegy: 500 Ft. A rendezvényt a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatja.
December 28. 15 óra: Előszilveszteri 
Nosztalgiatáncklub a Magic Duóval. 
Belépés csak elővételben megváltott 
jeggyel, amelyet december 21-ig a 
PIK Házban lehet megvásárolni. Ára: 
600 Ft.
Foglalkozásainkra, klubjainkra jelent-
kezni és az időpontjukról érdeklődni 
az elérhetőségeinken lehet.

PolgároK háZA
üllői út 517.

December 10. 16 óra: Adventi 
várakozás – gyertyagyújtással és 
karácsonyi műsorral egybekötött 
meghitt hangulatú ünnepség, amely 
közös vacsorával zárul. Mindenkit 
szeretettel várunk!

BAl 18
üllői út 337. (MsZP-székház)

December 8. 17 óra: Közéleti Kávézó. 
Meghívott vendég: Vágó István, a 
Demokratikus Koalíció országos 
elnökségének tagja. Házigazda: Kun-
halmi Ágnes országgyűlési képviselő, 
beszélgetőpartner: Gyuricza Péter 
újságíró.

vérADás 
A koNDorbAN
A vér életet menthet! Decem-
ber 29-én (csütörtökön) 14 
órakor véradás lesz a Kondor 
Béla Közösségi Házban. A 
Magyar Vöröskereszt által 
szervezett véradásra minden 
régi és új véradót szeretettel 
várnak!

népzene, 
zenebona

Advent harmadik vasárnapján, december 11-én 18 órakor a Túri 
család népzenei koncertet ad a Polgármesteri Hivatal Dísztermében 
(városház utca 16.).   

 A nagy sikernek örvendő Utcazenebona koncertsorozat újabb 
állomásán, december 17-én (szombaton) 18 órakor az alkalomhoz 
illően karácsonyi dallamok csendülnek fel. A Pik Ház színházter-
mében a Dohnányi ernő Zeneiskola növendékei adnak komolyzenei 
koncertet. A rendezvényt a nemzeti kulturális Alap támogatja. Be-
lépőjegy: 500 Ft.

Tündéri kalamajka címmel a mikulás manóföldi kalandjait néz-
hetik meg kicsik és nagyok. A Figurák színjátszó Társulat és az 
Art’z más Társulat közös előadásában műsorra tűzött színdarabot 
követően mikulás vers- és énekversenyt is tartanak, amelyre a hely-
színen lehet jelentkezni.

időpont és helyszín: december 18. (vasárnap), 10 óra, kondor 
Béla közösségi Ház. Belépőjegy: 600 Ft, családi jegy (4 fő részére) 
1800 Ft.

Hét futam,
egy malaC
 
lassacskán hagyománnyá válik, hogy az óévbúcsúz-
tató szilveszteri buli előtt a sportosabb kerületiek (sőt 
nem csak ők) próbára teszik a kitartásukat, a gyorsa-
ságukat. ha ezekből jelesre vizsgáznak a futásukkal, 
akkor esélyük nyílik arra, hogy hazavigyék a szilvesz-
teresti vacsora főfogását, a malacot, amelyet aztán 
megsütve fogyaszthatnak el a barátaikkal.

A szervező önkormányzat sportfelelőseinek már készen van a for-
gatókönyve, szinte percre pontosan tudják, hogy ki mikor mit fog 
csinálni egy nappal szilveszter előtt a Bókay-kertben, amely minden 
esztendőben kiváló házigazdája a terepfutóversenynek.

Az előszilveszteri futógála pontban 10 órakor kezdődik, s vala-
mivel több, mint három óra alatt 7 + 1 futamot bonyolítanak le. A 
legkisebbektől, a szuperminiktől a felnőtteken át egészen a babako-
csis kismamákig mindenki megmutathatja, hogy az elmúlt évben 
sem felejtette el, miként kell szednie a lábát. érdemes lesz igyekezni, 
mert a malacon túl pénzdíjak is várnak az elsőként célba érőkre. 

Ami a kiszolgálást illeti: a rendezők a helyszínen átöltözési lehe-
tőséget biztosítanak, s természetesen az idén sem marad el a szoká-
sos sztármenü, a zsíros kenyér és a forró tea.

lapunk következő számában ismertetjük a korosztályok távját és 
a rajtidőket.

bábelőadás 
mézeskaláCs-
készítéssel
Több mint másfél évtizede tartotta első nyilvános előadását a 
nefelejcs Bábszínház, amely azóta is járja az országot, hogy nagy 
marionett- és asztali bábokkal, valamint vidám zenés mesékkel 
szórakoztassa a publikumot. A társulat sajátossága, hogy az elő-
adás végén a gyermekek közelről is megszemlélhetik a bábokat, 
ami fokozza az élményt. A kerületünkben közvetlenül karácsony 
előtt mutatják be A süni és a kislány című karácsonyváró darabot, 
amely után közös mézeskalács-készítésben is részt lehet venni.

időpont és helyszín: december 18. (vasárnap), 11 óra, rózsa mű-
velődési Ház. Belépőjegy: 500 Ft.

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu
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A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
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n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Elvárások: végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai 
tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. 
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n tAKArítÓ: Társaságunk 8 órás takarító munkakörbe keres munkatársakat. 
Feladatok: - irodák, sportlétesítmények tisztántartása; - rendezvényeken a hely-
szín tisztaságának biztosítása. Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési 
készség, terhelhetőség, precizitás. Előny: szakirányú végzettség.

n gondnoK/KArBAntArtÓ: Társaságunk gondnok, illetve karbantartó 
pozícióba keres új munkatársakat sportlétesítménybe és oktatási intézményekbe. 
Feladatok: - az épület állapotának figyelemmel követése, az időszakos karban-
tartási munkákban való aktív részvétel, - szükség szerint kisebb – szakképzett-
séget nem igénylő – javítási, karbantartási munkák elvégzése, - a portaszolgálat 
ellátása, a kulcsnyilvántartás és a világítás előírás szerinti kezelése. Elvárások: 
alapfokú végzettség, szakszerű, felelősségteljes, önálló munkavégzés, jó kapcso-
latteremtési és problémakezelő készség, kulturált és fegyelmezett magatartás.

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

n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavál-
lalót. Feladatok: a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi 
épségének védelme, a házirend betartatása. Az úszómedence és környezete 
tisztántartása, valamint az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői sávtükör alapján 
az igénybevevők ellenőrzése. Elvárások: uszodamesteri végzettség megléte nem 
feltétel (betanítás biztosított), orvosi alkalmasság, valamint pontos, felelősségtel-
jes munkavégzés. Előny: hatályos uszodamesteri végzettség, hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalat.

n KÖnyvElŐ: Társaságunk könyvelő kollégát keres. Feladatok: - Bejövő és 
kimenő számlák könyvelése; - Főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, főkönyvi 
egyeztetések végrehajtása; - Éves, negyedéves beszámolók, illetve havi riportok 
elkészítésében aktív részvétel; - Tárgyi eszközökhöz, immateriális javakhoz 
kapcsolódó gazdasági események könyvelése; - Adózással kapcsolatos feladatok 
ellátása, bevallások elkészítésében való részvétel, adófolyószámlák egyezteté-
se; - Közreműködés az adóellenőrzéseken és a könyvvizsgálatokon. Elvárások: 
felsőfokú számviteli vagy pénzügyi végzettség, előny a mérlegképes könyvelői 
végzettség, minimum 3 éves könyvelési gyakorlat, naprakész adózási és szám-
viteli ismeretek, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS-Office), önálló 
munkavégzés, precizitás, jó analitikus és problémamegoldó képesség.

n shoP ElAdÓ: Shop eladó munkakörbe keresünk kollégát. Feladatok: - 
sportruházat, sporteszközök és ajándéktárgyak értékesítése; - beszerzések és 
megrendelések kezelése; - pénztárgép kezelése, számlakibocsátás, leltározási 
feladatok; - adminisztrációs feladatok ellátása; - rendezvényeken való aktív 
részvétel. Elvárások: középfokú végzettség, kiváló kommunikációs képesség, 
együttműködési készség, precizitás, felhasználó szintű számítástechnikai ismere-
tek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Outlook). Előny: szakirányú vég-
zettség, kereskedelemben és sporteszközök értékesítésében szerzett tapasztalat.

Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a 
pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: 
allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XViii. kerület 
nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.huhirdetés

Telefonszám: +36 20/3882-083

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Sina Simon sétány 2. fszt. 131. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/67/A/131 
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 40 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/159 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69 

Széchenyi utca 95. fszt.8. – 32+24 m² - üzlet - hrsz: 154653/A/8 
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148 
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162 

Tövishát utca 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/65/A/147 
Tövishát utca 33. fsz.2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/73 
Tövishát utca 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/75 

Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153 
Tövishát utca 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet - hrsz: 150228/67/A/157 

Üllői út 313. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár - hrsz: 151921 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 340. fszt. 3. - 46 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 350. fszt. 7. - 22 m2 – üzlet – hrsz: 152332 

Üllői út 359. – 541 m2- telek – hrsz: 152070 
Üllői út 365. fszt. 11. – 16 m2 – garázs – hrsz: 152074/A/17 

Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2 
Üllői út 523. fszt. 13. - 93 m² - üzlet - hrsz: 149910/A/13 

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria - hrsz:148300 
 
 

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:  

2017. január 16. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2017. január 21. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 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 

Alacska út - 649 m²- telek – hrsz: 156058/b 
Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136 

Csontváry utca 15. fszt. 12. – 9 m2 – üzlet - hrsz: 151126/16/A/12 
Goroszló utca 14. fszt. 4. -14 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/B/46 
Goroszló utca 8. fszt. 76. – 31 m²- üzlet - hrsz: 150228/87/A/76 
Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 

Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 154126/4/A/67 
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 154126/4/A/69 
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 154126/4/A/71 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61 

Havanna utca 13. fsz. 442. – 24 m² - üzlet - hrsz:151126/4/A/442 
Havanna utca 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443 
Havanna utca 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450 

Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451 
Havanna utca 50. fszt. 217. -9 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/217 
Havanna utca 50. fszt. 228. -9 m² - üzlet- hrsz: 15159/7/A/228 

Havanna utca 52. fsz. 291. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/291 
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292 
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

Havanna utca 52. fszt. 297. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/297 
Havanna utca 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298 

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem 
Krasznahorka utca 19-21 – 1105 m² - telek - hrsz: 157733 

Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2 
Lakatos utca 13. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 152172/2 

Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. -14m2- raktár - hrsz:150228/54/A/149 
Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162  
Margó Tivadar utca 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/54/A/161 
Margó Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131 

Margó Tivadar utca 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133 
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 17m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138 

Margó Tivadar utca 160. fszt. 71. - 29 m² - üzlet - hrsz: 150228/87/A/71 
Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 

Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/54/A/131 
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132 
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/54/A/133 

sZolgáltAtás
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 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 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 Megoldás délpesti gyorsszerviz. Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingye-
nes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17,   285-34-88, 
06-30-9-50-17-17  www.megoldasszerviz.hu

n telken belüli szennyvízcsatorna kiépítés, Teljes körű ügyintézéssel, garanciával, 
reális áron! Bádogos - tetőfedő munkák, javítások, pala – cserép javítás. Vízvezetékszerelés 
/ javítás, fürdőszoba felújítások, WC – tartály csere,  csőcsere, ereszcsatorna cserék. T.: 
0670/511-1800,  Referencia: http://joszaki.hu/koczoh-zoltan-vizszerelo-badogos#ertekeles 
e-mail: koczoh.lajos@hotmail.com

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 beépíté-
se, cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával.  
Tel.: 0630-849-4294

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 lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n AblAkJAvÍtás! WWW.AJtoAblAkDoktor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH ákos tel.: 06-70-550-0269

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

állás/MUnKA
n A Pestszentlőrinci Cseperedő Óvoda ( Építő u. 5.) német nemzetiségi óvoda-

pedagógust keres, határozatlan idejű álláshelyre. A munkakör 2017. 02.01-től betölthető. 
Jelentkezéseket  Debreceni Józsefné óvodavezetőnél a 06 20 3501140-es telefonszámon, vagy 
az  ovoda@cseperedo18.hu e-mail címre várjuk.

n 23. kerületi cukrásztermelő üzembe keresünk takarítót, napközbeni illetve műszak 
végi takarításra. Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés telefonon: 0620-983-8923 
vagy e-mailen: rendeles@cukraszat.hu

társKErEsŐ
n Páromat keresem nyugdíjas, egyedülálló, szenvedélytől mentes úr személyében, 

akivel együtt töltenénk a további éveket. hívjon ha egyedül van. Én 70 éves független nő vagyok. 
Tel.: 06-30-923-7423

Adás-vétEl

n biZAloM biZtoNság! késZPéNZért vásárol (MAgyAr gyűJtő), ANtik 
és MoDErN butorokAt,  FEstMéNyEkEt, órákAt, PorcEláNokAt, 
sZobrokAt, EZüstökEt, csillárokAt, sZöNyEgEkEt, köNyvEkEt, 
PéNZérMékEt, kitüNtEtésEkEt, kéPEslAPokAt, bélyEgEkEt, 
vAlAMiNt tElJEs HAgyAtékot. tElJEs loMtAlANitássAl! MAgAs 
ároN DiJtAlAN kisZállássAl!!! 06-70-604-20-13
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MEGÉRKEZTEK A BATZ GYÓGYCIPŐK ÉS TALPBETÉTEK  A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBA!

BOLDOG KARÁCSONYI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!Sárga Borostyán Patika 
1184 Budapest, Dolgozó utca 12.
Nyitva: H-P 7.30-20.00, Sz 7.30-12.00

LEPJE MEG SZERETTEIT
A MINŐSÉGI BATZ TERMÉKEKKEL!

AReviczky-Liget épületei csendes nyugodt
környezetben, nagy belső parkkal körülvett
területen helyezkednek el. A tervezésnél

szem előtt tartottuk, hogy az egyes épületek
közti távolság minél tágasabb, szellősebb legyen.
Így vevőink új otthonukban valóban jól érezhetik
magukat. Új építésű lakásaink megtervezésekor
fontos szempont volt – a magas minőségű anya-
gok felhasználása mellett, – a lakások komfortos,
élhető kialakítása is.

A város egyéb részein kínált újépítésű ingat-
lanokkal szemben alacsony négyzetméter árak,
és mégis kiváló minőség jellemezi az épülő tár-
sasházat. Amennyiben vevőink saját igényeik
szerint kialakított új építésű lakásban szeretnének
élni, szép rendezett környezetben egy új lakó-
közösség tagjaként, úgy a Reviczky-Ligetben
kedvező árak mellett valósíthatják meg álmaikat. 

Az új építésű lakások vásárlásakor igénybe ve-
hető CSOK, államilag támogatott hitel és az
illeték kedvezmény mind-mind segítséget nyújt
Vevőink számára a finanszírozás tekintetében!
Fentieken kívül már ezért is érdemes meggondolni,
hogy használt ingatlan helyett, az újat válasszuk.

A XVIII. kerületben elenyésző az új fejlesztések
száma és a Reviczky-Liget ezek közül mind la-
kásszámban, mind elhelyezkedésében is kie-
melkedő.

A 2 db magas tetős, önálló épületben összesen
86 lakás épül földszint+4 emelet kialakítással.
Az épületek egy illetve két lépcsőházzal fognak
rendelkezni. A D épületben 37 lakás az E jelű
épületben 49 lakás kap helyet.

Vevőinknek a kivitelezés folyamán lehetőségük
van a lakások alaprajzi módosításán túl, egyéni
elképzelésük szerinti burkolatok megválasztására
is. Ez mind hozzájárul ahhoz, hogy az általuk
kiválasztott lakás egyéni elképzeléseik szerint
épülhessen meg, és valódi otthont biztosítson
számukra.

Elhelyezkedés
A Reviczky-Liget lakópark a Hengersor és a

Reviczky utcák által határolt területen található,
a Honvéd sportpályához, a XVIII. kerületi Ön-
kormányzathoz és a Bókay -Kerthez közel eső
részen.

A lakópark egyszerűen megközelíthető autóval
és tömeg- közlekedéssel egyaránt. A 93, 93A,
136E, 182, 184, 914, 950 és 950A jelzésű buszokkal,
az 50-es villamossal, az Üllői úton M3 metróval
(Kőbánya-Kispesti és a Határ úti megállók) Illetve
autóval az M5-ös autópálya felől is.

A napi bevásárlást a közeli Lidl és Aldi üzletei
teszik kényelmessé, ha pedig szórakozással sze-
retnénk összekötni mindezt, akkor a Köki Ter-
minálban található üzletek, Tesco hipermarket,
OBI barkácsáruház, éttermek, sportközpont,
tánciskola, játszóház, valamint az Europark üz-
letei, Interspar hipermarketje és éttermei kínálnak
remek megoldást mindezekre. A lakópark kör-
nyezetében ezen felül számos további intézmény
megtalálható.

Finanszírozás
Január 2-ig még bevezető áron kínáljuk in-

gatlanjainkat, ezért érdemes még az idén lefoglalni
a kiszemelt lakást, mert jövőre már magasabb
áron lesz elérhető.

Számos lakásunk megvásárolható CSOK igény-
bevételével, így Vevőink ki tudják használni a
számukra elérhető állami támogatást is.

Az épülő társasház a Takarékbank Zrt.-vel
kötött együttműködési megállapodásunk segít-
ségével valósul meg, mely további garanciát
jelent minden kedves Vevőinknek az építkezés
anyagi hátterének biztosítása és az építkezés fo-
lyamán befizetésre kerülő vevői vételárrészletek
kapcsán is.

A Takarékbank Zrt. központi banki funkciója
mellett önálló kereskedelmi bank, teljes körű
pénzügyi szolgáltatásokkal áll a belföldi és a
nemzetközi közép- és nagyvállalatok rendel-
kezésére, valamint befektetési szolgáltatásokat
nyújt a vállalati és a lakossági ügyfelek részére.

A Bankok által nyújtott hitellehetőségek jóval
kedvezőbbek most, mint az elmúlt években
voltak, így érdemes tájékozódni a hitelfelvétellel
kapcsolatos lehetőségekről. Ebben a Duna House
Hitelcentrum segíti Vevőinket, teljes körű szol-
gáltatást nyújtva a legtöbb pénzintézet termékeivel
kapcsolatban.

Referenciák, garanciák, 
minőség 

A MyCity Real Estate egy merőben új és iz-
galmas vállalkozás a Duna House Holding Nyrt.
és az Eldar Investments Ltd. között. A Duna
House Cégcsoport Kelet-Közép-Európa kulcs-
fontosságú ingatlanpiaci szereplője, aki közel
15 év piaci tapasztalatával és szakértelmével
kezdett lakóingatlanok fejlesztésbe az Eldar Cég-
csoporttal közösen.

Ennek megfelelően a MyCity Real Estate tő-
keerős megbízható szereplője a lakáspiacnak,

mely egyben garanciát nyújt Vevőink részére a
vállalt építkezés átadási határidejével és műszaki
tartalmával kapcsolatban.

A Reviczky-Liget első ütemét fejlesztő Cégtől
megvásárolt területen kezdtük meg beruházá-
sunkat a tervek újra gondolásával, mind alaprajzi,
mind pedig műszaki tartalom tekintetében egya-
ránt.

Így biztosítva, hogy az épületben található
ingatlanjaink modern, a mai kor elvárásainak
megfelelő műszaki szinten épüljenek meg.

Az építkezés folyamán külső műszaki ellenőr
bevonásával biztosítjuk, hogy lakásaink a le-
írtak szerinti kiváló minőségben kerüljenek
átadásra Vevőink részére. Továbbá a megépült
ingatlanjainkkal kapcsolatban 3 év mindenre
kiterjedő garanciát biztosítunk kedves Vevőink
számára.

Az épülő társasház kivitelezője a Jánosik és
Társai Kft. mely 20 éves múltra tekint vissza és
jelentős referenciákkal rendelkezik épületek ki-
vitelezése terén.

Az építkezést megkezdtük és minden kedves
Érdeklődőnket várjuk helyszíni értékesítési iro-
dánkba, ahol a projektre szakosodott Értékesítőnk
teljes körű információval tud szolgálni a felmerülő
kérdésekkel kapcsolatban. (x)

Lakáskeresőként miért válasszam 
a Reviczky Liget lakóparkot?

Reviczky_Layout 1  2016.11.30.  19:56  Page 1



Városkép p 2016. december 7. XXV. évfolyam 20. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

14 A pestszentimrei futballisták titka: rendszeres edzés és csapategységsPort

– Amikor a csapat megnyerte a BLSZ 
másodosztályát, megkérdeztem önt, hogy 
mivel volna elégedett egy osztállyal följebb. 
A válasz, tán volt benne némi humor, de 
meglepő volt: „Azzal, ha bajnokok len-
nénk.” Ettől persze ma még messze állnak, 
nem is cél, de tényleg megállta a helyét a 
PSK eggyel följebb is.

– Amikor ezt mondtam, nem gondol-
tam komolyan, hogy megvalósul, de ez a 
„gyávaság” csak átmenetinek tekinthető. 
Ha nem is ebben a szezonban, de a kö-
vetkezőben vagy az azt követőben tényleg 
az élen akarunk végezni, mert a célunk, 
az nB iii. csak így érhető el – válaszolta 
Egry Zoltán, aki maga is stoplist húz hét-
ről hétre.

– Szó szerint belülről látja az imrei csa-
patot, mert állandó tagja annak, még ha 
nem is tartozik a fiatalok közé. Milyen a 
mai PSK, milyen csapat játszotta végig az 
őszt?

– A mai Psk jó, egységes, egymásért 
küzdeni tudó. ezt tartom a leglényege-
sebbnek, ez eredményezte azt, hogy nem 
veszélyeztet a kiesés, bár a tavasz is nehéz 
és hosszú lesz.

Sokat rúGtak,  
Sokat kaPtak

– Mit mond erről a vezetőedző, aki so-
kat tett azért, hogy az elnök emlegette egy-
ség megvalósuljon?

– kellettek hozzá a srácok, kellett az 
az eltökéltség, amely biztosította, hogy 
minimálisan háromszor eddzünk hetente 
azért, hogy ki tudjunk dolgozni egy olyan 
csapatszerkezetet, amelyik a miénk – mu-
tatott rá Molnár Zoltán.

– Mit jelent ez közelebbről?
– A másfél éve szisztematikus utánpót-

lás-nevelésünket igyekeztük még erőseb-
bé tenni. vagyis arra törekedtünk, hogy a 
17 és a 19 éves korosztályt a felnőtt csapat 
szolgálatába állítsuk, beépítsük őket abba. 
sikerült is, s ehhez kellett az, hogy stabil 
18-20 fős bő kerettel tudjunk készülni.

– Tehát fix volt a keret, állandó embe-
rekkel, akik meg is „találták egymást”.

– valahogy így, s ezt mutatják az ered-
mények is.

– A tabellára pillantva két dolog olvas-
ható le. Csak hatszor kaptak ki, ami egy 
újonc esetében több, mint jó. Rúgtak 29 
gólt, ami meccsenként két találatot jelent. 
Erre is büszkék lehetnek, azonban a 26 ka-
pottra nem. Ez kicsit sok.

– látjuk, tudjuk, ezen kell javítani, s 
fogunk is.

minDenki teGye 
a DolGát!

– Öreg vagy fiatal csapat a PSK?
– ilyen is, olyan is. van két „öregünk”, 

ők 37 évesek, de le is tagadhatnának né-
hány évet. mindketten kellettek a jó ősz-

höz. Örömmel mondom, hogy bő félcsa-
patnyi a húsz éven aluli játékos, heten 
vannak, tehát megvannak a jövő emberei 
is.

– A kezdésük tényleg csodát ígért, az-
tán, hogy úgy mondjam, kissé lelassultak.

– Törvényszerű volt ez, mert hullám-
völgy minden csapat életében van, külö-
nösen egy újoncéban. nem zuhantunk 
nagyot, éppen csak annyit, amennyit kal-
kuláltunk is.

– Mennyi szervezéssel jár az, hogy egy-
séges legyen egy csapat a „blasz egyben” is? 
– kérdeztem újra egry Zoltánt.

– van vele munka, mert nemcsak az 
első csapatról van szó, hanem a kicsikről 
is, akikből majd a felnőttek lesznek. Hét 
edző segíti a jó szereplést, teszi jól a dol-
gát. szakképzettek, rutinosak, s nagyon 
fontos, hogy bíznak bennük a gyerekek. 
Felelősségteljes a munkájuk, mert a hét-
évesektől a felnőttig vannak csapataink, 
140 igazolt futballista képviseli a színein-
ket hétről hétre.

a tízben lenni
– Azt szokták mondani a blaszosokra 

meg a megyei bajnokságokban szereplőkre, 
hogy telente nem edzenek igazán…

– régen igaz lehetett ez, ma azonban 
már elképzelhetetlen, hogy téli álmot 
aludjunk. más lett a játék, ehhez más, 
több edzésmunka kell. vagyis csak rövid 
szünet lesz, aztán nekiugrunk az alapo-
zásnak, amelyben az erőnléti edzések is 
fontos szerepet kapnak.

– Mi lehet a végső cél?
– Az, hogy az első tízben legyünk – 

mondta edző és az elnök-játékos szinte 
egyszerre.

„CsAK rÖvid sZÜnEt lEsZ, 
AZtán nEKiUgrUnK AZ 
AlAPoZásnAK.” 

ElsŐ osZtályú 108 évEs sZAKosZtály 

� a PSk bizonyítványa várakozáson felüli: 11. 14 4 4 6 29-26 16. 
a számsor sokat elárul, így azt is, hogy a blSz i-ben újonc 
labdarúgócsapat becsülettel helytállt az őszi szezon 14 mér-

kőzésén. a 108 éves egyesület szakosztálya a 11. helyről várhatja 
a folytatást. a kék-fehér csapat sikeres őszéről kérdeztük molnár 
zoltán vezetőedzőt és egry zoltánt, a csapat játékosát, aki „melles-
leg” a klub elnöke is.

FolytAtóDJoN
A bátor ősZ!

FoCiT HoZoTT 
A mikUlás 
hat csapat részvételével rendezte meg december 3-án a vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia a Mikulás-kupát, amelynek 
során két korcsoport (U9 és U11) vívott körmérkőzést a deák 
Ferenc „Bamba” sportcentrumban. 

egészen biztos, hogy sok gyerek számára sikerült jól december első 
szombatja. A „kedvezményezettek” azok voltak, akik részt vettek a má-
sodszor megrendezett mikulás-kupán.

A verseny rendezője a városgazda Utánpótlás Akadémia volt, 
amelynek szakmai igazgatója, Kissné Baumann Gizella elmondta, hogy 
számára mindig örömöt jelent, ha azt látja, hogy a gyerekek már „zsen-
ge” korukban a sport felé fordulnak a számítógépezés helyett.

– Aki velünk tölti ezt a napot, láthatja, hogy a sport örök hobbija a 
gyerekeknek, azzal mindig el lehet varázsolni őket. Azt hiszem, az idén 
is sikerült ez nekünk – mondta a szakember.

A számok alátámasztották a szakmai igazgató szavait, mert a két 
korosztály csapatai úgy kergették a labdát, mintha az életük múlt vol-
na rajta. erről persze szó sem volt, arról viszont igen, hogy mindenki 
mindent beleadott, s úgy érezhették a nézők, a szülők, a rokonok, hogy 
a jövő potenciális nagyjai is pályára léptek a mikulás- kupán.

nagy volt a forgalom a pályán, mert a korosztályokban mindegyik 
csapat játszott mindegyikkel. nyilvánvaló volt, hogy az edzők, a felké-
szítők azon voltak, hogy minden legényke (tegyük gyorsan hozzá, ne-
veztek lányokat is a csapatokba) játsszon és büszke lehessen arra, hogy 
ő is erősítette a csapatát.

A 9 éves korosztály ünnepélyes eredményhirdetése után Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester így szólt a gyerekekhez:

– A ti korotokban a játékon, a játékosságon van a hangsúly. Játsz-
szatok hát minél többet, vegyetek részt minél több tornán, mert azt 
a tudást, amit ezeken megszereztek, a későbbi pályafutásotok során 
hasznosíthatjátok.  

A 9 évesek mezőnyében a kastélydombi se végzett az élen (talán nem 
véletlenül, hiszen a mezük szakasztott olyan volt, mint a dortmundi 
„kollégák” sárga-feketéje…), miután a döntőben 4-0-ra legyőzték a vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia gyermekeit. A bronzérem a Gloriett se 
palántáinak a nyakába került.

A 11 évesek hatos mezőnyében a Gloriett se srácai lettek az elsők, 
mert a döntőben 2-1-re nyertek a sZAC ellen. A bronz a lőrinc United 
ifjú futballistáinak jutott.

A doppingból, a csokimikulásból meg mindenkinek…

A 2. Mikulás-kupa végeredménye
9 évesek: 1. kastélydombi se, 2. városgazda Utánpótlás Akadémia,    

3. Gloriett se. 11 évesek: 1. Gloriett se 2. 1908 sZAC 3. lőrinc United.

viráGos 
eB-ArAny
A svájci siggenthalban november második hétvégéjén ren-
dezték meg a 44. wadokai karate Európa-bajnokságot, ame-
lyen 19 ország legjobbjai mérték össze a tudásukat. A kerü-
letünket a tűzmadár sE képviselte, méghozzá kiválóan. Az 
egyesület tíz versenyzője kvalifikálta magát a küzdelemben 
(kumite), s közülük öt versenyző felállhatott a dobogóra is.

A rendkívül erős mezőnyben a Tűzmadár se karatékája kiválóan 
helytállt. A 18 éven aluliak mezőnyében (U18) a kumitéban (küzdelem) 
Horváth nóra virág nyakába került az arany, aki így egyetlen magyar-
ként ünnepelhetett kontinenselsőséget. A sikere azt is jelentette, hogy 
az 59 kilós súlycsoportban valamennyi ellenfelét legyőzte a svájci küz-
dőtéren.

A tavalyi európa-bajnokság-
hoz képest nagyot lépett előre 
a magyar wadokai-válogatott, 
s benne virág is. mindez a ko-
moly felkészülési munkának 
köszönhető, ugyanis a viadalt a 
nyár óta tartó céltudatos edzések 
előzték meg. 

 A nyári ünneplés után a Psk bátor játékkal bizonyított az élvonalban
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Az 14–15. oldalt összeállította: róth Ferenc

A vendégcsapat, mondhatni, majdnem minden-
hol ugyanaz volt, mint korábban, hiszen a mű-
füves minipályák létrehozásában a kerületi ön-
kormányzat és az ovi-Foci Alapítvány vállalta a 
főszerepet. magyarán ők támogatták pénzzel a jó 
ügyet: a sportot, az egészséget. 

nemzeti Színű SzalaG
Azokat a gyerekeket, akiket megkérdezni sem kel-
lett arról, hogy örülnek-e a „dühöngőnek”, mert 
a Hétszínvirág lurkóinak várakozással teli pil-
lantásai tökéletesen alátámasztották, hogy igenlő 
volna a válasz. Persze mi más is lehetne, ha egy 
óvoda vadonatúj játékszerhez jut. igen, játékszer-
hez, mert a gyerekek számára ezt jelenti a 6 x 12 
méteres, üdén zöldellő terület, amely új kalandok, 
új játékok és nem utolsósorban új sportágak sorát 
nyitja meg előttük.

mert amint az Lévai István Zoltán szavaiból ki-
derült, nem csak foci van a világon…

– megtanulhatjátok itt a kézilabdázás, a kosár-
labdázás és a teniszezés alapjait, alapvető mozgása-
it, amelyek nélkül elképzelhetetlen, hogy jó játéko-
sok legyetek. Örömmel adjuk nektek ezt a pályát, 
használjátok egészséggel, nektek készült – mondta 

az alpolgármester. Az ovi-Foci Alapítványt képvi-
selő Sebestyén Kata is elmondta, hogy nem csupán 
a labdarúgás „játszik” ezen a területen, hanem 
több más, legalább olyan izgalmas sportág is.

– sok-sok örömöt kívánok nektek az alapítvá-
nyunk nevében – tette hozzá. – Buzánszky Jenő, 
az egykori aranycsapat játékosa nincs már köz-
tünk, de tudni kell nektek is, hogy az ovi-Foci 
Alapítvány az ő gondolatára, kezdeményezésére 
indult el. Jenő bácsi nemcsak futballistának volt 
kiváló, de szakembernek is, aki figyelt a jövő fo-
cistáira. kezdjétek el a sikeres pályafutásotokat 
már itt, az óvodában…

A kedves szavak után következett a várva várt 
esemény. Kucsák László országgyűlési képviselő, 

lévai istván Zoltán és Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester átadta a pályát, majd a piros-fehér-zöld 
szalagot szétosztották a gyerekek között, hogy 
ezzel is emlékezetesebbé tegyék számukra ezt a 
napot.

tornaSzoba iS, Pálya iS
A következő helyszínen, a pestszentimrei Gyöngy-
szem óvodában Gajdosné Szabó Anita intézmény-
vezető egy „ide illő” témával kezdte. megtudtuk 
tőle, hogy duplán örülhetnek ebben az évben, 
mert a minipályán túl tornaszobát is kapott az 
óvoda.

– Tényleg jó dolgunk van, mert minden év-
szakban sportolhatnak, mozoghatnak a gyereke-
ink. kint is, bent is, éppen amihez kedvük van. 
ez pedig az ő javukat, az egészségüket szolgálja – 
mondta az intézményvezető.

lévai istván Zoltán a köszöntőjében elmondta, 
hogy a tervek szerint a jövő év végéig valameny-
nyi óvodában lesz minipálya, amelyen a gyerekek 
kipróbálhatják, felfedezhetik, hogy melyik sport-
ág áll a legközelebb hozzájuk, melyiket szeretnék 
űzni az iskolás éveikben.               

Ami azt illeti, a Gyöngyszem szó szerint értve 

is közel áll a sporthoz, hiszen az óvoda jószeré-
vel a sportkastély szomszédságában található. Így 
annak, aki nem tud dönteni, hogy milyen sport-
ágat válasszon, csak át kell sétálnia (persze a szü-
leivel…) a csarnokba, ott biztosan talál megfelelőt 
a kínálatban.     

nyitnikék-Gólöröm
A következő „sportossá tett” óvoda a nyitnikék 
volt, ahol, tán mondani sem kell, szintén nagy 
izgalommal várták a gyerekek a pályaátadó ven-
dégeket. Beszédében lévai istván Zoltán és sebes-
tyén kata is azt hangsúlyozta, hogy a pályát, mint 
valamennyit, a jövőnek építették, és azt szeretnék, 
ha az utánpótlás-nevelés már óvodáskorban el-
kezdődne ebben az intézményben is.

A szavaik néhány perccel később már életre is 
keltek, hiszen a piros és a sárga csapat izgalmas 
focimeccset vívott egymással, amelynek során a 
közönség megtudhatta azt is, hogy milyen az iga-
zi magyaros és nem mellesleg „nyitnikékes” gól-
öröm.

A pályaátadások hosszú sorának még távol-
ról sincs vége, mert következik a mocorgó és az 
eszterlánc, amelyek után a Zöld liget és a kerek-
erdő óvoda zárja a sort.  

A MiniFoCiPályáK árA
Az átadott műfüves minifocipályák 
mindegyike 10 millió forintba került. 
Ebből 7 millió 150 ezer forintnyi 
támogatást az ovi-Foci Alapítvány 
adott, az önkormányzat pedig 2 millió 
850 ezer forinttal járult hozzá a pályák 
megépítéséhez.

Még FáZni is ElFElEJtEttEK A gyErEKEK, AnnyirA ÖrÜltEK AZ úJ MűFÜvEsEKnEK

HA bEiNDul AZ „üZlEt”

�már javában dübörög a kerületi gyerekeknek minden bizonnyal 
élményt és örömöt adó monstre eseménysorozat, amelynek kere-
tében új minifocipályákat kapnak az óvodák, pontosabban az adott 

intézménybe járó gyerekek. a zenevárban, a Pitypangban, a vackorban, 
a Szivárványban korábban átadott pályákról már beszámoltunk olva-
sóinknak. következzen most három újabb intézmény, a Hétszínvirág, 
a Gyöngyszem és a nyitnikék!

A vEndégEK is BEsZálltAK
illik, hogy egy sportos kerületnek sportos legyen az önkormányzata is.
ezt támasztotta alá lévai istván zoltán és Galgóczy zsoltán alpolgármester, amikor a pálya 
átadása után beállt a gyerekek közé, s néhány percen át megmutatta a srácoknak, hogy a 
futball nem csupán az óvodások sportága – a bácsik is tudják, mit kell csinálni a lasztival.

nyitniKéK gyÖngysZEM

hétsZínvirág
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MEGNYÍLIK 
AZ ÚJ POSTÁNK!
Tisztelt Kerületiek! 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy hosszas előkészítő munka után 2016. december 12-én megnyílik 
a Havanna postája. A Kiss Róbert, a körzet előző és Havasi Zoltán jelenlegi önkormányzati képviselője 
által kezdeményezett és szorgalmazott folyamat befejeződött, és mostantól Budapest egyik legkorszerűbb 
postája fogadja majd a Havanna lakótelepen élőket. 

A posta címe: 1181 Barta Lajos u. 8.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.00 – 19.00 óra

 KÖNNYŰ ELÉRHETŐSÉG

A Kondor Béla sétány és Barta Lajos utca ke-
reszteződése közelében több üzlet és szol-
gáltató is működik, ezért a helyszín minden 
szempontból fontos és kiemelt csomópontnak 
számít. 

 KOMFORTOS ÜGYINTÉZÉS

A 140m² alapterületű, a kerületi önkormány-
zat segítségével megépült akadálymentesített 
posta a mai kor követelményeinek mindenben 
megfelelő, kulturált körülmények között fogadja 
az ügyfeleit.  

 HIÁNYPÓTLÓ MEGOLDÁS

A lakótelep már évtizedek óta szeretett volna önálló postát, de a Magyar Posta Zrt. eddig nem tartotta ezt 
szükségesnek. A kerület vezetése meggyőzte a Társaság irányítóit, hogy a kerület egyik legsűrűbben lakott 
városrészén folyamatos és állandó igény van a lakossági szolgáltatások bővítésére. Könnyebb és egyszerűbb 
mindennapok következnek. 

POSTAI SZOLGÁLTATÁSOK
Használja ki a lehetőségeket!

Beruházó: Kizárólagos 

Real Estate

+36 20 34 333 34 
www.reviczkyliget.hu

A képek illusztrációk.

Új lakások a 18. kerületben!
 Széles lakásválaszték  Kiváló elhelyezkedés

Az építkezés
 Várhatóátadás:2017.IV. negyedév


