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AZ ÚJsZÜlÖttEinK

AJáNDékcsoMAggAl látogatta meg az idei 
esztendő első újszülöttjeit, a Havanna-
lakótelepen élő terplán kinga orsolyát és 
az Alacskai úti lakótelepen lakó patak-
falvi eriket január 30-án kucsák lászló 
országgyűlési képviselő és dömötör istván 
alpolgármester. kucsák lászló hangsú-
lyozta, hogy a kormány több intézkedéssel 
is támogatja a gyermekvállalást. 

ingyEnEs KéPZés

A Norvég AlAP által finanszírozott tud18 
képzéskoordinációs iroda 2016 decembe-
rétől 2017. április végéig nyújt munka-
erő-piaci felzárkóztatást segítő ingyenes 
képzést az üllői út 317. szám alatt. A 
program elindítása alkalmából takács 
józsefet, a budapest Airport stratégiai 
humánerő-fejlesztési vezetőjét kérdeztük a 
bA részvételének várható hasznáról.

gyErE A CsiBésZBE!

HossZú lEHEt AZ AZ iDő egy iskolás szá-
mára, amely a tanítási idő vége és a szü-
lők hazaérkezése között eltelik. érdemes 
azt okosan és tartalmasan eltölteni. ebben 
és még számos más ügyben tud segí-
teni a Csibész Család- és gyermekjóléti 
központ prevenciós Csoportja. A további 
lehetőségekről is érdemes érdeklődni 
a prevenciós csoport elérhetőségein.

Civil ÖssZEFogás

AZ ottHoNukAt vEsZtEtték el azok, 
akiknek a háza elpusztult decemberben 
a baross és a barta lajos utca sarkán 
keletkezett lakástűzben. A január 28-án a 
kondor béla közösségi Házban rendezett 
családi napon civilek gyűjtöttek az érintet-
tek támogatására, amihez az önkormány-
zat ingyen biztosította a termet. A károsul-
taknak továbbra is lehet segíteni.

vár AZ AKAdéMiA

kEttős JubilEuMot üNNEPEl a zsigmond 
király egyetem kezdeményezésére, a kerü-
letben az önkormányzat támogatásával mű-
ködő Nyugdíjasok Akadémiája: ötödik éve 
folyik az oktatás ezen a rendkívül népszerű 
szabadegyetemen, amely a tizedik szemesz-
terét kezdi meg február 18-án. egy-egy 
előadáson 100–120 hallgató is részt vesz, 
s emellett folynak a tanfolyamok is.
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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

XVIII

VAROSKEP_cimlap_julius.indd   2 2016.07.05.   16:13

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

Almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p Erdőskert p Erzsébettelep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganztelep p Gloriett-telep p  Halmierdő p Havanna-lakótelep 
Kossuth Ferenc-telep p Krepuska Géza-telep p Lakatostelep p Liptáktelep p Lónyaytelep p Miklóstelep p Rendessytelep p Szemeretelep p Szent Imre-kertváros p Szent Lőrinc-lakótelep p Újpéteritelep

2016. július 6. — XXV. évfolyam 11. szám

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

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

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

XVIII

VAROSKEP_cimlap_julius.indd   2 2016.07.05.   16:13

Indul 
a beiskolázás
Az iskolaérettség fel-
tételeiről, az óvodában 
való továbbmaradás, 
illetve a korenged-
ményes iskolakezdés 
lehetőségeiről, vala-
mint a beiskolázás jogi 
szabályozásáról kaptak 
felvilágosítást február 
2-án azok az érdeklő-
dők, akiknek a gyerme-
kei ősszel kezdik meg 
az általános iskolát. 

A lőrinci sportcsar-
nokban rendezett fóru-
mon pestszentlőrinc-
pestszentimre 
önkormányzata képvisele-
tében jelen volt Ughy Attila 
polgármester és Galgóczy 
Zoltán alpolgármester. 
A polgármester hang-
súlyozta, hogy a kerületi 
önkormányzat változatlanul 
figyelemmel kíséri az isko-
láskorú gyerekek sorsát. 
Az önkormányzat tovább-
ra is biztosítja az isko-
lakezdéshez szükséges 
füzetcsomagot. A gyere-
kek számíthatnak továbbá 
az iskolai úszásoktatás 
során az őket szállító 
autóbuszra, illetve arra, 
hogy az uszodákban biz-
tosítják részükre a szabad 
úszósávokat. ezenfelül, ha 
az iskola igényli, kirándu-
lások, színházlátogatások 
alkalmával is segít az 
önkormányzat a szállítás-
ban.
Önként vállalt feladatként 
a jövőben is részt vállal 
a kerület az intézmények 
informatikai fejlesztésében, 
és a növekvő gyermeklét-
számra tekintettel mindent 
megtesz az iskolai férőhe-
lyek bővítéséért is.
A Fővárosi pedagógiai 
szakszolgálat Xii. kerületi 
intézményének vezetője, 
Szöllősiné dr. Vári Zsu-
zsanna pszichológus töb-
bek között az iskolaérett-
ség fogalmáról, feltételeiről 
beszélt. 
Alapfogalmakról – például 
a nevelési év és a tanév 
közötti különbségről, a 
tanítási nap fogalmáról –, 
valamint a beiratkozás jogi 
feltételeiről tájékoztatta a 
szülőket Bak Ferenc, a fó-
rumot az önkormányzattal 
közösen rendező külső-
pesti tankerület igazgatója. 

Bővebben a 2. oldalon

Puskás AttilA    

Lévai István Zoltán alpolgármester 
nemcsak a körzet önkormányzati képvi-
selőjeként, hanem pestszentimrei lakos-
ként is jól ismeri az Eke utcai kereszte-
ződést. 

– rendkívül forgalmas helyről van 
szó, ami többféle veszélyt rejt magában. 
Egyrészt a gyalogos-, a kerékpáros, az 
autós és a buszforgalom egyaránt jelen-
tős, másrészt buszmegálló és vasúti átjá-
ró is van a kereszteződésnél, ami szintén 
balesetveszélyt jelent. Ezenkívül az itt 
található lidl élelmiszer-áruház önma-
gában is jelentős forgalmat generál.

A Nagykőrösi út Pestszentimre köz-
lekedésének egyik fő ütőere, a hasonló 
főútvonalakat érintő közlekedési prob-
lémákkal. A kétszer egysávos utat egy-
szerre használják az autóbuszok és a ke-
rületi, illetve a környező településekről 
érkező autósok. A kerületi rendőrkapi-
tányság az önkormányzat rendelkezé-
sére bocsátotta a baleseti statisztikákat, 
amelyek alátámasztják, hogy megoldást 
kell találni az Eke utcai kereszteződés 
problémájára. 

– A Nagykőrösi út a főváros kezelé-
sében van, a buszokat a BKK üzemelteti, 
ezért Ughy Attila polgármester úr tár-
gyalni fog a Fővárosi Önkormányzattal, 

illetve a BKK illetékeseivel is, hiszen a 
probléma közös, így a megoldást is kö-
zösen kell megtalálni – mondta lévai 
István zoltán. – A cél mindenképpen 
az, hogy jelentősen csökkenjenek a bal-
esetek ebben a csomópontban. Mind-
annyiunk érdeke, hogy rendbe tegyük a 
közlekedést a kereszteződésben. 

Az önkormányzat még az idén sze-
retné megoldani a problémát, s ennek 
érdekében szívesen fogadják a lakosság 
véleményét, ötleteit is.

– úgy gondolom, hogy a lámpás for-
galomirányítás volna a legmegfelelőbb, 
de más megoldás is szóba jöhet, ezért 
arra biztatom a környéken élőket, hogy 
ha bármilyen javaslatuk van, forduljanak 
bizalommal hozzám vagy Bauer Ferenc 
képviselőtársamhoz – emelte ki az al-
polgármester. – Pestszentimrei lakosként 
rendszeresen járok a helyszínen, és látom, 
hogy az élelmiszer-áruházat nagyon sok 
nyugdíjas, illetve idősebb vásárló keresi 
fel. Nekik sokszor tíz percbe is beletelik, 

amíg átjutnak a Nagykőrösi úton. Ezen 
is mindenképpen javítani kell.

KÜlsŐ sEgÍtségrE is 
lEhEt sZáMÍtAni
lévai istván Zoltán 
alpolgármester a forgalmas 
kereszteződés felújításával 
kapcsolatban azt is elmondta: 
esély van arra, hogy a 
kivitelezés költségeihez 
a lidl is hozzájárul. Az 
áruházlánc vezetősége nyitott 
a probléma megoldására, 
mivel nekik is érdekük, hogy 
a vásárlók biztonságosan 
jussanak el hozzájuk, illetve 
haza. Arról nem is szólva, 
hogy az áruház kulturált 
megközelítése a vásárlók 
kényelmét szolgálja, ami nem 
elhanyagolható szempont egy 
üzleti vállalkozás számára. 

� A Nagykőrösi út és az eke utca kereszteződésének bizton-
ságosabbá tételén dolgozik pestszentlőrinc-pestszentimre 
önkormányzata. Az autós, a kerékpáros és a gyalogosforga-

lom megfelelő szabályozásával csökkenhet a közlekedési balesetek 
száma a csomópontban.

közösen keresik 
a megoLdást

lámpás forgalomirányítást terveznek a nagykőrösi út és az Eke utca kereszteződésébe
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2 Közélet Az iskolaválasztás és a beiratkozás volt a fő téma a szülői fórumon

Puskás AttilA   

Ughy Attila rövid köszöntő-
jében elmondta: szeretné, ha 
a szülők éreznék, hogy a ke-
rületi önkormányzat – annak 
ellenére, hogy megváltozott 
a felelőssége a gyermekek ok-
tatásában, vagyis már nem 
gyakorolja a fenntartói és a 
működtetési jogokat – válto-
zatlanul figyelemmel kíséri az 
iskoláskorú gyerekek sorsát. 

AlApvető 
segítség
– Az önkormányzat továbbra 
is biztosítja az iskolakezdés-
hez szükséges füzetcsomagot, 
amely az alapvető füzeteket tar-
talmazza, és amellyel legalább 
az első néhány hét kiadásait 
tudjuk csökkenteni. A gyerekek 
számíthatnak továbbá az isko-
lai úszásoktatás során az őket 
szállító autóbuszra, illetve arra, 
hogy az uszodáinkban bizto-
sítjuk részükre a szabad úszó-
sávokat. Ezenfelül, ha az iskola 
igényli, kirándulások, színház-
látogatások alkalmával is tu-
dunk segíteni a szállításban.

A polgármester hozzátette, 
hogy az önkormányzat önként 
vállalt feladatként a jövőben 
is részt vállal az intézmények 
informatikai fejlesztésében, és 
a növekvő gyermeklétszámra 
tekintettel mindent megtesz 
az iskolai férőhelyek bővítésé-
ért is.

Ne A kütyük 
urAlkodjANAk
A Fővárosi Pedagógiai Szak-
szolgálat XII. kerületi Tag-
intézményének vezetője, 
Szöllősiné dr. Vári Zsuzsanna 

pszichológus többek között 
az iskolaérettség fogalmá-
ról, feltételeiről beszélt. El-
mondta, miként állapítják 
meg, hogy egy gyermek elég 
fejlett-e az iskolakezdéshez, 
és azt is, hogy milyen lehe-
tőségek vannak a képességek 
otthoni, illetve intézményi 
fejlesztésére. A szülők több 
jó tanácsot is kaptak például 
ahhoz, hogy a modern tech-
nikai eszközök, az úgyneve-
zett kütyük világában mikor, 
mennyit és mit engedjenek a 
gyermeküknek használni.

– A mai gyermekek már 
kicsi korukban jobban ke-
zelik az okostelefonokat, a 
tableteket, mint a szülők. 
Mégis fontos, hogy ne ezek a 
készülékek uralják őket. Tu-
dom, hogy teljesen megtilta-
ni nem lehet a használatukat, 
de határt kell szabni. Egy 
kisgyereknek a szemén át ka-
pott információ, a bámész-
kodás, a nézelődés rendkívül 
fontos. Ne csupán a képer-
nyőt lássa csak azért, mert 

akkor nem sír – fogalmazott 
a szakember.

MiNdig 
szAbályosAN
Alapfogalmakról – például a 
nevelési év és a tanév közötti 
különbségről, a tanítási nap 
fogalmáról –, valamint a be-
iratkozás jogi feltételeiről tájé-
koztatta a szülőket Bak Ferenc, 
a fórumot az önkormányzattal 
közösen rendező Külső-pesti 
Tankerület igazgatója. Arról is 
beszélt, hogy az egész napos, 
16 óráig tartó benntartózko-
dásra a köznevelési törvény 
kötelezi a tanulókat, és a szü-
lőknek kérvényezniük kell az 
iskolaigazgatónál, ha ettől el-
térő időpontban szeretnék ha-
zavinni a gyermeküket. 

A tankerületi igazgató nyo-
matékosan felhívta a figyelmet 
arra, hogy a beiratkozáskor a 
gyermek lakcímének legalább 
az egyik szülő lakcímével meg 
kell egyeznie. 

– Ugyanis az állandó és az 
ideiglenes lakcímmel próbál-
nak a szülők „játszani”. Olyan 
lakcímet akarnak létesíteni a 
gyermekük részére, amely an-
nak az iskolának a körzetébe 
tartozik, ahova a gyermeket 
be szeretnék íratni. Az élet-
vitelszerű ott-tartózkodás a 
meghatározó, amit ugyan az 
iskola nem tud megvizsgálni, 
de gyanú esetén a hatóságok 
igen. Ezért kérem, hogy ne 
alkalmazzák ezt a módszert. 
Az iskolák körzetei megtalál-
hatók az adott intézmény és az 
önkormányzat honlapján is – 
mondta.

� Az iskolaérettség feltételeiről, az óvodában 
való továbbmaradás, illetve a korengedmé-
nyes iskolakezdés lehetőségeiről, valamint 

a beiskolázás jogi szabályozásáról kaptak felvilá-
gosítást február 2-án azok az érdeklődők, akiknek 
a gyermekei ősszel kezdik meg az általános iskolát. 
A lőrinci sportcsarnokban rendezett fórumon 
pestszentlőrinc-pestszentimre önkormányzata kép-
viseletében jelen volt ughy Attila polgármester és 
galgóczy zoltán alpolgármester.

ughy Attila kiemelte, hogy az önkormányzat továbbra is számos módon támogatja a diákokat 
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A BEISKOlázáSrA 
KéSzülNEK
Az önkormányzat odafigyel az iskolásokra 

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.

MintEgy 1000 ElsŐs
A szülői fórumon elhangzott, hogy idén valamivel több, 
mint 1200 gyermek válik tankötelessé, azaz tölti be au-
gusztus 31-ig a 6. életévét. bak Ferenc elmondta, hogy 
a kerületi általános iskolákban mintegy 1000 kisdiákkal 
számolnak közülük.
A tájékoztató végén a legtöbben arról érdeklődtek, 
hogyan és kinek kell jelezni, ha a körzetes iskolán kívüli 
tanintézménybe szeretnék beíratni a gyermeküket. 
– A körzetes iskolában mindenképpen szólni kell, hogy 
máshova jelentkeznek – foglalta össze a lényeget bak 
Ferenc.

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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Jelentős bővülés várható a kerületi oktatási-nevelési intézményekben KÖZÉLET 3

� A kormány sike-
res családbarát 
politikájának 

köszönhetően egyre 
többen vállalnak gyer-
meket. Ennek hatá-
sára számottevően 
javult Magyarország 
demográfiai helyzete. 
Folyamatosan nő a 
családi otthonterem-
tési támogatást igény-
be vevők száma, és 
egyre többen választ-
ják lakhelyül a XVIII. 
kerületet. Ahhoz, hogy 
Pestszentlőrinc- 
Pestszentimre a 
jövőben is megfelelő 
környezetet tudjon 
biztosítani az itt élő 
gyermekek fejlődésé-
hez, elengedhetetlen 
az oktatási-nevelési 
intézmények férő-
helyeinek bővítése. 
A kerület vezetése 
ezáltal is korszerűbb, 
modernebb környeze-
tet teremt a gyerme-
keknek.

VÁROSKÉP        

Az elmúlt időszakban 
számos olyan intéz-
kedést vezetett be a 
kormány, amely a 

magyar családok helyzetének 
javulását szolgálja. Az otthon- 
teremtés egyike azon terüle-
teknek, amelyeken világosan 
érzékelhető az ország erősödé-
se. Idén januártól a kormány 
intézkedéseinek köszönhetően  
35–40 ezer forinttal több marad-
hat egy kétgyermekes család zse-
bében, és 30 ezer forintra emel-
kedett a kétgyermekes családok 
havi adókedvezménye. Ez

ÉVES SZINTEN 
360 EZER FORINTOS 
MEGTAKARÍTÁS A 
CSALÁDOK SZÁMÁRA.

A kormány ily módon is szeretné 
csökkenteni a gyermeket nevelő 
családok terheit. Jelentős forrá-
sok állnak az otthonteremtési 
program rendelkezésére, ugyanis 
a kormány 211 milliárd forintot 
különített el a költségvetésben 
erre a célra. Még ebben az évben 
bővíteni fogják azoknak a körét, 
akik igénybe vehetik az otthon- 
teremtési támogatás által nyújtott 
kedvezményeket.

Egyértelmű, hogy a kerület, 
amelyben élünk, fejlődik. Jól tük-
rözik ezt az elmúlt időszak fej-
lesztései, amelyek során már több 
oktatási-nevelési intézmény újul-
hatott meg, megalapozva ezzel az 
oda járó gyermekek jövőjét. Ku-
csák László, Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre országgyűlési képvi-
selője lobbitevékenységének és a 
kormánnyal összehangolt mun-
kájának eredményeként

NEMCSAK AZ 
ISKOLÁK, DE 
AZ ÓVODÁK ÉS 
A BÖLCSŐDÉK 
HELYZETE IS 
SOKAT JAVULT.

 „Az elmúlt időszakban kerüle-
tünkben számos oktatási-neve-
lési intézmény újulhatott meg, 
most az a feladatunk, hogy nö-
veljük a férőhelyek számát is.  
Az intézmények korszerűsítése és 
bővítése a mai kor követelménye-
inek megfelelően történt, hiszen 

ÚJABB 100 MILLIÓ 
FORINTOS TÁMOGATÁS!

minden épület környezettuda-
tossá vált, aminek révén az intéz-
mények energiafogyasztása – így 
a rezsije is – jelentősen csökkent. 
A felújítások során új nyílászáró-
kat építettek be, amelyek kiválóan 
hőszigetelnek, így a gyermekek 
télen-nyáron kellemes környe-
zetben lehetnek. Mindennek kö-
szönhetően évente akár több mil-
lió forintot is meg tud spórolni 
egy-egy intézmény. A fejlesztések 

TEHÁT A KOR 
KÖVETELMÉNYEINEK 
MEGFELELŐ 
KÖRNYEZETET 
ÉS KÖRÜLMÉNYEKET 
TEREMTETTEK 
A GYERMEKEK 
FEJLŐDÉSÉHEZ” 
– MONDTA 
KUCSÁK LÁSZLÓ.

A családokat támogató kor-
mányzati intézkedésekről szól-
va az országgyűlési képviselő 
hangsúlyozta, hogy az iskolák 

mellett az óvodák és a bölcső-
dék korszerűsítését is fontos-
nak tartja. „Minden eddigi in-
tézkedésünk középpontjában a 
kerületben élők érdekei álltak, 
és ez a jövőben is így lesz. A 
kormányzati támogatásnak kö-
szönhetően újabb 100 millió 
forintot sikerült elnyerni ke-
rületünk számára, aminek kö-
szönhetően tovább folytatjuk az 
elkezdett munkát, és a forrást az 
intézmények bővítésére fogjuk 
fordítani. Minden megbecsülést 
megérdemelnek a kerületben 
élők. Országgyűlési képviselő-
ként nagyon lényegesnek tartom 
a kerületben élő családok meg-
erősítését, gyermekeik támo-
gatását, így az oktatási-nevelési 
intézmények korszerűsítését és 
férőhelyeik bővítését. Az elnyert 

támogatásnak köszönhetően a 
felújított épületek korszerűbb, 
biztonságosabb és esztétikusabb 
környezetet teremtenek az oda 
járó gyerekek számára. 
 

A KORMÁNNYAL 
EGYÜTTMŰKÖDVE 
TOVÁBBRA IS 
MINDENT MEGTESZEK 
ANNAK ÉRDEKÉBEN, 
HOGY NE CSAK 
A JELEN KÖRÜLMÉ-
NYEIT ALAKÍTSUK 
MEGFELELŐEN, 
HANEM 
PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 
JÖVŐJÉT IS – ZÁRTA

a nyilatkozatát kerületünk ország- 
gyűlési képviselője. 

„
„

„ „2017 IS A FEJLŐDÉS  
ÉS A FEJLESZTÉS ÉVE LESZ

AMÍG A MOSTANI KORMÁNY 
HIVATALBAN VAN, ADDIG 
A CSALÁDOK SZÁMÍTHATNAK 
AZ OTTHONTEREMTÉSI 
PROGRAMRA

„ „MÉG TÖBB KEDVEZMÉNYT 
KAPNAK A CSALÁDOK

Töretlen az otthonteremtési program népszerűsége, 
2016 DECEMBERÉBEN REKORDÖSSZEGBEN, 
9,6 MILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN kötöttek szerződéseket.
A program 2015-ös bevezetése óta már 36 EZER 
IGÉNYLÉST FOGADTAK BE, EZEK ÖSSZÉRTÉKE 
87 MILLIÁRD FORINT. Az otthonteremtés egyike azon terüle-
teknek, amelyeken világosan érzékelhető Magyarország erősödése.
A 2016-os év az otthonteremtésé volt, és a kormány elkötelezett a 
program folytatása mellett, hogy idén is családok tízezrei juthassa-
nak saját tulajdonhoz.
A �atalok egyre bátrabban alapítanak családot és vállalnak 
gyermeket: HÚSZ ÉVE NEM VOLT OLYAN MAGAS 
A GYERMEKVÁLLALÁSI KEDV, MINT MOST, és ehhez 
hozzájárult az otthonteremtési program és annak legfontosabb 
eleme, a családi otthonteremtési kedvezmény is.
Az összes csok-támogatás csaknem 60 százalékával, 
51 MILLIÁRD FORINTTAL AZ ÚJ LAKÁST ÉPÍTŐ 
VAGY VÁSÁRLÓ CSALÁDOKAT SEGÍTETTÉK. A támo-
gatásoknak csaknem felét nagycsaládosok kapták, vagy azok, akik 
vállalták, hogy legalább három gyereket nevelnek. További 5 ezer 
családnak tudtak 22 milliárd forint értékben áfa-visszatérítést adni.
Idén a tavalyihoz képest mintegy 30 SZÁZALÉKKAL 
NAGYOBB FORRÁST, 211 MILLIÁRD BIZTOSÍTOTTAK 
AZ OTTHONTEREMTÉSI PROGRAMRA.
A növekvő lakásépítése kedv az adócsökkentéseknek is köszön-
hető, a bővülő családi adókedvezményeknek köszönhetően több 
pénz marad a gyermeket nevelő családoknál.
Az otthonteremtési program népszerűségét jelzi, hogy egy év alatt 
2,5-szeresére nőtt az építési engedélyek száma, és ez a növekedés 
az ország minden területén tapasztalható.

ÁLTALÁNOS  
ISKOLA 6 db 
1 040 705 449 Ft

ÓVODA 
– BÖLCSŐDE 9 db
503 743 990 Ft

AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN  

1 544 449 439 FT 
ÖSSZEGBEN ÚJULTAK MEG A KERÜLET 
OKTATÁSI-NEVELÉSI INTÉZMÉNYEI
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Neves 
professzorok 
műtöttek 

nyolcadik alkalommal rendezték meg 
január 26–28. között a Jahn Ferenc dél-
pesti Kórház és rendelőintézetben azt 
az urológiai bemutatót és konferenciát, 
amelynek keretében nemzetközi hírű 
külföldi szakemberek és vendégek osz-
tották meg a tapasztalataikat magyar 
kollégáikkal.

A háromnapos Minimálinvazív eljárások az 
urológiában című műtétsorozat és konferencia 
keretében a hazai orvosok megismerhették a 
legkorszerűbb beavatkozási technikákat és tech-
nológiákat. A háromdimenziós laparoszkópos 
csúcstechnológiával végzett műtéteket élő 
adásban követhették 6 darab 3D-s monitoron, 
audiokommentárral. A legújabb technikákat a 
világhírű külföldi professzorok mellett neves 
magyar urológusok mutatták be valódi betege-
ken. Az operációk Magyarország legelső, a Dél-
pestiben üzemelő 3D laparoszkópos tornyával 
és két másik hasonló eszközzel egy időben tör-
téntek három műtőben. 

A konferencia első napján urológus szak-
orvosjelöltek, rezidensek, friss szakvizsgázók 
szabadon választott témában tartottak angol 
nyelvű előadásokat, amelyek egyúttal az Euró-
pai Urológus Társaság 2017. évi közép-európai 
találkozójának (CEM) szelektáló versenyelő-
adásai voltak. A szakorvosjelöltek és az utolsó 
évesek endoszkópos, laparoszkópos témakörben 
tartottak szintfelmérő előadásokat. A győztes 
kiutazást nyert az Európai Urológus Társaság 
Uro-Technológiai részlegének következő talál-
kozójára.

A második napon a külföldi szaktekintélye-
ké volt a főszerep. Hét országból hét szakember 
adta át a tudását a hazai kollégáknak, majd a 
zárónapon magyar urológusok műtéteit lehetett 
nyomon követni 3D televíziókon. 

Idén összesen 17 műtétet kísérhettek figye-
lemmel a résztvevők. 

Az első minimálinvazív beavatkozásokkal 
foglalkozó tudományos ülést 2009-ben rendez-
te a kórház urológiai osztálya prof. dr. Tenke 
Péter vezetésével. Az urológiai műtéti techno-
lógiák dinamikus fejlődésének köszönhetően a 
konferencia minden évben számos újdonsággal 
szolgál a hazai orvosszakma számára, így pél-
dául most új prosztataműtéti eljárásokkal is 
megismerkedhettek az érdeklődők.

Nyugdíjas 
pedagógusok 
figyelmébe!
Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala 2017 februárjában várja 
azon nyugdíjas pedagógusok jelentkezését, akik 
50–60–65–70 éve szerezték meg pedagógus-ok-
levelüket, így ebben az évben arany-, gyémánt-, 
vas-, illetve rubindiplomára jogosultak.

További információ és jelentkezés: Gémesi 
A. Tünde, polgármesteri hivatal, II. em. 209. 
szoba, tel.: 296-1300/1432 vagy Bayer Erika, 
polgármesteri hivatal, II. em. 210. szoba, tel. 
296-1300/1434.

Vigyázat: 
szélhámosság!
nagy értékű ajándék, egy nagyobb pénz-
összeg helyett komoly anyagi veszteség 
érheti az embert, amennyiben bedől a 
csalóknak, akik nyereményekre hivat-
kozva próbálják megtéveszteni.

Az utóbbi időben történtek olyan esetek, amikor 
kéretlen telefonálók közismert áruházláncok 
nevében nyereményjátékra vagy nyereményazo-
nosításra hivatkozva hívtak fel budapesti lako-
sokat, azt állítva, hogy kisorsolták a telefonszá-
mukat. Ilyenkor elmondják, hogy a nyeremény 
átvételéhez a nyertesnek egy bankautomatán 
keresztül több tízezer forint értékben mobilte-
lefon-feltöltéseket kell végrehajtania az általuk 
megadott telefonszámokra. 

A jóhiszemű, gyanútlan sértett, reményked-
ve az ígért több százezres, sőt akár milliós nagy-
ságú pénzösszegben vagy egy nagy értékű tárgy 
elnyerésében, eleget tesz a felkérésnek, és végre-
hajtja a feltöltést a csaló által diktált számsorra 
a kijelölt ATM-en. Ezt azonban természetesen 
nem követi a nyeremény átadása, átutalása. 

A rendőrség kéri, hogy ha ismeretlen sze-
mély ilyen történettel jelentkezik:

– Semmilyen körülmények között ne utalja-
nak át pénzt, és ne keressenek fel bankautomatát 
a csalók által megadott kódok vagy telefon-
számok beütése céljából! 

– Ne adják ki telefonon a személyes adataikat 
– például a bankkártyájuk számát –, valamint 
ne árulják el a lakcímüket, illetve a tartózkodási 
helyüket!

– legyenek körültekintők, hívják fel a meg-
nevezett céget, és ellenőrizzék a hívás hiteles-
ségét! Ezzel az érintett vállalkozást is segítik, 
hiszen tudomására juttatják, hogy a nevében 
visszaélnek mások jóhiszeműségével.

Hívták telefonon, de nem tudja, mit te-
gyen?

– Ha ilyen jellegű bűncselekmény célpont-
jává vagy áldozatává vált, hívja a 107-es vagy a 
112-es telefonszámot, vagy a szintén ingyenesen 
elérhető 06-80-555-111-es Telefontanú-számot.

Megkezdődtek 
a kémény-
ellenőrzések
A háztartási tüzelőberendezések és a 
hozzájuk kapcsolódó kémények hasz-
nálatából eredő veszélyeket jelentősen 
csökkenti a rendszeresen végzett köte-
lező ellenőrzés. 

A XVIII. kerületben idén február elejétől ellen-
őrzik folyamatosan a kéményeket a Főkétüsz 
Fővárosi Kéményseprőipari Kft. munkatársai. 
Az ütemterv letölthető a www.bp18.hu oldalon 
a Hirdetmények menüpontban lévő tájékoztatót 
megnyitva.

A kéményseprők az ellenőrzés során szükség 
esetén ki is tisztítják a kéményeket, a gáztüze-
lő berendezések esetében pedig meggyőződnek 
az égéstermék maradéktalan eltávozásáról és a 
kémények átjárhatóságáról. Feladatuk a hibák, 
szabálytalanságok felderítése. 

A kéményseprőket kötelező beengedni a la-
kásba. Annak érdekében, hogy ez a lehető legke-
vesebb gondot okozza, a Főkétüsz az ellenőrzés 
időpontjáról nemcsak az előírt hirdetménye-
ken keresztül tájékoztatja az ügyfeleket, hanem 
a www.kemenysepro.hu oldalon regisztrálók 
akár e-mailben és SMS-ben is értesülhetnek 
az ellenőrzés pontos időpontjáról. Az ingyenes 
szolgáltatás keretében azok, akik igénylik az 
elektronikus értesítést, 7 nappal az ellenőrzés 
előtt emlékeztető e-mailt kapnak, 3 nappal ko-
rábban pedig SMS-emlékeztetőt az időponttal 
és az ellenőrzéssel érintett cím adataival.

Ha a kéményseprőknek második alkalom-
mal sem sikerül bejutniuk, akkor a cég a köz-
szolgáltatás díjával megegyező összegű pótdíjat 
számít fel. Ezenkívül a másodszor is zárva talált 
lakásokat a közszolgáltató köteles bejelenteni az 
elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak, azaz a Fővá-
rosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak, amely 
akár több tízezer forintos tűzvédelmi bírsággal 
is büntetheti az ingatlan tulajdonosát. Ha az in-
gatlan tulajdonosának egyik időpont sem felel 
meg, vagy nem tartózkodott otthon, akkor a 
második ellenőrzési kísérletet követő 30 napon 
belül igényelnie kell a szolgáltatást. 

Ê P. A. 

2017 első újszülöttjeit 
köszöntötték
Az idei év Xviii. kerületi első lány- és fiúújszülöttjét köszöntötte Kucsák lászló ország-
gyűlési képviselő és dömötör istván alpolgármester január 30-án. Ajándékcsomaggal 
látogatták meg terplán Kinga orsolyát a havanna-lakótelepen és Patakfalvi Eriket az 
Alacskai úti lakótelepen. A csomagban pelenka, zokni, kis cipő és ruhácska volt. 

Erik január 1-jén éjfél után 1 órával született. 
édesanyja elmondása szerint a 7 éves bátyja elő-
ször picit féltékeny volt a kistestvérre, de most 
már nagyon örül neki. Az egy órával Erik után 
megszülető Kinga Orsolyának két – 6 és 9 éves – 
nővére van, akik nagyon várták már a testvérük 
érkezését. A babák jól vannak, az étvágyuk meg-
felelő, és éjszaka sem riasztják fel sírással a kelle-
ténél többször a szüleiket.

Az ajándékcsomagok átadását követően 
Kucsák László hangsúlyozta, hogy a magyar kor-
mány több intézkedéssel is támogatja a gyermek-
vállalást, a családok bővülését. 

– A növekvő születésszámot, ezzel együtt a 
nemzet gyarapodását is szolgálja többek között a 
családi adókedvezmény, amely ebben az évben is 
jelentős többletként jelenik meg a családok kasz-
szájában. Ugyancsak meg kell említeni a családi 
otthonteremtési kedvezményt, amely a lakhatás-

sal együtt azt segíti, hogy a fiatalok minél kedve-
zőbb feltételekkel vállalhassanak gyermeket.  

Dömötör István elmondta: nem sok hiányzott 
ahhoz, hogy a kerületben szülessen meg az or-
szágosan idei elsőnek számító gyermek. A babák 
felköszöntésével kapcsolatban az alpolgármester 
kiemelte, hogy a kormányzathoz hasonlóan a ke-
rületi önkormányzat számára is nagyon fontosak 
a családok.

– Fontosak tartom a házasságkötést férfi és nő 
között, és természetesen örülök annak, ha a kerü-
leti családokban is gyermek születik. Több mint 
egy éve zajlik a babakelengye-programunk, ami-
nek keretében a pestszentlőrinc-pestszentimrei 
újszülötteket a védőnői hálózat segítségével egy-
egy kezdő babaápolási csomaggal látjuk el. A 
kerületi családokba évente 800–1000 újszülött 
érkezik.

Ê Puskás A.

Hiánypótló készülék a Jahn Ferenc 
Dél-pesti kórháznak 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzatának anyagi támogatásával egy csúcs-
technológiát képviselő, 48 millió forint értékű endoszkópos ultrahangkészüléket he-
lyeztek üzembe a Jahn Ferenc dél-pesti Kórházban.

A fővárosban eddig mindössze három helyen 
állt rendelkezésre ilyen eszköz, ezért kiemelt je-
lentőségű, hogy a kórház a XVIII. kerületi ön-
kormányzat segítségével be tudta szerezni ezt a 
sokoldalú műszert.  

Az új ultrahangkészülékkel főként a gyomor 
és a hasnyálmirigy tumoros betegségeit vizsgál-
ják, s epeúti kövesség esetében a három millimé-
ternél kisebb kövek kimutatásában is jobb ered-
mények kaphatók, mint egyéb eszközökkel.

Az endoszkópos ultrahang alkalmas az 
emésztőrendszer falának szövettani rétegenkén-
ti megjelenítésére, az emésztőrendszer közvetlen 
szomszédságában lévő szervek részletdús ábrá-
zolására, valamint azokból szövettani minta vé-
telére is.

Az átadóünnepségen dr. Ralovich Zsolt, a Dél-
pesti kórház főigazgatója köszönetét fejezte ki 
Ughy Attila polgármesternek a nagy értékű be-
rendezésért:

– Egy álom valósulhatott meg a műszer be-
szerzésével. Már nem kell szívességet kérni más 
kórháztól, hogy fogadja a nem a saját ellátási te-

rületéhez tartozó betegeket, mert meg lehet ol-
dani a vizsgálatot „házon belül”. 

A polgármester elmondta, hogy a főigazgató-
val időről dőre megbeszélik, miben tud segíteni 
a kerületünk, hogy a kórházban a betegek gyó-
gyulása gyorsabbá és fájdalommentesebbé vál-
hasson. 

Az önkormányzat fontosnak tartja a XVIII. 
kerületi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Köz-
hasznú Kft. támogatását is, különös tekintettel az 
egynapos sebészetre.

A vendégek megtekinthették az endoszkó-
pos ultrahangkészüléket működés közben is. 
A diagnosztikus beavatkozást dr. Sahin Péter, a 
II. Belgyógyászati osztály – Gasztroenterológia 
osztályvezető főorvosa prezentálta. 
Az átadáson részt vett Dömötör István alpolgár-
mester, Rácz Ferencné, az állami Egészségügyi 
Ellátó Központ főosztályvezető-helyettese, dr. 
Juhász Ágnes, a XVIII. kerületi Egészségügyi 
Szolgáltató orvos igazgatója és Pánczél Károly or-
szággyűlési képviselő is.

Ê Fülep E. 
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�A Norvég Alap által 
finanszírozott tud18 
képzéskoordinációs 

iroda 2016 decemberétől 
2017. április végéig nyújt 
munkaerő-piaci felzár-
kóztatást segítő ingyenes 
képzést az üllői út 317. 
szám alatt. A közismereti 
és szakképzési tartalom 
letéteményese a zsig-
mond király egyetem és 
a Felnőttképzők szövet-
sége, amelyek a képzési 
program kialakítása során 
felmérték a budapest 
Airport (bA) regionális 
foglalkoztatási igényeit és 
a vállalat által felajánlható 
munkáltatói területeket 
is. A program elindítása 
alkalmából takács józse-
fet, a budapest Airport 
stratégiai humánerő-fej-
lesztési vezetőjét kérdez-
tük a bA részvételének 
hátteréről, tartalmáról és 
várható hasznáról.

– Mi adta az ötletet a Budapest Airport 
menedzsmentjének a részvételre a fővá-
ros e kertvárosi részén egy nemzetközi 
léptékű munkaerő-piaci fejlesztési pro-
jekt kidolgozására? 

– Egyrészt felelős társadalomfejlesz-
tési szemléletű vállalatként számos te-
rületen keressük az új együttműködési 
lehetőségeket a dél-pesti régióban mű-
ködő cégekkel és önkormányzatokkal. 
Másrészt véleményünk szerint Magyar-
országon minden olyan munkaerőpi-
ac-fejlesztési projekt kiemelten fontos, 
amely erősítheti a helyi társadalom és 
gazdaság versenyképességét, s egyben 
segítheti a helyi közösség fenntartható 
fejlődését. Köztudott, hogy a BA stra-
tégiai piaci szereplő, hiszen vállalatunk 
az egyik legnagyobb munkáltató a tér-
ségben. A Budapest Airport és két le-
ányvállalata összességében közel ezer 
embert foglalkoztat, s ennek több mint 
a felét a dél-pesti agglomerációból. 

Többek között ez adja a Norvég Alap 
által támogatott projekt jelentőségét 
számunkra.

A BA hagyományosan vonzó mun-
káltató, hiszen egyedi és különleges 
iparágban tevékenykedik, bár ennek 
ellenére az elmúlt időszakban néhány 
területen, főképp, ahol nem szükséges 
előzetes szakképzettség, nőtt a mun-
kavállalók fluktuációja. Ezt a Norvég 
Alap által támogatott képzési kínálat 
is tükrözi. A szakmai képzésben fő-
leg a reptér működéséhez kapcsolódó 
gépkezelői és speciális áruk szállítmá-
nyozása program került a palettára, 
míg a kompetenciafejlesztéssel a kü-
lönféle munkaköröktől független te-
rületeken kívánunk segítséget adni a 
munkavállalóknak és a cégeknek. A 
kompetenciafejlesztés részét képezik az 
irodai IT-alkalmazások, az angol nyel-
vű kommunikáció, a vezetőképzés, a 
stresszkezelés és a projektszemléletű 
működtetés. 

További információ: 
www.tud18.hu

Ê Zarándy Zoltán

Ingyenes képzés
A kerületiek repülőtéri foglalkoztatásáért

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– Milyen ellátásokat érint az emelés?
– Az ápolási díj, az időskorúak járadé-

ka és az aktív korúak ellátásának összege 
emelkedett.

– Ki jogosult ezekre a támogatásokra, 
illetve ellátásokra?

– Az ápolási díj a tartósan gondozás-
ra szoruló személy otthoni ápolását ellá-
tó nagykorú személy részére biztosított 
hozzájárulás. Az összege januártól 31 ezer 
forintra emelkedett. A fokozott ápolást 
igénylő, súlyosan fogyatékos ember gon-
dozását, ápolását végző személy kérelmére 
megállapítható ápolási díj összege 46 500 
forintra emelkedett. Kiemelt ápolási díjra 
jogosult az, aki jelentős egészségkároso-
dásban szenvedő, önellátásra nem vagy 
csak segítséggel képes hozzátartozóját 
ápolja. Ennek az anyagi hozzájárulásnak 
az összege januártól 55 220 forint.

– Ki dönti el, hogy milyen mértékű tá-
mogatás jár annak, aki a hozzátartozóját 
otthon ápolja?

– Minden esetben törvény vagy 
más jogszabály határozza meg ponto-
san a jogosultságot. Az ápolási alap-
díj megállapításához a háziorvos által 
kiállított Igazolás és szakvélemény az 
ápolási díj megállapításához/kötelező 
felülvizsgálatához elnevezésű nyomtat-
vány szükséges, amelyet a XVIII. kerüle-
ti Kormányhivatal Hatósági Osztályának 
munkatársaitól lehet beszerezni. (lásd a 
www. http://www.kormanyhivatal.hu/
hu/budapest, Ajánlott oldalak menü-
pontjának letölthető tájékoztatói között.) 
Az emelt összegű ápolási díjról szakértői 
vélemény alapján dönt a kormányhiva-
tal. A kiemelt ápolási díj magállapítása 
komplex szakértői minősítés alapján 

történik, amelyet az igénylő számára 
Budapest Főváros Kormányhivatalának 
(BFKH) rehabilitációs Ellátási és Szak-
értői Főosztálya (1035 Váradi u. 15. Tel.: 
896-0404) állít ki.  

– Az időskorúak járadéka is változott?
– Az időskorúak járadékának havi ösz-

szege az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének meghatározott szá-
zaléka. Ebben az évben háromféle járulék 
lett magasabb. Emelkedett a jövedelemmel 
nem rendelkező, nyugdíjkorhatárt elérő 
személyek (24 225 Ft/hó), a nyugdíjkorha-
tárt elérő egyedülállók (28 500 Ft/hó) és az 
egyedülálló, 75. életévüket betöltő szemé-
lyek ellátása (38 475 Ft/hó). (A jogosultság 
– ahogy eddig is – mindhárom jogosulti 
körben havi jövedelemhatárhoz kötött.)

– És az aktív korúak támogatása?
– Az egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) 
maximális összege 48 795 forintra emel-
kedett, míg a családon belül más aktív 
korúak ellátásában részesülők esetében 
25 995 forintra nőtt ez az összeg. A fog-
lalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 
nem változott, továbbra is 22 800 forint.

– Mikor kapják meg az első emelt ösz-
szegű támogatást a jogosultak, és mi a te-
endőjük?

– A megemelt összeget először feb-
ruárban kapják kézhez az érdekeltek. A 
törvény és más jogszabályok folytán az 
ügyfeleknek nem kell külön kérniük az 
emelést, Budapest Főváros Kormányhi-
vatala központilag módosítja az ellátások 
összegét.

Bővebb felvilágosítással a XVIII. kerü-
leti Hivatal Hatósági Osztályának munka-
társai állnak az Önök szolgálatára szemé-
lyesen vagy telefonon (896-4355).

Ê városkép

KOrMáNYHIVATAl 
Az ÖNÖK SzOlGálATáBAN
Emelt összegű támogatás a szociálisan rászorulóknak

A jövő generációjA
A digitális forradalom kellős közepén tartunk, nincs messze 
az az idő, amikor digitálissá válik az egész világ. Az Euró-
pai Unió azon fáradozik, hogy leromboljon minden akadályt, 
amely a szabad adatáramlás útjában áll. Egyre sokasodnak 
a határokon átívelő, az összekapcsolt és automatizált mobi-
litás megvalósítására irányuló, számítógéppel segített uni-
ós projektek. 

Az iskolai oktatás egyre inkább digitális alapokra helyeződik. A ma-
gyar kormány is mindent megtesz azért, hogy uniós segítséggel minél 
több iskolában cseréljék az idejétmúlt krétás vagy filces táblákat mo-
dern internetes, digitális táblákra.  

A magyarországi városokban alig van már olyan diák, aki ne ren-
delkezne valamilyen digitális eszközzel, sőt akár többfélével is. Sorra 
nyílnak a tudásközpontok, ahol mindenki ingyen merülhet el a virtuá-
lis világban, és a nagyvárosokban elérhető közelségbe került az internet 
ingyenessé tétele. 

A fiatalokat nem kell ösztönözni arra, hogy éljenek a világhá-
ló adta határtalan lehetőségekkel, hiszen szinte már összenőttek az 
okostelefonjaikkal, a tabletjeikkel. Világosan kell látnunk azonban, 
hogy a senki által nem kontrollált, szabadon használható internet mi-
lyen veszélyeket rejt magában.

A neten található tartalmak, mivel azokat senki nem ellenőrzi, ha-
misak, félrevezetők, erkölcsileg rombolók lehetnek, nagymértékben 
károsítva a fiatalok személyiségét. Sokszor fel sem ismerik, mennyire 
rossz útra vitték őket a félrevezetés szándékával kreált oldalak, vagy 
annyira természetessé válik számukra az erőszak, hogy észre sem ve-
szik, hogy az életben maguk is ezt a példát követik. 

Az internet leszoktatta a gyerekeket a könyvolvasásról, az online 
tartalmak sokszor sematikusak, leegyszerűsítettek, így sorvad a fiata-
lok szókincse, s ezáltal beszűkülhet a gondolkodásuk is.

Nagy kérdés az is, hogy ebben a globális digitális világban miképpen 
képes egy mai fiatal megmaradni magyarnak, mennyire tudja megőriz-
ni magában a magyar kultúrát, Arany és Petőfi nyelvét.

létezik-e olyan szakemberekből álló csapat, amelyik képes a fia-
taloknak utat mutatni az internet végtelen útvesztőjében? létezik-e 
olyan csapat, amelyik kézen fogja és elkalauzolja őket a magyar kul-
túra, az európai kultúra világába? Igen, létezik ilyen csapat! Méghozzá 
itt, a kerületben! Csapláros Béla újságíró irányításával ugyanis egy-egy 
szakma legkiválóbbjai álltak össze azzal a céllal, hogy a mai tinédzse-
reknek megmutassák az értékek világát. Elég csak két nevet említeni 
a csapatból, hogy látni lehessen, nem akárkik fogtak hozzá ehhez a 
nem mindennapi, ám nélkülözhetetlen munkához. A színházi kultú-
rára Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója oktatja a jövő 
generációját, a múzeumok világába pedig Bereczky Loránd, a Magyar 
Nemzeti Galéria volt főigazgatója vezeti be őket.

A fiatalok játékosan, saját digitális eszközeik felhasználásával, vide-
ók készítésével, digitális játékokban való részvétellel maguk alakítják 
majd azt a felületet, ahol mindez összegződik. 

Ê barcs Endre         

Ez év januárjától a lakosság több szociális gondoskodásra szoruló cso-
portja is nagyobb támogatásra vált jogosulttá. A magasabb összeget 
először februárban kapják kézhez az érintettek. Ehhez nem kell külön 
igénylést benyújtani, Budapest Főváros Kormányhivatala központilag 
módosítja az ellátások összegét.

A Norvég Alap által támogatott ingyenes képzés több szakmában is segíti az elhelyezkedést
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének 2016. december 12-i ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

RendeleTek
p 1.  A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és 
5 tartózkodással megalkotta az 
önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló 24/2016. (XII. 
13.) sz. rendeletet az 5/2016. (III. 
1.) sz. rendelet módosításáról. 
p 2. A testület 13 igen szavazat-
tal, 4 ellenszavazattal és 3 tar-
tózkodással hozta meg 25/2016. 
(XII. 13.) sz. rendeletét az ön-
kormányzat 2017. évi átmeneti 
gazdálkodásáról. 
p 3. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag alkotta 
meg a 26/2016. (XII. 15.) sz. ön-
kormányzati rendeletet a laká-
sok bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 19/2011. (V. 31.) sz. ren-
delet módosításáról, valamint 
az önkormányzat felé lakásügyi 
hátralékkal rendelkező szemé-
lyek számára biztosított kedvez-
ményekről és támogatásról szó-
ló 14/2010. (III. 19.) sz. rendelet 
hatályon kívül helyezéséről.
p 4. A testület 20 igen szavazat-
tal egybehangzóan hozta meg a 
27/2016. (XII. 15.) sz. 
önkormányzati rendeletet a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
városrendezési és építési sza-
bályzatáról szóló 60/2006. (IX. 
12.) sz. rendelet módosításáról. 
p 5. A testület 20 igen szavazat-
tal egybehangzóan alkotta meg 
a képviselő-testület szervezeti 
és működési szabályzatáról szó-
ló 28/2016. (XII. 21.) sz. önkor-
mányzati rendeletet a 42/2011. 
(XII. 20.) sz. rendelet módosítá-
sáról.
A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
tulajdonát képező 1181 Kondor 
Béla sétány 10. (hrsz. 151159/10) 
alatti ingatlanon székhelyhasz-
nálati jogosultsággal rendelkező 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Németszármazású Polgárai-
nak Egyesülete és Alapítvány 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Német Nemzetiségi Kultúrá-
jáért civil szervezetekkel – fi-
gyelemmel a kerületi német 
önkormányzat előzetes vélemé-
nyére – külön megállapodást 
köt a székhelyhasználat terjedel-
méről. A képviselők felkérték a 
polgármestert a szükséges intéz-
kedésekre.  
p 6. A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 6 tartózkodás-
sal alkotta meg 29/2016. (XII. 
19.) sz. önkormányzati rende-
letét a talajterhelési díjról szóló 
17/2012. (V. 4.) sz. rendelet mó-
dosításáról.

HATáRozATok
p 7. A testület 16 igen szavazat-
tal és 3 ellenszavazattal fogadta 
el az előterjesztés 1. sz. mellék-
lete szerint a képviselő-testület 
2017. évi I. féléves munkatervét.
p 8. A testület 18 igen szavazat-
tal egyhangúlag jóváhagyta a 
2017. évi kerületi sportfeladatok, 
sporttevékenységek programját 
az 1. sz. melléklet szerinti tarta-
lommal, s felkérte a polgármes-
tert a programokkal kapcsolatos 
szerződések, megállapodások 
megkötéséhez szükséges intéz-
kedésekre. 
A képviselő-testület 18 igen sza-
vazattal egybehangzóan felkérte 
a polgármestert, hogy terveztes-
se be a 2017. évi költségvetésbe 
az adott évi kerületi sportfelada-
tok, sporttevékenységek prog-
ramjainak költségeit.
p 9. A testület 18 igen szava-
zattal egyhangúlag felkérte 

a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit zrt-t, hogy határozott 
időre – 2017. január 1-jétől júni-
us 30-ig – kössön térítésmentes 
együttműködési megállapodást 
a Külső-pesti Tankerületi Köz-
ponttal a kötelező úszásoktatás 
lebonyolítására az iskolai testne-
velés keretében a következő álla-
mi fenntartású általános iskolák 
vonatkozásában: Ady, Brassó, 
Bókay, Csontváry, Darus, Eöt-
vös, Gloriett, Gulner, Kandó, 
Kapocs, Kassa, Kastélydombi, 
Kondor, Táncsics, Pestszentlő-
rinci Német Nemzetiségi, Vajk-
sziget, Vörösmarty, SOFI. 
A képviselők felkérték a polgár-
mestert a szükséges intézkedé-
sekre.  
p 10. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal és 6 tartózko-
dással úgy döntött, hogy a Kül-
ső-pesti Tankerületi Központtal, 
mint támogatottal 2017. január 
1-jétől határozatlan időre szóló 
támogatási keretmegállapodást 
köt. A képviselők felkérték a 
polgármestert a támogatási 
keretmegállapodás elkészítésére 
és aláírására, valamint a szüksé-
ges intézkedésekre.  
A testület 13 igen szavazattal és 
6 tartózkodással úgy határozott, 
hogy 2016. december 31-vel meg-
szünteti az 509/2015. (IX. 29.) 
sz. határozatával a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ 
Budapesti XVIII. Tankerületével 
határozatlan időtartamra kötött 
támogatási keretmegállapodást.
A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 6 tartózkodással 
döntött arról, hogy 2016. de-
cember 31-vel megszünteti a 
85/2016. (II. 25.) sz. határoza-
tával a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ Fővárosi 
Tankerületével határozatlan 
időtartamra kötött támogatási 
keretmegállapodást. 
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
A testület 13 igen szavazattal és 
6 tartózkodással úgy határozott, 
hogy 2017. január 1-jétől hatá-
rozatlan időre szóló támogatási 
keretmegállapodást köt az 1. sz. 
melléklet szerinti tartalommal 
az alábbi intézményekkel és/
vagy fenntartójukkal: Szent lő-
rinc Katolikus általános Iskola, 
Szenczi Molnár Albert refor-
mátus általános Iskola, Sztehlo 
Gábor Evangélikus Óvoda, ál-
talános Iskola és Gimnázium, 
Wesley Kincsei általános Iskola 
és Gimnázium.  
A képviselők felhatalmazták 
a polgármestert a támogatási 
keretmegállapodás elkészítésére 
és végleges formában történő 
aláírására, valamint a szükséges 
intézkedésekre.  
p 11. A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a Budapest XVIII. 
kerület Gazdasági Ellátó Szol-
gálat módosító okiratát az 1. 
sz. melléklet szerint, valamint a 
Gazdasági Ellátó Szolgálat egy-
séges szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát a 2. sz. melléklet sze-
rint.  A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert 
a szükséges intézkedésekre.  
p 12. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött: 
az önkormányzat hozzájárul ah-
hoz, hogy az üllői út 537. alatti 
ingatlanon található fszt. 2. szá-
mú 1+2 félszobás, komfortos, 50 
m2 alapterületű önkormányzati 
lakást és a fszt. 3. számú 12 m2 
alapterületű önkormányzati tu-
lajdonú helyiséget összecsatol-
ják.  A képviselők felhatalmaz-
ták a polgármestert az ehhez 

szükséges intézkedésekre, nyi-
latkozatokra és azok aláírására.
p 13. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal, 6 ellenszava-
zattal és 1 tartózkodással úgy 
határozott, hogy az önkormány-
zat és a Külső-pesti Tankerü-
leti Központ között létrejövő, 
a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 99/H. 
§ (3) bekezdése szerinti átadás-
átvétellel kapcsolatos, az előter-
jesztés 1. sz. mellékletét képe-
ző megállapodást jóváhagyja, 
egyúttal felkérte a polgármestert 
a megállapodástervezet véglege-
sítésére és annak aláírására.
A testület 12 igen szavazattal, 
6 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással döntött arról, hogy az 
önkormányzat és a Külső-pesti 
Tankerületi Központ között lét-
rejövő, a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 
99/H. § (1) bekezdése szerinti 
vagyonkezelői jogokat és köte-
lezettségeket szabályozó, az elő-
terjesztés 2. sz. mellékletét ké-
pező megállapodást jóváhagyja, 
egyúttal felkérte a polgármestert 
a megállapodástervezet véglege-
sítésére és annak aláírására. 
A testület úgy határozott, hogy 
arra az esetre, ha nem a teljes 
ingatlan, hanem csak egyes in-
gatlanrészek átadása történik, és 
így osztott használat keletkezik, 
felhatalmazza a polgármestert 
az egyes ingatlanok üzemeltetési 
költségmegosztását szabályozó 
külön megállapodások megkö-
tésére és aláírására, valamint 
azok esetleges, jövőben szüksé-
ges módosítására. 
A képviselők felkérték és felha-
talmazták a polgármestert, hogy 
a létrejövő vagyonkezelői jog 
Külső-pesti Tankerületi Köz-
pont által történő bejegyezte-
tésével kapcsolatban tegye meg 
a tulajdonos részéről szükséges 
nyilatkozatokat és intézkedése-
ket, s írja alá az ahhoz kapcsoló-
dó dokumentumokat.
A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 6 ellenszavazattal és 1 
tartózkodással határozott arról, 
hogy az önkormányzat a Külső-
pesti Tankerületi Központ in-
gyenes használatába adja a 2016. 
december 31-én a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 99/H. § (3) bekezdése 
szerinti átadás-átvételi megál-
lapodásban szereplő intézmé-
nyekben található műtárgyakat 
dekorációs, ismeretterjesztési, 
köznevelési jellegű célokra hatá-
rozatlan időre, legfeljebb azon-
ban a köznevelési feladatok ellá-
tásának időtartamára az alábbi 
feltételekkel:
– az önkormányzat jogosult 
a műtárgyak rendeltetésszerű 
használatát és a szerződésben 
foglalt kötelezettségek teljesí-
tését évente legalább egyszer a 
tankerületi központ szükségte-
len háborítása nélkül ellenőriz-
ni. A központ köteles ezen ellen-
őrzések során messzemenőkig 
együttműködni.
– A tankerületi központ köteles 
a műtárgyakat rendeltetésszerű-
en, állaguk megóvásával hasz-
nálni, s felelős minden olyan 
kárért, amely a nem rendeltetés-
szerű használat következménye.
– A központ a műtárgyak hasz-
nálatáról évente köteles beszá-
molni.
– A tankerületi központ a ha-
szonkölcsön-szerződés megszű-
nésekor köteles a műtárgyakat 
eredeti állapotukban visszaadni 
az önkormányzatnak.
– A központ a nemzeti vagyon-
ról szóló 2011. évi CXCVI. tör-
vény 11. § (11) bekezdésének 

megfelelően vállalja, hogy a 
szerződésben foglalt beszámo-
lási kötelezettségét teljesíti, az 
átengedett nemzeti vagyont 
a szerződési előírásoknak és 
a tulajdonosi rendelkezések-
nek, valamint a meghatározott 
hasznosítási célnak megfelelően 
használja, továbbá hogy a hasz-
nosításban – a hasznosítóval 
közvetlen vagy közvetett módon 
jogviszonyban álló harmadik 
félként – kizárólag természetes 
személyek vagy átlátható szer-
vezetek vesznek részt.
– A műtárgyakra vonatkozó ha-
szonkölcsönt a haszonkölcsön-
be adó rendes felmondással 15 
nappal felmondja. 
– A tankerületi központ a mű-
tárgyak visszaadását bármikor 
felajánlhatja, s a műtárgyak 
visszavétele alapos ok nélkül 
nem tagadható meg.
– A műtárgyakra vonatkozó 
haszonkölcsön azonnali hatá-
lyú felmondásának a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény rendelkezései szerint 
van helye, továbbá akkor, ha a 
Külső-pesti Tankerületi Köz-
pont a műtárgyakra vonatkozó, 
szerződésből vagy jogszabályból 
eredő kötelezettségének írásbe-
li felszólítása ellenére sem tesz 
eleget.
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert a haszonkölcsön-
szerződés megkötésére és esetle-
ges módosítására.
A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 6 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással úgy döntött, 
hogy felhatalmazza a polgár-
mestert az önkormányzat és a 
Külső-pesti Tankerületi Központ 
között létrejövő, a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 99/H. § (3) bekezdése 
szerinti átadás-átvételi megál-
lapodással érintett ingatlano-
kon lévő, az önkormányzat és 
a Magyar labdarúgó Szövetség 
(MlSz) közötti megállapodások 
alapján létrejött futballpályák 
tankerületi központ általi hasz-
nálatáról szóló szerződés meg-
kötésére és aláírására, valamint 
esetleges módosítására azzal, 
hogy tanidőben – figyelemmel 
a korábban az intézményekkel 
kötött együttműködési megál-
lapodásokra, valamint az MlSz 
használati, hasznosítási jogosult-
ságának korlátaira – a központ a 
sportpályákat köznevelési célra 
használhatja, az önkormányzat 
pedig jogosult a kapcsolódó in-
tézményekben található öltözők 
használatára a pályák használa-
ta, hasznosítása érdekében.
A testület 12 igen szavazattal, 
6 ellenszavazattal és 1 tartóz-
kodással úgy határozott, hogy 
felhatalmazza a polgármestert 
az önkormányzat és a Külső-
pesti Tankerületi Központ kö-
zött létrejövő, a nemzeti köz-
nevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 99/H. § (3) bekezdése 
szerinti átadás-átvételi megál-
lapodással érintett ingatlanok, 
ingatlanrészek esetében azon 
külön megállapodások megkö-
tésére és esetleges módosítására, 
amelyekben a központ a tanítási 
időn kívüli használatot biztosít-
ja az önkormányzatnak.  
A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 6 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással úgy döntött, 
hogy felhatalmazza a polgár-
mestert az önkormányzat és a 
Külső-pesti Tankerületi Köz-
pont között létrejövő, a nemze-
ti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 99/H. § (3) be-
kezdése szerinti átadás-átvételi 
megállapodással érintett ingat-

lanok, ingatlanrészek vonatko-
zásában a tankerületi központ 
részére írásbeli hozzájárulás 
megadására az annak vagyon-
kezelésében lévő ingatlan, ingat-
lanrész átalakításával, illetőleg a 
falak, a mennyezet vagy a pad-
lózat megbontásával, a tárgyak-
nak azokhoz történő rögzíté-
sével járó művelet elvégzésével, 
továbbá az állagmegóváson túl 
jelentkező rekonstrukciós, fej-
lesztési költségek finanszírozá-
sával kapcsolatban.
A testület 12 igen szavazattal, 6 
ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással határozott arról, hogy a 
1185 Kassa utca 175–181., 1181 
Kondor Béla sétány 7., 1181 Kon-
dor Béla sétány 10., 1184 lakatos 
út 30. alatt található intézményi 
szolgálati lakások bérletére vo-
natkozó bérlőkijelölési jog biz-
tosítása érdekében módosítja a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ Budapesti XVIII. kerü-
leti Tankerületével 2015. július 
16-án kötött együttműködési 
megállapodást. A képviselők 
felkérték a polgármestert a mó-
dosítás előkészítésére és a kép-
viselő-testület elé terjesztésére 
döntéshozatal céljából.
A képviselő-testület 12 igen sza-
vazattal, 6 ellenszavazattal és 
1 tartózkodással döntött arról, 
hogy az önkormányzat megálla-
podást köt a Külső-pesti Tanke-
rületi Központtal a Brassó Utcai 
általános Iskola (1182 Brassó 
u. 1–3.) által jelenleg igénybe 
vett, Halomi út 44. alatti in-
gatlanrész és a Táncsics Német 
Nemzetiségi általános Iskola 
(1188 Táncsics M. u. 53.) által is 
igénybe vett Táncsics M. u. 53. 
alatti, a Pestszentimrei Sport-
kör által üzemeltetett sporttelep 
használatáról, s felhatalmazta a 
polgármestert a szerződés meg-
kötésére és aláírására, illetve 
esetleges módosítására azzal, 
hogy tanidőben – figyelemmel 
a korábban az intézményekkel 
kötött együttműködési megál-
lapodásokra – a központ az in-
gatlanrészeket köznevelési célra 
használhatja.
A testület 12 igen szavazattal, 6 
ellenszavazattal és 1 tartózko-
dással úgy határozott, hogy a 
88/2016. (II. 25.) sz. határozatát 
hatályon kívül helyezi, s felkér-
te és felhatalmazta a polgár-
mestert, hogy gondoskodjon a 
89/2016. (II. 25.) sz. és a 90/2016. 
(II. 25.) sz. határozat alapján 
kötött egyedi működtetési szer-
ződések megszüntetéséről 2016. 
december 31-vel. 
p 14. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal, 2 ellenszava-
zattal és 3 tartózkodással úgy 
döntött, hogy 267/2016. (VI. 28.) 
sz. határozatát az alábbiak sze-
rint módosítja:
Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy dönt, hogy nyer-
tes pályázat esetén az önkor-
mányzat a „Havanna piac 
városrehabilitációs program” 
című projekt megvalósításához 
a szükséges 63 millió forint ön-
részt a 2017–2019. évi költségve-
tés terhére biztosítja.
A testület 14 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal és 3 tartózko-
dással felkérte és felhatalmazta 
a pénzügyi ellenőrző bizott-
ságot, hogy a polgármester ja-
vaslatára 2017. december 31-ig 
döntsön minden olyan esetben 
az önkormányzati pályázat  be-
adásáról, amikor a pályázat 
benyújtási határideje megelőzi 
a soron következő képviselő-
testületi  ülés időpontját, így 

a pályázat benyújtásáról szóló 
döntés meghozatalára a korábbi 
testületi üléseken a döntéshez 
szükséges szakmai anyag hiánya 
miatt nem kerülhetett sor, vala-
mint felkérte és felhatalmazta a 
polgármestert, hogy tegye meg a 
pályázat benyújtásával kapcso-
latos szükséges intézkedéseket 
és nyilatkozatokat.
A polgármester a döntésekről az 
azokat követő rendes testületi 
ülésen tájékoztatja a testületet.
p 15. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal és 6 tartóz-
kodással úgy határozott, hogy 
a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit zrt-vel 2012. október 
25-én létrejött feladatellátási 
szerződést 2017. január 1-jei ha-
tállyal módosítja az előterjesztés 
mellékletét képező tartalommal 
(12. sz. szerződésmódosítás).
A testület 12 igen szavazattal és 
6 tartózkodással felhatalmazta a 
polgármestert a fentiek szerint 
módosított feladatellátási szer-
ződés és az egységes szerkezetbe 
foglalt szerződés aláírására, va-
lamint az egyéb szükséges intéz-
kedésekre.  
p 16. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött részletfizetéshez 
való hozzájárulásról. 
p 17. A testület zárt ülésen ho-
zott határozatot a 1117 Karinthy 
Frigyes út 7. alatti társasházban 
található, 89 m2 alapterületű 
házmesteri lakással kapcsolat-
ban.
p 18. A testület zárt ülésen ha-
tározott a 2017. évi helyi kitün-
tetések adományozásáról. 
19. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött a Petőfi utca 28. 
alatti társasházzal kapcsolatban.  
p 20. A testület zárt ülésen bí-
rálta el a fellebbezéssel megtá-
madott I. fokú szociális segély-
határozatokat.
p 21. A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egyhangúlag el-
fogadta a szociális szolgáltatás-
tervezési koncepció végrehajtási 
ütemtervében a 2016. évre meg-
határozott feladatok teljesítésére 
vonatkozó beszámolót az 1. sz. 
mellékletben foglaltak szerinti 
tartalommal.
p 22. A testület 17 igen szavazat-
tal és 4 tartózkodással elfogadta 
a lejárt határidejű képviselő-tes-
tületi határozatok végrehajtásá-
ról szóló beszámolót.

SüRgőSSégi
HATáRozATok
p S1. A képviselő-testület 14 
igen szavazattal és 6 ellenszava-
zattal hozzájárult ahhoz, hogy 
Budapest Főváros Kormányhi-
vatala az ingyenes használatában 
álló 1184 üllői út 443–445. alat-
ti (hrsz. 150816/0/2) helyiségen 
belül az előterjesztés mellékletét 
képező helyszínrajzon megjelölt 
munkaállomás területét a Ma-
gyar államkincstárnak hatá-
rozatlan időre átadja a lakosság 
állampapírállományának növe-
léséhez szükséges intézkedések-
ről szóló 1101/2012. (IV. 5.) kor-
mányhatározatban foglalt célok 
megvalósítása érdekében.
A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert 
a szükséges nyilatkozatok, az 
előterjesztés mellékletét képező 
szerződéstervezet lényeges pont-
jainak tartalmával megegyező 
háromoldalú ingatlanrész-hasz-
nálati szerződés, valamint a Kor-
mányhivatal és az önkormányzat 
által korábban megkötött szerző-
dések módosításainak aláírására.

Folytatás a 7. oldalon

zÖlD úT A KErülETI 
SPOrTrENDEzVéNYEKNEK
Támogatják a Havanna-piac városrehabilitációs programot
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Folytatás a 6. oldalról

S2. A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag hozzájárult ahhoz, 
hogy az önkormányzat és a MOl 
Nyrt. között 2015. december 
12-én megkötött bérleti szerző-
désnek a MOl Kiskereskedelmi 
Ingatlan Kft-re (átvevő társaság) 
történő átruházásához, amely-
nek következtében 2017. január 
1-jével a MOl Nyrt. kilép a bér-
leti szerződésből, és a továbbiak-
ban az átvevő társaság minősül 
bérlőnek. 
A testület a közterület-haszná-
lat rendjével és engedélyezésé-
vel kapcsolatos eljárásról szóló 
28/2003. (VII. 1.) szóló önkor-
mányzati rendelet 12. § (2) be-
kezdése alapján a közterület 
használatára vonatkozó jogosult-
ságot kiterjeszti a MOl Kiskeres-
kedelmi Ingatlan Kft-re is.
A képviselő-testület hozzájárult 
továbbá ahhoz, hogy az átvevő 
társaság a bérleményt a MOl 
Nyrt-nek albérletbe és üzemel-
tetésbe adja. Valamennyi fenti 
hozzájárulás hatálybalépésének 
feltétele, hogy a felek a bérleti 
szerződés átruházásáról három-
oldalú megállapodást kössenek.
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert a háromoldalú meg-
állapodás és az egyéb jognyilat-
kozatok aláírására, valamint a 
szükséges intézkedésekre.  
S3. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött az Almáskert-
ben található magánutak (hrsz. 
145111/429, 145111/440) önkor-
mányzati tulajdonba vételéről. 
S4. A testület alapítói jogkörében 
eljárva 13 igen szavazattal és 6 

tartózkodással előzetes jóváha-
gyását adta ahhoz, hogy a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
zrt. a Külső-pesti Tankerületi 
Központtal az előterjesztésben 
és mellékleteiben meghatározott 
feltételekkel megkösse a kerüle-
ti köznevelési intézményekben 
ellátandó üzemeltetési, gyors-
szolgálati és készenléti ügyeleti 
tevékenységek tárgyában a szer-
ződést, illetve szerződéseket. 
S5. A testület 18 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntött, hogy 
az önkormányzat 2017-ben is 
vállalja a jelzőrendszeres házi se-
gítségnyújtás feladatainak ellátá-
sát. A képviselők felhatalmazták 
a polgármestert az ennek tárgyá-
ban kötendő, az önkormányzat 
érdekeit nem sértő megállapo-
dásnak és mellékleteinek az alá-
írására.

inTeRpelláció
p 23. Kőrös Péter önkormány-
zati képviselő (MSzP) ismétel-
ten interpellációt intézett Ughy 
Attilához Mi lesz az iskoláink-
kal? címmel. 
A polgármester elmondta, hogy 
Kőrös Péter írásban kapott vá-
laszt a november 8-i testületi 
ülésre benyújtott interpellációra.
A képviselő-testület 13 igen sza-
vazattal és 8 ellenszavazattal el-
fogadta Ughy Attila válaszát.   
Ferencz István önkormányzati 
képviselő (DK) a XVIII. kerü-
leti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak (NNÖ) nyújtott 
önkormányzati támogatás utal-
ványozásával kapcsolatban dr. 
Molnár Ildikó címzetes főjegy-

zőhöz intézett interpellációt.
Az önkormányzat 2014-ben és 
2015-ben is szerződést írt alá az 
NNÖ-vel, amelyben 600 ezer fo-
rint egyszeri támogatást nyújtott 
120 órás nyelvtanfolyam szerve-
zésére.  
A képviselő elmondta, hogy a 
nyelvtanfolyamok elszámolá-
sával kapcsolatban korábban is 
nyújtott be interpellációt, mert 
felmerül a gyanúja, hogy „súlyos 
pénzügyi és számviteli visszaélé-
sek történtek az NNÖ-nek nyúj-
tott önkormányzati támogatás 
utalványozása során”. 
A nyelvtanfolyamok elszámo-
lásával kapcsolatos problémát a 
képviselő több formában jelezte 
dr. Molnár Ildikónak és a kép-
viselő-testületnek, de a címzetes 
főjegyző és az önkormányzati 
vezetők sorra próbálták meg-
győzni, hogy minden rendben 
van az elszámolások körül. Ezért 
furcsállta a képviselő dr. Molnár 
Ildikó levelét, amelyben az állt, 
hogy a rendelkezésére álló irato-
kat megküldte a Központi Nyo-
mozó Főügyészségnek. 
Ferencz István ezúttal az alábbi 
kérdéseket tette fel a címzetes fő-
jegyzőnek: 
Milyen vizsgálatot folytatott dr. 
Molnár Ildikó a nyelvtanfolyam 
kapcsán?
Mi indította arra, hogy egyálta-
lán vizsgálja a 2014-es tanfolyam 
elszámolását?
Milyen eredményre jutott, hogy az 
ügyészséghez fordult? 
Az eredményről mikor tájékoztatja a 
képviselő-testületet? 
Mit küldött meg Központi Nyomozó 
Főügyészségnek, és milyen céllal?

Miért nem vizsgálta a 2015-ös 
tanfolyam elszámolását is, vagy 
ha igen, annak mi lett az ered-
ménye?
lát-e azonos hiányosságokat a 
2014-es és a 2015-ös nyelvtanfo-
lyam megtartása és elszámolása 
körül?
látja-e a pénzügyi iroda, a nem-
zetiségi referens és a területet 
irányító alpolgármester felelős-
ségét? Ha igen, akkor kinek és 
milyen felelősséget tulajdonít az 
ügy kapcsán?
Milyen azonnali intézkedéseket 
tett a hivatalban az érintettekre 
vonatkozóan?  
Szükségesnek látja-e, hogy az 
NNÖ vezetőjét felszólítsa a le-
mondásra?
A címzetes főjegyző az alábbi vá-
laszokat adta a képviselőnek: 
Az önkormányzat által 2014-ben 
a Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat német nyelvtanfolya-
mához nyújtott 300 ezer forint 
támogatás felhasználásától, el-
számolásától független állam-
polgári bejelentés nyomán a 
polgármesteri hivatalhoz eljut-
tatott dokumentumból eredő be-
fizetési kötelezettség teljesítését 
vizsgálta, tekintettel arra, hogy 
a nemzetiségi önkormányzat 
pénzügyi-számviteli nyilvántar-
tását az együttműködési megál-
lapodás alapján a polgármesteri 
hivatal végzi.
A 2014. évi német nyelvtanfo-
lyamhoz kapcsolódó vizsgálatot 
állampolgári jelzés alapján indí-
totta a c. főjegyző, mert olyan, 
az önkormányzat által nyújtott 
támogatástól, annak felhaszná-
lástól és elszámolásától független 

dokumentum (szülői befizetést 
igazoló átvételi elismervény) ke-
rült a hivatalhoz, amely koráb-
ban nem állt, nem állhatott ren-
delkezésére.
„A vizsgálatom során bűncselek-
mény gyanúja vetődött fel isme-
retlen személlyel szemben, így 
mivel nem tehettem mást – hiva-
talból – az ügyészséghez kellett 
fordulnom. A NNÖ tagjait erről 
2016. november 14-én 15.58-kor 
tájékoztattam. 
Az állampolgári bejelentéshez 
csatolt bizonyítékot, a közvetve 
vagy a közvetlenül ezekkel össze-
függésben keletkezett levelezést 
és a rendelkezésre álló iratanya-
got küldtem meg az ügyészség-
nek kivizsgálás céljából” – fogal-
mazott a c. főjegyző.
Az NNÖ által 2015-ben szer-
vezett és lebonyolított német 
nyelvtanfolyamhoz nyújtott ön-
kormányzati támogatás elszá-
molását – a támogatási szerző-
dés és az adott időben hatályos 
elszámolásra vonatkozó utasítás 
alapján – a hivatal megvizsgálta. 
Az a rendelkezésre álló doku-
mentumok alapján szabálysze-
rű, s a vizsgálatot a támogatotti 
óraszámot illetően kialakult tisz-
tázandó kérdésekre tekintettel a 
pénzügyi ellenőrző bizottság is 
elvégezte.
Az NNÖ 2014. évi német nyelv-
tanfolyamának szervezésével 
kapcsolatosan becsatolt állam-
polgári dokumentum a rendel-
kezésre álló információk alapján 
kizárólag erre az időszakra eső 
cselekménnyel van összefüg-
gésben, nem kapcsolódik az ön-
kormányzat által adott támoga-

táshoz, annak felhasználásához, 
elszámolásához, és semmilyen 
kapcsolatban nem áll további és 
egyéb támogatásokkal.
A csatolt állampolgári dokumen-
tum semmilyen kapcsolatban 
nem áll sem a polgármesteri hi-
vatal, sem annak munkatársai, 
sem pedig a területért felelős 
alpolgármester tevékenységével, 
munkájával. Az észlelt és felje-
lentésre okot adó cselekmény 
nincs összefüggésben az önkor-
mányzat által bármely nemzeti-
ségnek vagy egyéb szervezetnek 
nyújtandó támogatás rendszeré-
vel, illetve nem is kapcsolódott 
a támogatásfelhasználás elszá-
molási dokumentumaihoz, így 
erről a polgármesteri hivatal 
munkatársainak nem lehetett tu-
domása, illetve ezen dokumen-
tum ismerete vagy nem ismerete 
semmilyen mértékben nem érin-
ti az önkormányzat által nyújtott 
támogatás elszámolását.
Az NNÖ feletti törvényességi fel-
ügyeletet Budapest Főváros Kor-
mányhivatala látja el, a XVIII. 
kerületi Polgármesteri Hivatal 
csupán adminisztratív segítséget 
nyújt az NNÖ működéséhez a 
képviselő-testület által jóváha-
gyott együttműködési megál-
lapodás szerint, így nincs arra 
jogi lehetősége, hogy bárkit is 
lemondásra szólítson fel. A NNÖ 
elnöke, illetve egy tagja ebbéli 
mandátumáról szóló lemondását 
eljuttatta az NNÖ tagjaihoz.
A testület 14 igen szavazattal, 
5 ellenszavazattal és 2 tartóz-
kodással elfogadta dr. Molnár 
Ildikó válaszát Ferencz István 
interpellációjára.

FOlYTATÓDIK A JElzőrENDSzErES HázI SEGíTSéGNYúJTáS
Az önkormányzat képviselő-testületének 2016. december 12-i ülésén született határozatok, interpellációk

�A településfejlesztési 
koncepcióról, az integ-
rált településfejlesztési 

stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, 
valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/212. 
(Xi. 8.) korm.rendelet 29/A. 
paragrafusának megfelelően 
ezúton tájékoztatjuk önöket, 
hogy budapest Főváros 
Xviii. kerület pestszentlőrinc-
pestszentimre Önkormány-
zata a településkép védel-
méről szóló 2016. évi lXXiv. 
törvény értelmében telepü-
lésképi arculati kézikönyv 
készítését indítja el.

Az arculati kézikönyv elsősorban a la-
kosság és a döntéshozók tájékoztatását 
segítő, szemléletformáló eszköz. Célja az, 
hogy lényegre törően, mindenki számára 
érthető módon mutassa be a kerület épí-
tészeti arculatát meghatározó jellemzőket, 
épített és természeti értékeket, valamint a 
közös lakókörnyezet minőségi alakításá-
val kapcsolatos elvárásokat, javaslatokat. 
leegyszerűsítve: a kézikönyv összegyűjti 
a település helyi építészeti stílusjegyeit és 
azokat a minőségi elvárásokat, amelyeket 
egy építkezésnél figyelembe kell venni. Az 
elkészült kiadvány közérthető formában, 
jó példák bemutatásával nyújt segítséget az 

építtetőknek és az építészeknek is annak 
érdekében, hogy esztétikus otthonok és 
épületek jöjjenek létre.

Az arculati kézikönyv készítésekor ki-
emelt szempont a széles körű helyi támo-
gatás, hiszen hosszú távon befolyásolja a 
település épített és természeti környezetét, 
így a település életét, a helyi lakosság la-
kókörnyezetét. Ezért a készítésébe be kell 
vonni a lakosokat, hogy érdemi módon 
szólhassanak bele otthonuk, környezetük 
alakításába. A kézikönyv kidolgozásához 
elengedhetetlen, hogy minél pontosabb 
képet kapjunk a közös településünk képét 
meghatározó adottságokról, ennek megis-
merésében pedig leginkább a helyi lakosok 
tudnak segíteni.

Tisztelt lakosok, a településképi arcu-
lati kézikönyv készítésével kapcsolatos 

véleményüket, észrevételeiket, ötleteiket 
az arculati@bp18.hu e-mail címre várjuk. 
Szívesen fogadunk fényképeket értékes-
nek ítélt építészeti részletekről, terekről, 
utcákról, egyedi/követendő/kortárs épü-
letekről. Fontos, hogy a szövegben jelöljék 
meg, hogy hol található a lefényképezett 
objektum.

Az arculati kézikönyv tervezetével kap-
csolatos lakossági véleménynyilvánításra a 
partnerségi egyeztetés keretében nyílik le-
hetőség. A véleményezési dokumentum a 
www.bp18.hu oldal Hirdetményei között, 
valamint a főépítészi csoport oldalán lesz 
elérhető. A partnerségi egyeztetés pontos 
időpontjáról ugyanezen a fórumon fogjuk 
tájékoztatni önöket.

Ê Jankovits vera 
főépítész 

Településképi 
arculaTi 
kézikönyv
Kiemelt szempont a széles körű helyi támogatás 

 

ADÓHATÓSáGI 
TáJéKOzTATÓ

BUDAPEST FőVárOS XVIII. KErülET 
PESTSzENTlőrINC-PESTSzENTIMrE 

ÖNKOrMáNYzATA KéPVISElő-TESTülETéNEK 
13/2016. (V. 23.) ÖNKOrMáNYzATI rENDElETE 

2016. MáJUS 24. NAPJáTÓl VálTOzTATáSI 
TIlAlMAT rENDElT El Az AlACSKAI úT–

GANz áBrAHáM UTCA– KEréKKÖTő UTCA–
TErMéNY UTCA–KEréKVáGáS UTCA–SzáNTáS 

UTCA álTAl HATárOlT TErülETrE.

A rendelet megalkotásának célja az összes telektulajdonos 
érdekében jól használható telekalakzat és úthálózat kialakítása 
volt. A változtatási tilalom ideje alatt a területen nem szabad 
építési engedélyhez kötött tevékenységeket végrehajtani, telket 
alakítani. A tilalom a területre vonatkozó szabályozási terv 
hatálybalépéséig marad érvényben.
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 19. §  c) pontja 
alapján az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 
50 százaléka mentes a telekadó alól.
A 41/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 10. § c) pontja 
alapján az építési tilalom alatt álló telek mentes a telekadó alól, 
ha az adó alanya magánszemély.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 32. § (2) 
bekezdése szerint, ha a helyi adót nem az adózó állapítja meg, az 
adózónak az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 
napon belül kell adóbevallást tennie.
A Htv. 14. § (2) bekezdése alapján az adókötelezettséget érintő 
változást (különösen a hasznos alapterület módosulását, az 
építmény átminősítését) a következő év első napjától kell 
figyelembe venni.
Annak érdekében, hogy az arra jogosultak mentesüljenek a 
telekadófizetési kötelezettség alól, az alábbi helyrajzi számú 
ingatlanok tulajdonosainak, illetve a vagyoni értékű jog 
jogosítottjainak eleget kell tenniük a változás miatti telekadó-
bevallási kötelezettségüknek. 

A változtatási tilalom által érintett helyrajzi számok:
145202–145220 
156007–156040 
156047–156065 

A bevallási nyomtatvány kitölthető/letölthető a honlapunkon: 
www.bp18.hu (a Polgármesteri Hivatal/nyomtatványok/

Közigazgatási és Hatósági Iroda/Adócsoport nyomtatványai 
között), illetve személyesen igényelhető az adócsoport 

munkatársaitól (Közigazgatási és Hatósági Iroda, 
1181 Budapest, Városház u. 16. 

ügyfélfogadási idő: hétfőn 13.30–18.00, szerdán 8.00–17.00, 
pénteken 8.00–12.00 óra között).

Önkormányzati adóhatóság 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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8 A szabadidő eltöltésében segítenek, tanítanak, fejlesztenek, és tanácsot is adnakKultúra

�Hosszú lehet az az idő 
egy iskolás számára, 
amely a tanítás vége és 

a szülők hazaérkezése között 
eltelik. érdemes azt okosan és 
tartalmasan eltölteni. ebben 
és még számos más ügyben 
tud segíteni a Csibész Csa-
lád- és gyermekjóléti központ 
prevenciós Csoportja.

kErékgyártó györgy   

Egy átlagos tanítási napon vagyunk. Vége 
az utolsó órának is, 4 óra múlt. A kicsiket 
az aulában várják a szülők, a nagyok ma-
gukban indulnak haza. ám valóban haza-
tartanak? és ha igen, van már otthon valaki, 
amikor megérkeznek? Ezeket a kérdéseket 
tették fel maguknak a Csibész Család- és 
Gyermekjóléti Központ munkatársai is, 
akik válaszképpen létrehozták a prevenciós 
csoportot.

– A célkitűzésünk egyszerű és világos: 
abban szeretnénk segíteni, hogy a gyerekek 
számára az iskolában és a családdal eltöltött 
órákon kívüli idő ne lődörgés, csavargás le-
gyen – magyarázta Madarassy Judit, a köz-
pont vezetője. – Hozzánk bárki betérhet a 
nyitvatartási idő alatt, itt nemcsak sportra, 
játékra és egyes művészeti ágak gyakorlá-
sára van lehetőség, hanem korrepetálásra, 
fejlesztésre, csoportfoglalkozásokon való 
részvételre is.

A csoport reggeltől késő délutánig várja 
az érdeklődőket: ebből kitűnik, hogy az is-
kola utáni idő kitöltése nem az egyetlen cél: 
a kínált szolgáltatásokat napközben is igény-
be lehet venni.

NeM CsAk 
gyerekekNek
A prevenciós csoport már rég nem ismeret-
len az iskolások körében.

– Szájról szájra terjed a hírünk – avatott 
be az intézményvezető. – Sokan járnak be 
hozzánk, a legtöbben a Havanna-lakótelep-

ről. De mindenkit biztatunk, hogy éljen a 
lehetőséggel.

érdemes, hiszen a központ által nyújtott 
szolgáltatások ingyenesek, és a már említett 
témákon kívül még nagyon sok területre 
kiterjednek: pályaválasztási, jogi és mentál-
higiénés kérdésekkel, problémákkal fordul-
hatnak a szakemberekhez az érdeklődők, 
akik nem csak fiatalok lehetnek.

– A gyerekeket, a fiatalokat és a családo-
kat is várjuk – mondta Madarassy Judit.

Az ellátás feltétele az, hogy a jelentkező 
XVIII. kerületi legyen, de az intézményve-
zető elárulta, hogy messzebbről is fordultak 
már hozzájuk segítségért. 

Mit is kíNálNAk?
A legfontosabb információk olvashatók az 
intézmény honlapján, (www.csibesz18.hu), 
de pillantsunk be itt is a prevenciós csoport 
kínálatába. A játszóház lehetőséget ad a kör-
nyékbeli gyerekeknek, hogy tanítás után, 
illetve az iskolai szünetekben az életkori 
sajátosságaiknak megfelelő játékokkal, va-
gyis hasznosan töltsék az idejüket. Felnőtt 
felügyelet mellett csocsózhatnak, pingpon-
gozhatnak, vagy választhatnak a rengeteg 
társasjáték közül.

A Blende elnevezésű fotószakkör ter-
mészetesen a fényképezés iránt érdeklő-
dőket várja: itt többet tudhatnak meg a 
fiatalok erről a szakmáról, mint ha csak az 

okostelefonjukkal kattintgatnának. A rajz-
szakkör azért alakult, hogy segítsen a gyer-
mekeknek megőrizni és elmélyíteni a ben-
nük lakozó alkotóképességet, a kísérletező 
kedvet, ráirányítsa a figyelmüket az alkotás 
fontosságára.

A Yes, I do angol nyelvklubbal azokat 
célozták meg, akik elmúltak 12 évesek, van 
már alapnyelvtudásuk és némi szókincsük, 
s nemcsak érteni, de beszélni is szeretnék a 
nyelvet. Kötetlen formában – akár általuk 
hozott angol nyelvű filmrészletek, zene-
számok, cikkek segítségével – gyakorolják 
az angol használatát.

érdekes lehetőség a beategylet is, ahova 
ki-ki bevonulhat a karácsonyra kapott vagy 
a barátoktól szerzett gitárjával, és profi ta-
nár segítségével sajátíthatja el a gitározás 
alapjait.

A további lehetőségekről is érdemes ér-
deklődni a Csibész prevenciós csoportjának 
elérhetőségein.

itt érhEtŐK El
Kondor Béla sétány 17.
telefon: 291-3220
csibesz.prevencio@gmail.com
A csoport hétfőn 8–18 óráig, 
kedden és szerdán 8–17 
óráig, pénteken 8–15 óráig 
kereshető fel. 

gyere 
a CsIbészbe!
Minden perc értékes a központ programjain

 

LegyéL te 
a következő! 
Az EzerArts Casting gyerekszínész Ügynökség 
február 19-én tartja első budapesti nyílt regisztrá-
ciós napját az Üllői úti dance City Centerben.  A ku-
lisszatitkokról nyári darinkát, az ügynökség egyik 
vezetőjét kérdeztük. 

– Eddig csak Pomázon lehetett önökre találni. Hogy keveredtek a 
kerületbe? 

– A férjemmel együtt többéves Madách színházas múltunk 
van Molnár Ferenccel és Kun Verával, akik a helyi Dance City 
Center Tánciskola vezetői. Mindenképp szerettünk volna az 
ügynökségnek egy pesti bázist is kialakítani, és mivel tudtuk, 
hogy ők is szívvel-lélekkel dolgoznak a gyerekekért, arra jutot-
tunk, hogy ennél alkalmasabb helyet nem is találhatnánk. 

– Nem biztos, hogy mindenki tudja, mivel foglalkozik egy gye-
rekszínész-ügynökség. Mondana róla néhány szót?

– Ennél a gyerekügynökségnél összegyűjtjük a tehetséges, 
szerepelni vágyó gyermekeket, majd kiajánljuk őket bizonyos 
szerepekre, munkákra. Felnőtteknek sok ilyen ügynökség van, 
de olyan elég kevés, amely kifejezetten gyerekekkel foglalkozik. 
ráadásul mi azért is mások vagyunk, mert nemcsak a gyerekek 
kiajánlásával, hanem a felkészítésükkel is foglalkozunk.

– Hogyan jött az ötlet?
– Az elmúlt nyolc évben, miközben gyerekek művészeti fej-

lesztésével foglalkoztunk, számos megkeresést kaptunk szín-
házaktól, televíziós műsoroktól, reklámügynökségektől, szink-
ronrendezőktől, hogy segítsünk nekik megtalálni a megfelelő 
gyerekszereplőt. Az évek alatt szép lassan elterjedt a hírünk, 
ezért a megkeresések száma egyre nőtt, azonban a csoportjaink 
kis létszáma miatt sokszor senkit sem tudtunk elküldeni a kü-
lönféle válogatásokra. Persze olyan is volt, hogy éppen a mi gye-
rekünk lett a befutó.  A legnagyobb büszkeségünk az, hogy két 
növendékünk is sikeres meghallgatást tett a Madách Színház-
ban, ahol évekig játszották a Mary Poppins című musical cserfes 
testvérpárját. úgyhogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az 
élet és az igények hozták így.  

– Azt mondta, hogy felkészítéssel is foglalkoznak. Ez egy rend-
szeres oktatás? 

– Nem. Olyan négyalkalmas célirányos kurzusokat raktunk 
össze, amelyek kifejezetten a hiányosságokra világítanak rá. 
Ezeket a dolgokat igazából nem is hívhatjuk hiányosságoknak, 
hiszen egy gyerek honnan is tudná, hogyan működik ez a világ. 
A kurzusokon számos olyan tudnivaló és tapasztalat elsajátítha-
tó, amelyek nagy segítséget nyújthatnak a különböző meghall-
gatásokon, castingokon vagy akár a megkapott munkák sikeres 
elvégzésében. Célunk eléréséhez olyan kurzusvezetőket  gyűj-
töttünk magunk köré, akik a munkájuk révén nagy tudással és 
tapasztalattal rendelkeznek az adott témában, és ami a legfonto-
sabb: örömmel tovább is adják azt.

– Kik ők?
– Jelenleg négy kurzusunk van, de folyamatosan bővíteni 

szeretnénk a palettát.  Túri lajos Péter, az ország egyik legkere-
settebb koreográfusa megtanítja, hogyan mozogjunk a kamera 
előtt. Többek közt az ő nevéhez fűződik a rising Star, a Sztárban 
sztár és a Voice koreográfiája. Csuha Bori szinkronszínésznő a 
szinkronizálás rejtelmeibe vezet be. Fiatal kora ellenére számos 
filmben hallhattuk már a hangját. Az ő hangján szolalt meg pél-
dául Bella az Alkonyat című négyrészes filmben vagy Violetta az 
azonos című sorozatban. Pásztor Edina, aki a Jóban rosszban 
című sorozat színésztrénere, emellett Jászai Mari-díjas kitűnő 
színésznő, a filmes castingokra készíti fel a gyerekeket.  Mi pedig 
a férjemmel, Kiss Ernő zsolttal megtanítunk mindent, amit a 
musicalekről és a musicalválogatásokról tudni kell. 

– Bárki részt vehet a kurzusokon?
– Csak a regisztrált tagjaink vehetnek részt rajtuk, de nem 

kötelező számukra. Mi egy lehetőséget adunk arra, hogy az ügy-
nökség gyerekei megkapják azt a tudást, amivel sikeresebben 
tudják venni az akadályokat, az már mindenki egyéni döntése, 
hogy élni kíván-e vele. 

– Mire kell számítani a regisztrációs napon? 
– Egy jelképes, 1500 forintos regisztrációs díjért mindenkiről 

elkészítjük a bemutatkozó anyagot, ami egyben szintfelmérés is. 
Ez öt-tíz percet vesz igénybe, és egy rövid bemutatkozásból, be-
szélgetésből, valamint kép- és videoanyag rögzítéséből áll.  Nem 
kell nagy dologra gondolni, és a legkevésbé sem kell izgulni. A 
hosszas várakozás elkerülésére a regisztrációt előzetes bejelent-
kezéshez kötöttük. 

– Kiket várnak?
– Mindenkit, aki még nem múlt el 16 éves, és szívesen ki-

próbálná magát ebben a világban. Azokat, akik az elsők között 
szeretnének a részesei lenni valami új, szuper dolog megszületé-
sének. Ovisokat éppúgy várunk, mint iskolásokat. Sosem tud-
hatjuk, mikor sétál be hozzánk a jövő egyik nagy színésze… 

(További információ: www.ezerartscasting.hu/ vagy +36-20-
522-2708.)

Ê városkép

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

ProgrAMoK A CsoPorttAl
Úszás a Park uszodában – kéthetente csütörtökön, 
jelentkezés alapján
Kulturális programok – kiállítás-, múzeumlátogatás  
(az aktuális események a hirdetőtáblán, a honlapon  
és a Facebookon)
Kézműves foglalkozás – havonta egyszer
Családi programok – az aktuális események 
a hirdetőtáblán, a honlapon és a Facebookon 
Főzőshow – kéthetente hétfőn 
ruhabörze
nyitott ajtó klub  
– felnőttek találkozási lehetősége szerda délelőttönként

Fekete, fehér, igen, nem… Nem?
Bizony jobb, ha egy magamfajta öregasszony megtanulja, hogy semmin se csodálkozzon. Vagy ha mégis, 

tegyen úgy, mintha nem. Egyrészt, mert csodálkozni korszerűtlen dolog, másrészt, mert aki sokat 
csodálkozik, arról könnyen kiderül, hogy nem tud lépést tartani a világgal. Na ja, a mi életünkben keserves 

évtizedek voltak azok, amikor örökösen ezzel a haladásdologgal jöttek nekünk. Hogy aki nem halad, az lemarad meg ilyesmi. Ez 
persze nem volt meglepő nekem, hiszen már a Toldiból megtanultam, hogy „Hajt az idő gyorsan – rendes útján eljár – / Ha felűlünk, 
felvesz, ha maradunk, nem vár…”, pedig amikor ezt kellett bevágni, még nem is hallottunk semmit a proletárforradalomról. Főként 
az értelmiségnek kellett nagyon haladónak lennie, mert ugye a munkássággal nem volt semmi gond, sőt még a parasztsággal 
sem, hiszen az utóbbiak jól egybeforrtak (ezt az ideológiailag nem eléggé fölkészült népek padláslesöprésnek nevezték, de csak 
akkor, ha jó hangosan ment a daráló).
Jut most mindez az eszembe egyrészt a gendersemleges mosdókért folyó (berlini) gyűjtésről meg Obama elnök nagyvonalú kegyel-
mi eljárásáról, amivel egy bizonyos Chelsea nevű úr, illetve hölgy büntetését enyhítette. Emlékeztek, ő volt az a katona, aki lányos 
(vagy fiús) zavarában hírszerzési elemzőként több száz szigorúan titkos dokumentumot lopott el és továbbított a Miki-likszhez, de 
lehet, hogy ezt rosszul tudom, és nem is Miki, hanem Viki volt, vagyis már itt kezdődtek a zűrök… Hiszen akkor még Bradleynek 
hívták, de aztán megvádolták, és a kormány 90 évnyi börtönbüntetést kért rá. Végül megelégedtek 35 évvel, viszont a kimenőjét is 
megvonták tőle, ami elég kemény. Most aztán azt hallottam a tévében, hogy a távozó elnök (megjegyzem, nekem mindig is szim-
patikus volt ez az Obama, és nem csak azért, mert olyan jó magyaros keresztneve van: Barack) kegyelemben részesítette őt, állító-
lag májusban távozhat a börtönéből, ahova már be is vittek neki egy apart kis komplét. Na mert, ugye, közben – zaklatás, tárgyalás, 
börtön – történt az a kis izé, az a… cselszizésbe esés. De ez szerintem csak azt bizonyítja, hogy a volt elnök nem valami előítéletes 
macsó, sőt, ha éppen tudni akarjuk, a pozitív diszkrimináció híve, amit én különben csak helyeselni tudok. Talán vannak, akik még 
emlékeznek rá, hogy milyen heves tiltakozást váltott ki az USA-ban, hogy Mrs-ként, illetve Miss-ként akarták megkülönböztetni a 
hölgyeket, amikor pedig úgy korrekt, hogy Ms. legyen mindenki, előítélet-mentesen.
Most a barátnőimtől hallottam, hogy aláírásgyűjtés folyik az uniszex mosdók bevezetéséért, igaz, egyelőre Berlinben, ahol egy 
Blanka nevű fiú a dolog élharcosa. Amikor közülük a legműveltebb elmagyarázta, hogy valójában mit jelent ez (nem azt, hogy 
hogyan lett berlini Blanka a budapesti Mártonból), én csak helyeselni tudtam. Ugyanis világéletemben elítéltem a megkülönbözte-
tést és az egyenlőtlenséget. Nem azért mondom, de én már gyerekkoromban is részt vettem a fiúk pisilőversenyében, s emlékeim 
szerint tisztes eredményt értem el. 
Szerintem különben, mi, magyarok, ezen a téren is elég jól állunk (most nem a versenyre gondolok). Hajdanában például a lovag-
jaim nekem még így címezték a leveleiket: úrhölgynek. Vagyis a magyar nyelv már akkor megelőzte a korát. Lány létemre egyszerre 
voltam úr is, hölgy is. Szabadon lehetett választani.
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9Gálavacsorán és jótékonysági dzsúdóversenyen adakozhat, aki segíteni szeretne Közélet

�Az otthonukat 
vesztették el azok, 
akiknek a háza el-

pusztult decemberben 
a baross és a barta 
lajos utca sarkán 
keletkezett lakástűz-
ben. A január 28-án a 
kondor béla közössé-
gi Házban rendezett 
családi napon civilek 
gyűjtöttek az érintettek 
támogatására, ami-
hez az önkormányzat 
ingyen biztosította a 
termet. A károsultak 
javára több más jóté-
konysági rendezvényt 
is terveznek még.

kErékgyártó györgy   

Több tragikus esemény árnyékolta be 
a közelgő ünnep fényeit december kö-
zepén a kerületben: társas- és családi 
házak gyulladtak ki a hideg napok so-
rán. December 18-án Pestszentimrén 
a Bocskai és az Eke utca sarkán égett 
egy családi ház, közvetlenül karácsony 
előtt pedig a Baross és a Barta lajos 
utca sarkán keletkezett lakástűz, amely 
átterjedt a szomszédos családi házra is. 
Ezt követően egy Fáy utcai társasház 
egyik lakása gyulladt lángra.

előszÖr A HAvANNáN
A Baross utcai tűznek szemtanúja volt 
Venczák Anna Viktória is.

– Kutyát sétáltattam éppen, amikor 
felfigyeltem a tűzre – emlékezett vissza. 
– Akkor már dolgoztak a tűzoltók, folyt 
a mentés, de látni lehetett, hogy milyen 
nagy mértékben károsodott az ingat-
lan. Magam is meglepődtem, hogy az 
első gondolatom az volt: tudok-e vala-
hogy segíteni azoknak, akik a szemem 
előtt veszítik el az otthonukat?

A szándék elhatározássá érett, ami-
kor Viktória megtudta, hogy a házak 
lakóinak új otthont kellett keresniük, 
mert a tűz által okozott pusztítás lak-
hatatlanná tette az ingatlanokat. 

– Esküvőszervezőként dolgozom, 
tehát szervező emberként azonnal azon 
kezdtem törni a fejemet, hogy milyen 
jótékonysági rendezvénnyel lehetne 
pénzt gyűjteni a károsultak számára – 
mesélte.

A töprengésből eredeti ötlet 
született. Egy frissen létrehozott 
Facebook-csoport közösségének kö-

szönhetően sikerült ruhát és fontos 
használati tárgyakat gyűjteni, majd 
családi napot hirdettek meg január 
28-ra a Kondorba, ahol a kézműves 
foglalkozások mellett kulturális és 
sportprogramok várták a segíteni 
szándékozókat. Az esemény – kari-

tatív jellegén túl – azért is mondható 
fontosnak, mert ez volt az első ilyen 
célú családi nap a kerületben, ráadá-
sul az első jótékonysági rendezvény a 
Havanna-lakótelepen.

– Sikeres volt, szép számmal ér-
keztek a látogatók – mondta Venczák 

Anna Viktória. – Az összegyűlt ösz-
szeg azonban mindössze 80 ezer fo-
rint, amelyet a Baross, illetve az Eke 
utcai tűzben károsult két-két család 
között osztunk szét. Szeretnénk töb-
bet adni, ezért február végén egy jóté-
konysági gálán is gyűjtünk majd.

A dzsúdósok 
is beszálltAk
Az esemény szervezésében – főképp 
az adakozó kedvűek megszólításában 
– részt vállalt Juhász József, a XVIII. 
kerületi SOFI (Óvoda, általános Is-
kola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani In-
tézmény) tanára, a Pestszentlőrinc-
Kassa Sportegyesület elnöke és vezető 
dzsúdóedzője is.

– Ennek az az egyszerű oka, hogy 
a Baross utcai tűzben károsult egyik 
család egyik tagja a sportolónk – ava-
tott be az edző. – Kovács Mihályról van 
szó, aki kétszeres speciális olimpikon 
cselgáncsozó. Egy sportegyesület kö-
zösségében teljesen természetes, hogy 
segítünk egymásnak, egymáson.

A lőrinci dzsúdósok a Kondorban 
rendezett eseményen is tartottak be-
mutatót, de ők is úgy vélik, többet is 
tudnak tenni társukért és a családjáért.

– Mi is gondolkodunk egy jótékony-
sági társasági eseményen – mondta Ju-
hász József –, de legalább ilyen érdekes 
és hasznos lehet az, hogy meghirdetünk 
egy olyan dzsúdóversenyt, amelynek a 
bevételeit a Baross utcai tűz károsultjai 
javára ajánlunk fel. Erre a sportág szá-
mos kiválósága máris rábólintott.

Jótékonysági gálavacsorát 
rendeznek a lakástüzekben 
károsodott családok javára 
február 25-én 19 órától az 
Új tündérkert étteremben. 
Az esten előreváltott 
jegyekkel lehet részt 
venni. további információ: 
venczák Anna viktória, 
info@eskuvostilusosan.hu. 
Az aktualitásokról hírt ad a 
Wedding by Anna – Esküvő 
stílusosan Facebook-oldal és 
a www.bp18.hu honlap is.

Hogy újra legyen
ottHonuk
A kerületi lakástüzek károsultjainak gyűjtöttek a családi napon
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A Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola nö-
vendékei rendszeresen szerepelnek külön-
féle kerületi rendezvényeken, ahol feleleve-
nítik a népi hagyományokat, többek között 
Szent Mihály és Szent Márton napját vagy 
a szüreti mulatságot. Karácsony előtt pedig 
egy nagy sikerű jótékonysági programot 
szerveztek: kerületi óvodákat látogattak 
meg, hogy felidézzék az adventi időszak 
hagyományait. 

– Egész évben számos jeles napunk 
van.  Közülük sokat már nem is ismer-
nek a gyerekek – mondta Gorácz József, 
az iskola igazgatója. – A terveinkben sze-
repel, hogy ne csak néhány „műhelyben”, 
intézményben, hanem szélesebb körben 
mutassuk be a betlehemezést, a kisze-
hajtást, a tűzugrást, és sorolhatnám to-
vább azokat a népszokásokat, népi ün-
nepeket, amelyeket régen megtartottak 
az emberek. Ilyen a húsvét is, amely már 
igazán nem arról szól, amiről kellene.   
Gorácz József elmesélte, hogy éve-

ken keresztül lovas kocsit és zenésze-
ket fogadtak, s a táncosaikkal a Ha-
vanna-lakótelepre mentek bemutatni a 
húsvéti népszokásokat. Az emberek úgy 
néztek rájuk, mint a csodabogarakra.   
– Nem gondolom, hogy mindenkinek lo-
vas kocsival és népviseletbe öltözve kelle-
ne locsolkodni menni, mert nem abban 
a világban élünk, de az ilyen időutazások 
nagyon is szükségesek, hogy az emberek 
tudják, miként ünnepeltek régen – tette 
hozzá. – A néptánc továbbörökítése va-
lamikor úgy történt, hogy a kisgyerekek 
ott voltak a szüleikkel a lakodalomban, a 
táncos mulatságokban, nézték a nagyokat, 
és ők is belenőttek… A néptánc közösségi 
élményt nyújt. Gyermekkorban kell elkez-
deni, ugyanúgy, mint a sportot vagy bár-
milyen más mozgásformát, hogy magun-
kénak érezzük, és később aktívan tudjuk 
művelni. Ezzel persze nem azt mondom, 
hogy felnőttként nem lehet csatlakozni, 
mert soha nem késő bármiféle mozgás. 

A Szivárvány óvodában évek óta fog-
lalkoznak a magyar népi hagyomá-
nyok és szokások megismertetésével.  
– Fontos feladatunknak tartjuk a személyi-
ség sokoldalú és harmonikus kibontakoz-
tatását, a képességek fejlesztését – hangsú-
lyozta Horváthné Kapocsi Anikó, az óvoda 
vezetője. – Több járható utat keresünk, 
hogy a XXI. századi gyermekek könnyeb-
ben, harmonikusabban tudjanak beillesz-
kedni, megőrizve a személyiségüket, szü-
leik és nagyszüleik múltjának egy részét, 
amely biztos lelki támaszt ad a jövőbe ve-
zető úton. Óvodai programunk a népha-
gyományok őrzését, a népi kultúra ápolását 
feladatának, az óvodát a hagyományőrzés 
természetes közegének tekinti. Ez annál is 
inkább fontos, mert az intézmény egy di-
namikusan fejlődő lakótelepen található. A 
szokásőrző jeles napok felelevenítése egész 
évben kiemelt esemény az óvodában.

Az Eötvös loránd általános Iskolában 
szintén kiemelt feladatnak tekintik a népi 
hagyományok ápolását.

– Minden hónapra választunk egyet, 
amelyet közösen megünneplünk – mond-
ta Kuba Gábor, az iskola igazgatója. – A 
jeles naphoz legközelebb eső csütörtököt 
neveztük ki hagyományőrző napnak, ame-
lyen a foglalkozásokat tartjuk. A napközis 
csoportok választanak egy-egy ünnepet, 
amit bemutatnak a többieknek. Az adott 
csoport megismerkedik az eredeti hagyo-
mánnyal, és feleleveníteni azt az iskolai 
keretek között. A többiek az előadás által 
élőben láthatják, élhetik át azt, amit régen 
a nagyszüleik, dédszüleik. A hagyomány-
őrzés az iskola mindennapjait is áthatja, 
hiszen a diákok rendszeresen ismerkednek 
a jeles napokkal, a népzenével, a népművé-
szeti alkotásokkal.  

Ê Fülep Erzsébet 

A NéPI KUlTúrA áPOláSA

Február végén egy jótékonysági gálán ismét gyűjtenek a károsultaknak

régen a gyermekek már otthon, a családban és a családot körülvevő na-
gyobb közösségekben az anyanyelvvel együtt sajátíthatták el a népi kul-
túrát. Ma már ez a szerep az óvodákra, az iskolákra és a művészeti intéz-
ményekre hárul. 

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
a február 9-i 

SZÁMBAN!
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Mondj nemet!
Pihenő zsámolyok és bordásfalak tár-
saságában filmvetítéssel párosított 
drogprevenciós előadást tartottak a 
Jövő ifjúságáért Egyesület szervezésé-
ben a Csontváry Kosztka tivadar általá-
nos iskola tornatermében január 27-én.

Miután 8.30-kor becsengettek, mintegy száz-
ötven 7–8. osztályos tanuló nézte meg a Fel-
épülünk című dokumentumfilmet, amelyben 
egykori droghasználók meséltek negatív tapasz-
talataikról, majd arról, hogyan sikerült leszok-
niuk a kábítószerekről.

Tízet ütött az óra, amikor dr. Zacher Gábor 
toxikológus főorvos „üdvözlöm a csillogó sze-
mű facebookos korosztály jelen lévő tagjait” be-
köszönéssel már le is kötötte mindenki figyel-
mét. Azt a figyelmet, amelyre a délelőtt során 
igen nagy szükség volt. 

– Senki se higgye, hogy az előtte álló évek 
megúszhatók saját, személyes döntések nélkül 
– kezdte az előadását a főorvos, majd jellegze-
tes stílusában folytatta: – A dokumentumfilm 
a rossz döntésekről szólt. Nektek igenis jó dön-
téseket kell hoznotok, és hogy még nehezebb 
legyen ez a feladat, ezeket a döntéseiteket egye-
dül, önállóan, egy életre szólóan kell meghoz-
notok. Egy-egy féktelen bulin mindig lesznek 
nagyobb és vagányabb „csávók”, akik el akarják 
veletek hitetni, hogy a jó fejek társaságába egy 
füves cigi elszívásával vagy speed lenyelésével 
juthattok. Hát, ilyen esetben egyenes derékkal 
csak a határozott NEM válasz elfogadható. Aki 
erre nem képes, az megpecsételődött, agyában 
és vérében örök lenyomatként ott marad rossz 
döntésének apró foltja. A szülők példamutatá-
sa, avagy annak hiánya komoly hatással lehet 
a döntéseinkre, akár pozitív, akár negatív ér-
telemben. A baráti kör minősége szintén meg-
határozó. De ott vagy te, aki döntesz! Minden 
káros szenvedélyre már az első adandó alka-
lommal mondj nemet, így további nemekre 
nem is lesz szükséged.

Ê gönczöl A.

„Hol van 
a Bündel?”
A Magyarországi németek országos 
Önkormányzata 2016 áprilisában indítot-
ta útjára „vándorbatyu” (Wanderbündel) 
akcióját – 70 évvel a magyarországi né-
metek kényszerkitelepítését követően. 

A második világháború után a győztes nagyha-
talmak úgy döntöttek, hogy a Magyarországon 
élő svábokat a kollektív bűnösség elve alapján 
át kell telepíteni Németországba. 1946 és 1948 
között több mint 200 ezer német lakosnak kel-
lett embertelen körülmények között, marhava-
gonokban elhagynia szeretett hazáját, Magyar-
országot. Személyenként egy batyut vihettek 
magukkal, amibe csak a legszükségesebbet te-
hették.

A korhű vándorbatyu a drámai eseményeket 
átélő sombereki idős svábok segítségével készült 
el. 2017 áprilisáig német nemzetiségi oktatá-
si intézmények fogadják azt annak érdekében, 
hogy a diákok testközelből is megismerhessék 
elődeik meghurcolását.

A Piros iskola diákjai a német népismeretórák 
keretében készültek a vándorbatyuprojektre. 
Közelebbről nyertek betekintést a második vi-
lágháborút követő történelmi eseményekbe, az 
iskola „kincsesládájában” elhelyezett kis batyuk 
bontogatása során kezükbe vehettek régiségnek 
számító tárgyakat. Fantáziájukra bíztuk, hogy 
vajon ők mit vinnének magukkal, ha egyszer 
csak menniük kellene.

A diákok érezhetően érdeklődtek a téma 
iránt, többen családi kutatásba kezdtek az ott-
honukban, és a maguk által feljegyzett vissza-
emlékezésekkel gazdagították a tanórákat. A 
projektzáró munkákból állandó kiállítás ké-
szült az iskolában. 

A vándorbatyu december 12-én érkezett a 
Piros iskolába, a XII. kerületi Tamási áron Né-
met Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium 
küldöttsége fogadási ünnepség keretében adta 
át azt. A megemlékezésen Elek Noémi, a Piros 
iskola igazgatója és Kuzmáné Heé Mónika, a né-
met munkaközösség vezetője mondott köszön-
tőt, majd az iskola diákjai tartottak előadást. 

További információ: így készült a vándorba-
tyu (a világhálón elérhető film), valamint www.
zentrum.hu.

Ê schmidt klára
tanár 

Ahol Imre 
herceg meghalt 
Civil összefogást kezdeményez a vas-
vári Pál Polgári Egyesület, hogy végre 
felépülhessen a kápolna szent imre her-
ceg halálának a helyszínén.

T i z e n e g y 
olyan Kárpát-
medencei te-
lepülés kötött 
e g y ü t t m ű -
ködési meg-
á l l a p o d á s t 
még 2007-
ben, amely 
Szent Imre 
nevét viseli. 
Köztük van 
Pestszentimre 
is. így is-
merték meg 
Pestszentimre 

képviselői a partiumi Bihar megyében fekvő 
Hegyközszentimrét.

– Önkormányzati képviselőként 2013-ban 
jártam ott először – mesélte Bauer Ferenc, a 
Vasvári Pál Polgári Egyesület társelnöke. – Na-
gyon kedves, nyitott emberekre találkoztunk 
ott. Nemrég újra ellátogattunk oda lévai István 
zoltán alpolgármesterrel. Ekkor kezdtünk el 
foglalkozni a kápolna ügyével is.

Imre herceg ennek a településnek a határá-
ban halt meg vadászbalesetben. Apja, Szent Ist-
ván király egy apátságot építtetett oda, amely-
nek romjai még az 1980-as években is láthatók 
voltak, de mára teljesen eltűntek. A város ma-
gyar közössége elhatározta, hogy az apátság he-
lyén kápolnát emel a herceg emlékére.

Nagy Miklós polgármester és Kucharski Zol-
tán református tiszteletes kezdeményezését kö-
vetően 2007-ben megtörtént az alapkőletétel.

– Egy pár ezer fős településről van szó, 
amelynek anyagi lehetőségei behatároltak – 
magyarázta Bauer Ferenc. – úgy gondoltuk, 
hogy ez egy olyan kezdeményezés, amely mögé 
kötelességünk odaállni. A kápolna felépítésé-
hez szükséges teljes összeget mi sem tudjuk 
előteremteni, de szeretnénk hozzájárulni, ezért 
kérünk mindenkit, aki szívesen segít, hogy tá-
mogassa a megvalósítást egy számára vállalható 
összeggel. Biztosak vagyunk benne, hogy a civil 
összefogás előremozdíthatja az ügyet.

Az elkülönített számlaszám: 
Budapest Bank  10103881–14435100–01004003
A civil szervezet honlapján (www.

vasvaripalegyesulet.hu), a Kápolna menüpont 
alatt dokumentumokat, képeket láthat az érdek-
lődő az építkezés eddigi történetéről.

Ê k. gy.

építészet és 
kertművészet
rerrich Béla, a lőrinci Kossuth tér kert-
művésze című legújabb kiadványát mu-
tatta be a tomory lajos Múzeum január 
31-én a Múzeumsarokban. 

A kerületi múzeum gondozásában december-
ben nyílt meg a hasonló című emlékkiállítás 
a Pavilongalériában, amely március végéig te-
kinthető meg. Pestszentlőrinc vezetése 1929 
februárjában tervpályázatot hirdetett a mai 
Kossuth tér helyén tervezett közösségi park 
kertművészeti kialakítására. A pályázatot 
rerrich Béla műépítész (1881–1932) nyerte el, 
így az ő tervei alapján kezdték meg a terület ki-
alakítását a tér üllői úttól távolabb eső részén. 
A park elnevezése Hősök ligete lett, mert a fáit 
az első világháborúban elesett pestszentlőrinci 
születésű katonák emlékére ültették. Virág-
ágyásokat, gyepet, sétautakat alakítottak ki. 
Középen egy évelőkkel borított területet hoztak 
létre, két műkő vázával, és a terep lejtése miatt 
négy műkő lépcsőt is beépítettek a rézsűkbe.  
Az 1980-as években megszüntették a lépcső-
ket, és módosították az úthálózatot: ekkor 
alakították ki a parkot keresztirányban átszelő 
gyalogutat. A Kossuth tér a Tér_Köz pályázat-
nak köszönhetően 2015-ben megújult, s ennek 
során a rerrich Béla által tervezett részt igye-
keztek az eredeti állapotnak megfelelően visz-
szaállítani.

A kiadvány bemutatóján Heilauf Zsuzsanna, 
a Tomory lajos Múzeum igazgatója és Kéthelyi 
Mátyás, a polgármesteri hivatal irodavezetője 
mondott köszöntőt, majd Osváth Zsolt, a Szent 
István Egyetem levéltárának a vezetője ismer-
tette a Fodorné Nagy Veronika szerkesztette ki-
adványt. A levéltárvezető azt is elmondta, hogy 
nem szakad meg a kapcsolat a Tomory múze-
ummal, ugyanis a kiállítás anyagát bemutatják 
az egyetemen, és további terveik is vannak az 
együttműködésre.

Ê Fülep E.

így szerettük mi…
A Fővárosi szabó Ervin Könyvtár pestszentimrei tagkönyvtárának megnyitása és a 
Magyar Kultúra napja alkalmából Így szerettek ők címmel „koncertszínházi” előadást 
rendeztek január 30-án a Pestszentimrei Közösségi házban. 

Egy-egy színházi darab megtekintését izgatott, 
kellemes várakozás előzi meg az előcsarnokban. 
Köszöntjük rég nem látott barátainkat, ismerő-
seinket, sorba állunk a ruhatár előtt, kikészítjük 
a jegyeinket, amelyeket jó modorú, csendes han-
gú jegyszedők ellenőriznek. rákészülünk az elő-
adásra. Halványodó fények, utolsó köhintések, 
némára állított mobiltelefonok. 

– Szeretjük a szép és tartalmas kultúrát, 
amelyből ízelítőt hoztunk a PIK színpadára – 
kezdte a köszöntőjét Ughy Attila polgármester. 
– A ma esti bemutatón Nyáry Krisztián így sze-
rettek ők című sikerkönyvének zenei és irodalmi 
feldolgozását láthatjuk. Mi mást is kívánhatnék, 
mint jó szórakozást a zenei és irodalmi utazás-
hoz. 

és felgördült a függöny…
A magyar írók, költők, művészek szerelmi éle-

tének történeteiből nem akármilyen szereposz-
tásban kaptunk egy csokorra valót: Nagy-Kálózy 
Eszter, Gryllus Dorka, Rudolf Péter, Simon Kornél 
és a szerző lépett színpadra – utóbbi narrátori 
szerepben. A zenei élményről a Kaláka együttes 
gondoskodott. A fellépők parádés alakításukkal 
nem csupán a könyvek szeretetét, hanem a szín-
ház varázslatos, meghitt világát is népszerűsítet-
ték. Az előadás fergeteges tapsviharral zárult. 

A kulturális randevú vendégei között ott volt 
Kucsák László országgyűlési képviselő, Szalay-
Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyet-
tes, Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyv-
tár főigazgatója, valamint Galgóczy Zoltán és 
Dömötör István alpolgármester. A rendezvény a 
fővárosi és a XVIII. kerületi önkormányzat tá-
mogatásával jött létre.

Ê gönczöl A.

Sportkadémikusok báloztak
olimpikonokat és világbajnokokat is köszöntöttek a ii. városgazda Akadémia-bálon 
február 4-én. Bár az esemény középpontjában ezúttal is a sport és az azzal kapcso-
latos tervek álltak, a hangsúly inkább a társasági életen volt. A bál jól mutatta, hogy a 
városgazda Utánpótlás Akadémia (vUA) közössége nagy, és szépen is gyarapodik.

A fesztiválozók, no meg akik rendszeresen részt 
vesznek iskolai ünnepségeken, tudják, milyen 
az, amikor az okostelefonok kamerái a pódi-
um felé fordulnak, és a félhomályos nézőtéren 
együtt vibrálnak a kijelzők tucatjai. Aki el tudott 
egy kicsit szakadni a társaságától február 4-én a 
Pestszentimrei Sportkastélyban, a II. Városgazda 
Akadémia-bálon, és felkapaszkodott a színpaddal 
szembeni emeleti tribünre, ezt láthatta a műsor 
közben. 

–  Egy ideig biztos, hogy a Sportkastély ad ott-
hont ennek a rendezvénynek – mondta Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester megnyitó beszédében. 
– Ugyanis a lőrinci csarnok hamarosan megújul, 
hogy az akadémia egy modern, minden igényt 
kielégítő otthonba költözhessen vissza.

Elsőként az Eötvös iskolában alakult az akadé-
mia bábáskodásával úgynevezett sportirányult-
ságú osztály, amely a futballra koncentrál, de van 
már a Táncsicsnak is, amelynek középpontjában 
az úszás áll. Ezek a gyerekek valamennyien fel-
léptek a bál zenés produkcióiban. Az estet színe-
sítették a Street Dance csapatai, amelyek három 
műsorszámmal is felléptek. A harmadik egy 
olimpiai szám volt, amelyhez kapcsolódtak Ughy 
Attila polgármester köszöntőszavai is.

– Büszke vagyok arra, hogy ez a közösség lét-
rejött, szépen gyarapszik, és kiváló eredményeket 
ér el a különböző megmérettetéseken. Büszke va-
gyok arra is, hogy a Városgazda másodszor szer-
vezte meg ilyen magas színvonalon a bált, annak 
pedig örülök, hogy önök ilyen sokan tisztelték 
meg érdeklődésükkel az eseményt. remélem, 
hogy jövőre is ilyen elégedetten és büszkeséggel 
telten találkozhatunk. Akkor egy 3-as szám áll 
majd a bál címe előtt. De remélem azt is, hogy a 
3-as mellett megjelenik majd egy 6-os is, amely 
2024-ig évről évre eggyel-eggyel fogy. Hajrá, Ma-
gyarország!

A vacsorát követően Banyár László, a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit zrt. vezérigazga-
tója és lévai István zoltán beszámolt a kerületi 
sportfejlesztésekről és az akadémia további terve-
iről, hogy aztán már kizárólag a szórakozásé és a 
társasági életé legyen a főszerep. A késő esti prog-
ramban a Botafogo Táncegyüttes, lézershow, a 
Bon-Bon zenekar, no meg tombola szórakoztatta 
a vendégeket. Az estet a kerületi közélet szereplői 
mellett olimpiai és világbajnok sportolók tisztel-
ték meg a jelenlétükkel, akiket külön köszöntöt-
tek az egybegyűltek. 

Ê kerékgyártó györgy
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A daru, a markoló elmegy, de amit felépítenek, az örökre a Nemes utcában marad egyház

�Mostani szolgálati he-
lyére, a pestszentimrei 
evangélikus gyüleke-

zet élére 2015 novemberé-
ben nevezték ki Horváth-
Csitári boglárkát. „új élete” 
első tizennégy hónapjáról 
is beszélt a 35 éves, két-
gyermekes lelkésznő.

 
Arról, hogy nem lehetett rossz ez az idő-
szak, a kecskeméti születésű Horváth-
Csitári Boglárka kiegyensúlyozott mo-
solya árulkodik. Az első mondata alá is 
támasztja ezt:

– Otthon érzem magam Pest-
szentimrén, ez a legfontosabb, a leg-
örömtelibb. Nemcsak érzem, de naponta 
meg is tapasztalom azt, hogy felekezeti 
hovatartozástól függetlenül minden-
ki tesz azért, hogy jó, egyre jobb hely 
legyen Imre. Gesztusokban, kedvessé-
gekben nyilvánul ez meg. Sokszor ap-
róságokról van szó csupán, de az ilye-
nek által lehet közösségeket létrehozni. 
Tényleg csak azt tudom mondani, hogy 
köszönet minden kedves embernek, aki 
tett azért, hogy én is otthon érezhessem 
magam az új helyemen.

egy út MeNtéN
A gyülekezet száznál több tagján és a 
civileken kívül is sokan figyeltek arra, 
hogy a lelkésznőnek és a családjának ne 
legyen gondja a beilleszkedéssel.

Valószínűleg nem sok kerület fele-
kezetei mondhatják el magukról, hogy 
„felsorakoztak” egyetlen utcába.

– A lakásunktól alig néhány száz 
méterre van a baptisták imaháza, ennek 
pedig szinte a szomszédságában, igaz, 
az utca másik oldalán, a református 
és a katolikus templom. A papokat, a 
lelkészeket már ismertem korábban is, 
de most, hogy imrei lettem, közeli lelki 
kapcsolatba kerültünk. Mindnyájan se-
gítettek, köszönetet is mondok érte.

Az, hogy négy vallás képviselői is a 
Nemes utcában vannak, kínálta a lehe-
tőséget az egységre.

– Egy út mentén vannak az imahá-
zaink, a templomaink, s ennek szelle-
mében igyekszünk lelkileg is szolgálni, 
cselekedni. Havonta tartunk megbe-
szélést, tényleg naprakészek vagyunk, 
és ahogy telik az idő, a felekezeteink is 
úgy kerülnek egyre közelebb egymás-
hoz.

AdAkozó Hívek
Négy pestszentimrei felekezetről beszé-
lünk, de temploma csak háromnak van, 
az evangélikusoknak egyelőre nincsen 
otthona. De lesz…

– Ha minden az elképzelések és az 
előrejelzettek szerint alakul, akkor jövő 
májusban gyönyörű napot ünnepel-
hetnek majd a híveink, mert addigra 
felépülhet az új templomunk. Az ígé-
retek szerint kapunk támogatást az 
önkormányzattól és a központi költ-
ségvetésből is. Nagy-nagy öröm, hogy 
ettől a két remélt összegtől függetlenül 
az elmúlt bő egy évben tízmillió forint 
gyűlt már össze kifejezetten a temp-
lomépítésre a kerületi híveinktől. Jó ér-
zés, hogy ők is magukénak érzik ezt a 
szép elképzelést.

ott áll MAjd 
A teMploM…
A baráti „szomszédolásról” is mesél a 
lelkésznő.

– Amikor idejöttem, csak reggel 
nyolckor volt vasárnaponként istentisz-
telet. Gondoltam, lépünk a hívek felé, 
hogy ez megváltozzon. Kellett hozzá a 
református lelkész és a katolikus plébá-
nos segítőkészsége meg az is, hogy ké-
sőbbi időpontra tettük az istentisztele-
tet. Havonta kétszer az egyik, kétszer a 
másik felekezetnél kapunk helyet, hogy 
megtarthassuk a szertartást. Hálás va-
gyok nekik a segítségért.

Horváth-Csitári Boglárka lélekben 
már építi a szép új templomot, de tudja, 
sok-sok munkával és ugyanennyi gond-
dal is jár majd a terv magvalósítása. A 
végcél azonban felemelő számára.

– Tudom, ha elkezdődik az építke-
zés, daruk, markolók, betonkeverők lát-
ványára és hangjára fogunk ébredni, de 
csak egy darabig. Mert azok elmennek, 
s akkor ott fog állni a gyönyörű temp-
lomunk. Ez pedig már most legyőz és 
elfeledtet minden nehézséget.

 
„otthon érzem magam 
Pestszentimrén, ez 
a legfontosabb, a 
legörömtelibb.”

boglárka, 
a templomépítő
Evangélikus, református, baptista, katolikus – jó testvérek

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A rendkívül rossz időjárás ellenére sokan 
voltak kíváncsiak a pestszentimrei reformá-
tus egyházközség első száz évét bemutató 
kiállítás megnyitó ünnepségére, amellyel a 
reformáció 500. évfordulója előtt is tisztel-
gett a kerület. 

A meghívott vendégek közül elsőként 
Pándy Tamás helytörténész, a Dr. Széky 

Endre Pestszentimre Történeti Társaság el-
nöke beszélt a reformáció 500. évfordulójá-
nak a jelentőségéről, máig tartó hatásáról.

érzékletes példával élt, mondván: az 
erre az alkalomra készített plakáton látha-
tó templomkapu „kaput, de egyúttal utat is 
mutathat a kerületi reformátusoknak az el-
következő évtizedekre”.

A helytörténész elmondta, hogy a mai 
Pestszentimrei református Egyházközség 
századik évfordulója elsősorban Széky End-
re lelkészi és közösségépítő tevékenységének 
köszönhető. 

– Büszkék lehetünk erre, így ezzel a ki-
állítással, a megannyi tablón és tárlóban 
látható emlékkel igyekeztünk tisztelegni dr. 
Széky Endre személye, munkássága előtt. 
Alapköve volt ő az imrei reformátusoknak. 
Formáló erővel bírt, s bír a mai napig. Az 
imrei református gyülekezet száz évének 
bemutatásával egyúttal a reformáció 500. 
évfordulója előtt is tisztelgünk – mondta 
Pándy Tamás. 

részt vett az ünnepségen Lévai István 
Zoltán alpolgármester is, aki beszédében 
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat mél-
tó módon megünnepli, figyelemmel kíséri a 
két évfordulót.

– Mindenkit örömmel tölthet el, hogy a 
kerületben, így Pestszentimrén is, egyre ak-
tívabb, egyre lendületesebben fejlődik a fe-
lekezeti élet. A reformátusok ünnepi esemé-
nyein túl örvendetes az is, hogy megszépült 
a katolikusok plébániatemploma, az evan-
gélikus hívek pedig a tervek szerint 2018 ta-
vaszán birtokba vehetik az új templomukat, 
amely az egyik legszebb lesz Pestszentimrén. 
Elmondhatjuk, hogy jók az irányok – mond-
ta az alpolgármester.

 
A templomkapu utat 
is mutathat a kerületi 
reformátusoknak az 
elkövetkező évtizedekre. 

JÓK Az IráNYOK
Kiállítással nyitották meg a reformáció emlékévét

Horváth-csitári boglárka példaértékűnek tartja a pestszentimrei egyházak összefogását 

Pálferi AtyA 
ismét A PiK-ben

 
Pál Ferenc, a sokak által csak Pálferiként ismert és 
tisztelt római katolikus atya, az angyalföldi szent Mi-
hály-templom helyettes plébánosa, a semmelweis 
Egyetem Mentálhigiéné intézetének munkatársa feb-
ruárban ismét a Pestszenimrei Közösségi ház vendé-
ge lesz, hogy elmélyült gondolataival újra „megfogja” 
a hallgatóságát.

Nem tudni, hogy a 
PIK gazdag kínálatá-
ból melyik programot 
szeretik legjobban az 
odajárók, de nem té-
vedhetünk nagyot, ha 
azt írjuk, hogy Pálferi 
egész biztosan „do-
bogós”, mert az elő-
adásaira már jó előre 
elfogynak a belépők. 
Az is pozitív jelzés, 
hogy viszonylag rö-
vid időn belül már a 
negyedik alkalommal 
áll (pontosabban ül és 
áll) a közönség elé az 
atya, hogy gondolata-
ival olyan „templomi 
csendet” teremtsen, 
amilyenre feltehetően 
kevés előadó képes.

Az 51. évében járó 
pap egyik meghívás-
nak tesz eleget a másik 

után. Örömmel látják őt a művelődési és közösségi házak, hi-
szen garantált a siker, a nagy érdeklődés.

Minden bizonnyal így lesz ez február 11-én, szombaton is, 
amikor Pál Ferenc Az egyensúly elvesztésétől az egyensúlyig 
címmel tart előadást. 

Bensőséges hangulatú ünnepséggel, kiállításmegnyitóval kezdődött 
meg a reformáció 500. évfordulójára emlékező eseménysorozat az imre-
házban február elsején.
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A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZÍCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 3 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 helyszín tisztaságának 
biztosítása. Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, 
precizitás.

n gondnoK/KArBAntArtÓ: Társaságunk gondnok, illetve karbantartó 
pozícióba keres új munkatársakat. Feladatok: - az épület állapotának figyelemmel 
követése, az időszakos karbantartási munkákban való aktív részvétel; - szükség szerint 
kisebb – szakképzettséget 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 
kapcsolatteremtési és problémakezelő készség, kulturált és fegyelmezett magatartás.

n AsZtAlos: Asztalos végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: 
Játszóeszközök a vonatkozó szabványoknak megfelelő készítése, karbantartása. Elvárások: 
Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, 
precíz munkavégzés. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

n ÚsZásoKtAtÓ: Társaságunk úszásoktató munkakörbe keres munkatársakat. 
Feladatok: a közoktatási törvény által előírt kötelező úszásoktatás, illetve fakultatív 
úszó tanfolyamok szervezése és ellátása, a nyári napközis táborban az úszás szakrajok 
oktatása. Elvárások: sportedzői (úszás), vagy testnevelő tanári végzettség, felelősségteljes 
munkavégzés, megbízhatóság, jó kommunikációs képesség.

n nEhéZgéPKEZElŐ: Társaságunk nehézgépkezelői munkakörbe keres 
munkatársakat. Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari és 
mélyépítési földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, 
hibaelhárítási feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s 
bizonyítvány és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos 
munkavégzés, csapatszellem.

n éPÜlEtBUrKolÓ: Társaságunk épületburkoló munkakörbe keres munkatársakat. 
Feladatok: A végzettségének megfelelő hidegburkolási és/vagy melegburkolási 
feladatok ellátása a felújítási tervekben foglaltak szerint. Elvárások: hidegburkolói, vagy 
melegburkolói, vagy épületburkolói végzettség, legalább 1-3 éves tapasztalat, önálló, 
megbízható munkavégzés.

n vArrodAi MUnKAtárs: Társaságunk varrodai munkatárs munkakörbe keres 
munkatársakat. Feladatok: Munkaruha készítés, eseti külső megbízások teljesítése, 
továbbá lakossági megkeresések kielégítése. Elvárások: szakirányú végzettség, 1-3 év 
tapasztalat ruhajavítás területén, önálló, pontos munkavégzés.

n hidEgBUrKolÓ: Feladatok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső 
falfelületeire különböző hideg tapintású burkolólapok felhelyezése; - a burkolandó felület 
előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása; - a sérült, vagy hibás 
burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi hibaelhárítások végzése, felújítása, illetve 
csereigények jelzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Amit kínálunk: hosszú távú 
munkalehetőség, versenyképes fizetés.

n MElEgBUrKolÓ: Feladatok: - parketta, szőnyegpadló, műanyagpadló lerakása; 
- a burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre 
vágása; - különböző technikai eljárásokkal a burkolóanyagok felületre való rögzítése; - a 
lerakott parketta szükség szerinti felület kezelése; - a sérült, vagy hibás burkolatok 
javítása, elbontása, cseréjének megvalósítása; - napi hiba-elhárítások végzése, felújítási, 
illetve csereigények jelzése; - anyagszükségletek felmérése, összeállítása. Elvárások: 
épületburkolói végzettség, szakmai tapasztalat, kulturált és fegyelmezett magatartás, 
együttműködési készség és csapatszellem, megbízható, igényes, felelősségteljes 
munkavégzés. Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés.

n rEndEZvénysZErvEZŐ: Feladatok: - kulturális, szabadidős rendezvények 
tervezése, szervezése és lebonyolítása; - az aktuális rendezvényhez kapcsolódóan 
előkészítési, illetve lebonyolítási forgatókönyv összeállítása; - a rendezvényekhez 
szükséges ha-tósági engedélyek beszerzése, illetve a bejelentési kötelezettségek 
teljesítése; - esemény naptárak, szórólapok, plakátok és egyéb kiadványok tervezése 
és összeállítása; - a létesítmény programjai iránt érdeklődők fogadása, információ 
szolgáltatás biztosítása. Elvárások: középfokú végzettség, jó szervező, kommunikációs 
és együttműködési készség, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés. Előny: 
hasonló területen szerzett tapasztalat.

n JogásZ BEsZErZési tErÜlEtrE: Jogász munkatársat keresünk beszerzési 
területre. A munkakör célja: Részvétel a Társaság beszerzési folyamataiban, az elkészült 
dokumentáció jogszerűségének vizsgálata, szükség szerint korrigálása, javaslatok 
tétele. Feladatok: - közreműködés a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, 
együttműködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel; - 
részt vesz a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az igénylések 
tartalmi és jogi megfelelőségének vizsgálatában; - részvétel a Társaság közbeszerzési 
eljárásainak bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást; 
- részvétel a Társaság beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, 
fejlesztésében; - az elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése; 
- új beszállítók keresése, piaci lehetőségek feltérképezése; - közreműködés a beszállítók 
elő- és utóminősítésében; - támogatás nyújtása a Társaság többi szakterületének 
beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: - jogi végzettség; - logikus, dinamikus 
személyiség; - kiváló kommunikációs és problémamegoldó képesség; - együttműködő 
készség, elhivatottság; - MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Outlook). 
Előnyt jelent: - hasonló munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat; - közbeszerzési 
eljárások lefolytatásában szerzett tapasztalat; - jogi tanulmányok folytatása.

n sPortsZErvEZŐ: Társaságunk sportszervező pozícióba keres munkavállalókat. 
Feladatok: - a sportszervezésért felelős részleg állandó és időszakos sportprogramjainak 
tervezése, szervezése, lebonyolításuk előkészítése; - a saját szervezésű úszásoktatások 
előkészítése, részvétel a szervezési folyamatokban, időben és térben való koordinálása; 
- a nem rendezvény jellegű szabadtéri pályák, valamint sportcsarnokok működési 
rendjének kialakítása, működésük koordinálása; - kapcsolattartás az ügyfelekkel, az 
érdeklődők tájékoztatása; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. 
Elvárások: - sportolói múlt; adminisztratív tapasztalat előnyben; - ügyfélközpontúság; - jó 
kommunikációs, szervező és koordinációs készség; - felhasználói szintű Office ismeretek 
(Word, Excel, Outlook) - pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: 
sportszervezői végzettség.

n intéZMényi tAKArÍtÓ: Társaságunk intézményi takarító munkakörbe keres 
munkatársakat. Feladatok: - irodák, sportlétesítmények takarító gépekkel történő 
tisztántartása, - rendezvényeken a helyszín tisztaságának biztosítása, - takarításhoz 
szükséges gépek üzemeltetése, alkalmazása, karban-tartása, valamint vegyi anyagok 
adagolása. Elvárások: szakirányú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, 
precizitás. Előny: szakirányú takarítógép-kezelői végzettség, hasonló területen 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.

sZolgáltAtás
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 redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa ké-
szítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, 
napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

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

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 víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

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

n vÍZsZivárgás – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATOR-
NA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

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

n Kaiser viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és 
tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől 
a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

n ABlAK, AJtÓ, rEdŐny, MŰAnyAg nyÍlásZárÓK, redőnyök, szúnyoghálók 
beépítése, cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciá-
val. 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, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n viZsZErElés gyorssZolgálAt, vÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, 
TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐ-
FAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

n gáZKésZÜléK KArBAntArtás-tisZtitás, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ 
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

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

n MiNDENNEMű régiségEt vásárolok, DiJtAlAN kisZállássAl 
késZPéNZért! butort, FEstMéNyt, csillárt, PorcEláNt, 
kEráMiát, sZöNyEgEt, órákAt, HirADástEcHNikát, cD-DvD, bAkElit 
HANglEMEZt, FéNykéPEZőgéPEt és obJEktÍvEt, EZüst-broNZ-réZ 
tárgyAkAt, biZsukAt, borostyáNt, köNyvEkEt, kitüNtEtést, 
JElvéNyt, Háborus-kAtoNAi tárgyAkAt. PiNtér NikolEttA, 06-30-
973-4949, 466-83-21

állás/MUnKA
n Egészségügyi. végzettséggel házi beteg ápolást, valamint gyermekfelügyeletet 

is vállalok. Bp. XVIII-XIX. kerület területén elsődlegesen. Elérhetőség: 06-20-313-2913.

n Xviii. kerületben működő konyhánkra keresünk konyhai kisegítő 
munkatársakat hétfőtől péntekig tartó munkarendbe, teljes- és 
részmunkaidőbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon: +36 1 294 2462. 
(Megváltozott munkaképességű jelöltek jelentkezését is várjuk.)

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

oKtAtás

n MAtEMAtikából, FiZikából korrEPEtálást, köZéPiskolárA- és 
érEttségirE FElkésZÍtést vállAlok. áltAláNos– és köZéPiskolás 
tANulók sZáMárA is. MEgbEsZélés sZEriNt HétvégéN is! 
érDEklőDNi lEHEt: +36-1/294-5985-ös tElEFoNsZáMoN.

Adás–vétEl–régiségEK

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

n készpénzért vásárolok színházak részére is bútorokat, festményeket, 
dísztárgyakat, gyűjteményeket, órákat, kitűntetéseket, bizsukat, réz-
bronz tárgyakat, könyveket, hangszereket, csillárokat, szőnyegeket, 
ruhaneműt, teljes hagyatékot. Hétvégén is hívható: 06-70-651-10-28

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 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 365. fszt. 6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6 
Üllői út 365. fszt. 11. – 16 m2 – garázs – hrsz: 152074/A/17 

Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147 
Üllői út 425. fszt. 4-5. – 64+30 m² - üzlet - hrsz: 150839 

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. február 20. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2017. február 24. 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 
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 

Sina Simon sétány 2. fszt. 131. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/67/A/131 
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Telefonszám: +36 20/3882-083

„KUKUCSKA” az Eötvösben

A Bp. XVIII. kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola
(1184 Bp. Lakatos út 30.)

szervez gyerekeknek

I TERVEZETT PROGRAMOK

1. 2017. február 10.
15.00-17.30-ig

„Itt a farsang, áll a bál” - játékos foglalkozás

2. 2017. február 23.
16.30-17.15-ig

„Szurkoljunk együtt!” - játékos sportfoglalkozás
Bemutatkozik a Városgazda Utánpótlás Akadémia

3. 2017. március 14.
-12

– ünnepi 

4. 2017. március 23.
16.30-17.15-ig

„Eötvös-lovaggá avatás”- játékos foglalkozás

A foglalkozások során a gyerekek és a szüleik megismerkedhetnek a 2017/2018-as tanév 

Az iskola életét, pedagógiai programját, a Városgazda Utánpótlás Akadémiával 
közösen indított labdarúgó sportirányultságú osztály tematikáját bemutató sz

értekezletet tartunk
2017. február 23-án 1630 órakor.

2017. február 28-án 8-11 óráig nyílt órákon mutatjuk be az 1. és a 4. osztályokban folyó 
munkát.

Kérjük, ismerkedjenek meg iskolánk életével a honlapunkon (www.eotvosbp18.hu)
található információk segítségével.

Kérdéseiket elküldhetik e-mailben is a titkarsag@eotvosbp18.hu címre.

M SZERETETTEL VÁRUNK!

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és
Rendelőintézet 

(1204 Bp. Köves u 1.)
Gazdasági Igazgatója álláshirdetést tesz közzé

az Intézmény Ellátási osztályára

4 fő Takarító- gépkezelői
munkakör betöltésére

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti 
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Változó, az Intézmény

telephelyein:
Központi telephely: 
1204 Bp., Köves u. 1.,
XX. kerületi Szakrendelő
1204 Budapest, Ady Endre út 1.
Csepeli telephely:
1211 Bp., Déli utca 1.

Illetmény, juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény,
valamint megállapodás rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó feladatok:
Az intézmény közforgalmi helyiségeinek takarítása és
berendezési tárgyainak tisztántartása takarítógéppel.
Feladatait a munkaköri leírásában foglaltak szerint, valamint a
belső szabályzatok és protokollok alapján végzi igény szerint,
változó telephelyen. 

Jelentkezési feltételek:
• 8 általános iskolai végzettség
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban az elbírálást követően azonnal
betölthető, érvényes erkölcsi bizonyítvány és alkalmassági
eredmény birtokában. 

A jelentkezést elektronikusan kérjük benyújtani az alábbi
címre:

Szabó Gusztáv ellátási osztályvezető nevére címezve az
ellatas@jahndelpest.hu email címre, 

feltüntetve a jelentkezés azonosító számát: 89/2016/ÁLL.

JahnFerencKorhaz_VL1SA8649017_megrendelo_XVIII  06/02/2017  16:18  Pa  

Rimóczi és Társa 
Szűrőbetéteket Gyártó, 
Tervező és Szolgáltató Kft.
2017 | 01 | 20

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Innovatív kavitációs szűrőberende-
zések kifejlesztése szennyvizek szerves
szennyeződéseinek hatékony eltávolítására, 
és stabil kenőanyag emulziók előállítására

Rimóczi és Társa Kft. 1991 óta magas minőségű ipari szűréstechnikai
termékek mind standard, mind pedig az egyes üzemi igényeknek
megfelelően egyedi méretben történő gyártásával és forgalmazásával
foglalkozik. A termék portfóliónkban megtalálható levegő-, folya-
dék- és porszűrők előállítása mellett teljes körű műszaki tervezési,
kivitelezési és karbantartási feladatok ellátását is végezzük. A cég
főtevékenysége a 1392 '08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve:
ruházat). A társaság kutatás-fejlesztést folyamatosan megvalósít te-
vékenysége során a termékfejlesztés és technológiai fejlesztés során,
jelenlegi piaci pozíciója a kifejlesztett saját termékeknek köszönhetők. 

Jelen pályázatban célunk kifejleszteni két olyan kavitációs berendezést,
amelyeknek kettős hasznosítását célozzuk meg:
1. Biológiai hasznosítás: Korunk egyik legnagyobb problémája a
rohamosan fejlődő társadalom megnövekedett ivóvíz szükségletének
kielégítése. Az iható, tiszta édesvíz biztosítása meglehetősen nehéz,
egyes országokban szinte megvalósíthatatlan feladat. A szennyvíz
tisztítása még a fejlett gazdasággal rendelkező országok esetében is
jelentős költséggel és környezeti terheléssel jár, míg a legtöbb
fejlődő országban megoldhatatlan problémát jelent. Az általunk
megvalósítani kívánt prototípus berendezések alkalmasak ezen
problémák megoldására.
2. Emulziók előállítása kenőanyagok stabilizálásával: az emulziók
stabilitása magasabb hőmérsékleten nagyon fontos, mert, ha a
vizes fázis szétválik az olajos fázistól, sem a kenőképesség, sem
pedig a hőelvezetés nem lesz optimális. Az alkalmazás során számos
esetben az emulziók fémforgáccsal, vagy egyéb szennyeződésekkel
terheltek, ezért szűrni kell őket.

A projekt azonosítószáma: KFI_16-1-2016-0053
Támogatás intenzitása: 70,08 %
Bővebb információk elérhetők a honlapon: www.rimoczifilters.com 

Rimoczi-es-tarsa_VL1SA8649011_2017-01-25_94x186  27/01/2017  13:18  Page 1
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14 Február 18-án folytatódik a Nyugdíjas AkadémiaProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 10. 17 óra: Színek és fények 
az üvegen – Kassainé Botykai Éva 
kiállításának megnyitója
Február 11. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 11. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 12. 15 óra: Ki a hunyó, avagy 
Bubus – a Pesti Művész Színház 
előadása. Belépőjegy: 2400 Ft, diák/
nyugdíjas: 1700 Ft.
Február 19. 11 óra: Az aranyhajú lány – 
mesemusical. Belépőjegy: 990 Ft.
Szerdai napokon 9 és 11 óra között 
Baba-mama klub. A részvétel ingyenes!
Keddenként és csütörtökönként az 
alábbi foglalkozásokra várjuk az érdek-
lődőket. Etka-jóga: a részvételi díj 700 
Ft/alkalom vagy 3000 Ft/5 alkalom. 
Zumba: a részvételi díj 700 Ft/alkalom. 
Gerinctorna: a 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 elérhetősé-
geinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig. Az itt található 
Ticket Expressz-irodában jegyek váltha-
tók 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 fo-
lyamatosan lehet sízést, snowboardozást 
tanulni. Egyéni és csoportos oktatás 3 
éves kortól kezdve az emberi élettartam 
és a vállalkozó kedv határáig. A csopor-
tokat életkor és tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdánként 16–19 
óráig, szombatonként 10–13 óráig. A 
pályán szakképzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges burkolat, két 
sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és 
esti világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Február 10. 20 óra: Városgazda 
Utánpótlás Akadémia–Törökbálint futsal 
bajnoki mérkőzés
Február 12. 17 óra: PLER-Budapest–
Balatonfüred NB I/B-s férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés
Február 18. 14 óra: Fitneszverseny 
a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
szervezésében
Február 24. 20 óra: Városgazda Után-
pótlás Akadémia–TFSE futsal bajnoki 
mérkőzés
Február 26. 17 óra: PLER-Budapest–
Veszprém NB I/B-s férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Február 17–18–19. 10 óra: KFK Grácia 
nemzetközi ritmikus gimnasztika verseny

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 9. 17 óra: Kultúrkör – Camino, 
ahogy én jártam. Kovács Györgyi nyu-
galmazott régióigazgató úti beszámolója.
Február 15. 16.30: KézműveSzerda – 
farsangi álarcok, kis busó, recegtető
Február 16. 17 óra: Kivezető út a 
depresszióból – Sonnleitner Károly 
életmód-tanácsadó előadása. Téma: 
mi okozza a depressziót, egészséges 
táplálék – jobb hangulat.
Február 22. 16.30: Társasjátékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben Csillag 

LőZsu és Csillag László kiállítása 
tekinthető meg. 
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 15. 16 óra: Kézműves foglalko-
zás – készülődés a farsangra 
Február 24. 17 óra: Könyvajánlók klubja. 
Mit olvastál mostanában? Oszd meg 
másokkal is.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által rendezett Lőrinc birtoko-
sai című időszaki kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
A Pestszentimrei Könyvtár új helyen, a 
PIK Ház első emeletén, hosszabb nyitva-
tartási idővel várja az olvasóit. Hétfőn és 
szerdán 11–19 óra, csütörtökön 9–17 
óra, pénteken 11–17 óra között tart 
nyitva. Kedden és szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 9. 14 óra: Fehér asztalnál: 
farsangi vidámság – a NYÉVE össze-
jövetele 
Február 9. 16.30: Gerinctorna
Február 11. 10 óra: a Szent László 
Plébánia farsangi bálja
Február 11. 15 óra: Kézműves kuckó
Február 12. 9 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Február 12. 10 óra: Csokikoncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás, játék és 
muzsika 60 percben
Február 12. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 14. 16.30: Gerinctorna
Február 15. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Február 16. 16.30: Gerinctorna
Február 16. 19 óra: Grimm 18 – a 
Globe Társulat előadása felnőtteknek
Február 18. 15 óra: Kézműves kuckó
Február 19. 10 óra: Itt a farsang, áll a 
bál – farsangi jelmezverseny gyerme-
keknek
Február 19. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Február 20. 17 óra: Az 1956 – Kenyér 
és tank című kötet bemutatója. A prog-
ramot a Tomory Lajos Múzeum szervezi.
Február 21. 16.30: Gerinctorna
Február 21. 17.30: Társadalomutópiák 
az emberiség múltjában – Pais István 
filozófiatörténész, ny. egyetemi docens 
előadása
Február 21. 18 óra: Utazás 
Önismeretországba – lelki egészség-
tanfolyam
Február 22. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Február 23. 16.30: Gerinctorna
Február 25. 14 óra: Így mulat egy ma-
gyar legény – a Fráter Lóránd Nótakör 
zenés-táncos műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György.
Február 25. 15 óra: Kézműves kuckó
Február 26. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az emeleti galérián 1956 – A szabad-
ság ereje címmel a kerületi plakátterve-
zési verseny kiállítása. Az Aulagalériá-
ban január 31-ig a Varázslatos évszakok 
Lőrincen és Imrén című gyermekrajz-
kiállítás látható. 
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely.

toMory lAJos MÚZEUM 
kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Kossuth téri Pavilongalériában Rerrich 
Béla műépítész, kertépítő, a pest-
szentlőrinci Kossuth tér tervezőjének 
emlékkiállítása hétfőtől péntekig 10 és 
17.30 között tekinthető meg.
Felhők felett címmel repüléstörténeti 
időszaki kiállítás a KÖKI Terminálban 
(II. emelet, az éttermek közelében). Az 
ingyenes kiállítás február 19-ig várja a 
látogatókat, keddtől vasárnapig 10–18 
óra között.
Repüléstörténeti kiállítás látható a 
Ferihegy 2B terminál melletti Aeropark 
repülőmúzeum Il–18-as repülőgépén is.
A kerületet bemutató ismeretterjesztő 
tablósorozat és a hozzá kapcsolódó 
online térképes felület révén a kerület 

története mellett megismerhető annak 
22 részegysége, valamennyi köztéri 
és beltéri emlékműve, emléktáblája 
és szobra, valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elnevezéseket is 
tartalmazó – utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.es/kossuth.
html).
Várjuk iskolai és óvodai csoportok 
jelentkezését múzeumpedagógiai foglal-
kozásokra. Programkínálatunk elérhető 
a muzeum18ker.hu oldalon a Múzeum-
pedagógia menüpontban. Jelentkezés: 
sarolta.rozgonyi@gmail.com. 
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat 
előzetes egyeztetés alapján, többnyelvű 
tárlatvezetés, múzeumpedagógiai 
programok minden korosztálynak (a 
kínálatról a honlapunkon lehet tájéko-
zódni), vándorkiállítások kölcsönzése, 
helytörténeti séták szakavatott vezető-
vel, helytörténeti kiadványok árusítása.

MÚZEUMsAroK 
KiállÍtÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
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.

hAvAnnA KiállÍtÓhEly
Havanna utca 9.

Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyezte-
tés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 10. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Népi hagyományőrző ze-
nés, táncos családi elfoglaltság. Vezeti: 
Plugor Judit. A belépés ingyenes.
Február 11. 15 óra: Pál Feri atya ismét 
a PIK-ben! A belépőjegy elővételben 
1600 Ft, az előadás napján 1800 Ft. 
Előzetes jelentkezést kérünk!
Február 12. 10 óra: Terepasztalos 
stratégiai játék – bemutató. A belépés 
ingyenes!
Február 15. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 15. 17.30: Kertbarátklub. Téma: 
dísznövényeink védelme, a tárolási 
betegségek. Előadó: Hertelendi Péter. A 
belépés díjtalan.
Február 17. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 18. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Február 19. 10 óra: Nemzetek napja – 
Olaszország. A belépés ingyenes.
Február 21. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: teremtő évindítás és tavaszi 
megújulás. Előadó: Halász Aranka. 
Belépőjegy: 400 Ft.
Február 22. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Február 24. 9.30: Baba-mama klub. 
Klubvezető: Szám Gabriella. Részvételi 
díj: 600 Ft, ha testvér is megy, 1000 
Ft/2 gyerek.
Február 26. 15 óra: Sylvia – a Pótszék 
Társulat előadása A. R. Gurney műve 
alapján. Belépőjegy: 1800 Ft.
Február 9-én 17 órától ingyenes jogi 

tanácsadás, amelyet előzetes bejelent-
kezés alapján lehet igénybe venni. 
Foglalkozásainkra, klubjainkra jelent-
kezni és az időpontjukról érdeklődni az 
elérhetőségeinken lehet.

BAl 18
üllői út 337. 

Február 23. 17 óra: Közéleti Kávézó. 
Meghívott vendég: Horváth Csaba, a 
Fővárosi Közgyűlés MSZP-frakciójának 
vezetője. Házigazda: Kunhalmi Ágnes 
országgyűlési képviselő, beszélgetőpart-
ner: Gyuricza Péter újságíró.

JElMEZvErsENy
gyErMEkEkNEk
Itt a farsang, áll a bál címmel farsan-
gi jelmezversenyt szervez a Kondor 
Béla Közösségi Ház. A gyermekek 
részére meghirdetett versenyre 
három kategóriában lehet jelentkezni. 
Külön várják a bölcsődések (1–3 
évesek), az óvodások (3–6 évesek) 
és a kisiskolások (6–10 évesek) 
jelentkezését. A jelmezverseny fődíja 
egy édes meglepetés.
Jelentkezés és további információ: 
Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor 
Béla sétány 8. Telefon: 297-0366). 
A jelmezverseny február 19-én 
(vasárnap) 10 órakor kezdődik, a 
belépőjegy 500 Ft.

iNgyENEs 
JátékbEMutAtó
Aki új és igazán magával ragadó 
hobbira vágyik, annak ott a helye 
a PIK Házban a terepasztalos stra-
tégiai játékbemutatón, amelyre 14 
éves kortól várják az érdeklődőket. 
A program során betekintést nyerhe-
tünk egy komplex hobbiba, amely a 
játékon keresztül fejleszti a kombina-
tív készséget, a gyors helyzetelem-
zést és döntéshozást, a szövegértést, 
a lényegre törő kommunikációt, az 
angol nyelvtudást. A modellezés 
lehetőséget kínál arra, hogy fizikai 
valójában megtapasztaljuk saját 
alkotóképességünket, türelmet és 
precizitást tanuljunk, és létrehozzunk 
valami egyedit.
Időpont és helyszín: február 12. 
(vasárnap) 10 óra, PIK Ház (Vasút 
utca 48.). A belépés ingyenes!

A NAPFéNyEs itáliA
A már hagyományos Nemzetek Napja 
programsorozat következő vendége 
a kerületben Olaszország. Az egész 
napos program során lesz kézműves 
foglalkozás gyerekeknek (hűtőmágnes, 
képek) és felnőtteknek (velencei 
álarcok), film- és rajzfilmvetítés, olasz 
ruházati termékek és élelmiszerek 
vására, reneszánsz fotózás és kvízjá-
ték egy velencei utazásért. Emellett 
a résztvevők megismerkedhetnek az 
olasz kultúrával, gasztronómiával és 
hagyományokkal is.
Időpont és helyszín: február 19. (va-
sárnap) 10 óra, PIK Ház (Vasút utca 
48.). A belépés ingyenes!

túrák A télbEN
Két februári vasárnapon is kirán-
dulásra invitálja a vállalkozó kedvű 
természetbarátokat a Téry Ödön 
Túraklub.
Február 12-én a Budai-hegység 
az úti cél. A résztvevők a Rozália 
téglagyár–Alsó-patak-hegy–Mátyás-
hegy/Szarkavár–Solymár-
vasútállomás útvonalat járják be. 
Találkozó 8.20-kor az Árpád hídi 
autóbusz-pályaudvaron, indulás 8.30-
kor. A túra 8 km-es, költség: BKV. 
Vezeti: Dobosné Ildi.
Egy héttel később, február 19-én 
a Gödöllői-dombságba megyünk. 
Útvonal: Maglód–Pécel. Találkozó 
8.30-kor az Örs vezér tér Kerepesi 
úti oldalán, az Árkád bevásárlóköz-
pontnál. Indulás 8.45-kor. Túratáv: 
14 km, költség: 1000 Ft. A közepes 
nehézségi fokú túrát Verseginé Márta 
vezeti.
A túrákkal kapcsolatban további 
információ: Versegi Károlyné (Márta) 
06-20-475-4987 vagy 06-70-566-
4887.

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu

megmentHető-e 
az európaI 
kultúra?
A címben foglalt kérdés csak egy azon izgalmas kér-
dések közül, amelyekre közösen keresik a választ a 
nyugdíjasok Akadémiájának hallgatói és előadói. A 
tizedik szemeszter indul február 18-án.

Kettős jubileumot ünnepel a zsigmond Király Egyetem kezdemé-
nyezésére, a kerületben az önkormányzat támogatásával működő 
Nyugdíjasok Akadémiája: ötödik éve folyik az oktatás ezen a rend-
kívül népszerű szabadegyetemen, amely a tizedik szemeszterét kez-
di meg február 18-án.

– Tényleg rendkívüli a XVIII. kerületi hallgatók érdeklődése – 
hangsúlyozta Jászberényi József, az egyetem tanára, intézetvezető, 
az akadémia főszervezője. – Országosan 33 helyen működünk, de 
messze itt a legnagyobb a látogatottság. Egy-egy előadáson 100–120 
hallgató is részt vesz, és emellett folynak a tanfolyamok, méghozzá 
egyre több.

Biztató számokat mondott Port Tivadarné is, az akadémia helyi 
szervezője, aki öt éve változatlan lelkesedéssel fogja össze a progra-
mok meghirdetését, a beiratkozásokat és sok egyéb feladatot.

– Szemeszterenként 600–700 érdeklődő fordul meg az előadá-
sokon és a tanfolyamokon. Azt hiszem, erre tényleg büszkék lehe-
tünk.

Az akadémia szerkezete nem változott az öt év alatt: egy-egy fél-
év gerincét az az előadás-sorozat alkotja, amelyet az önkormány-
zat támogatásának köszönhetően ingyen látogathatnak a hallgatók. 
Emellett iratkozhatnak be az időskorúak az érdeklődésüknek meg-
felelő tanfolyamokra, amelyek között akad támogatott és térítési dí-
jas is. 

A szervezők büszkén számoltak be arról, hogy folytatódik az 
orosz nyelv oktatása egy szinten, az angolé öt szinten, az olasz kur-
zusok száma pedig eggyel emelkedett. Az olyan népszerű tanfo-
lyamok mellett, mint a geopolitikai, a vallástörténeti, a sporttörté-
neti, a művészettörténeti és a jobb agyféltekés rajzolás, most elindul 
a kereszténység történetét áttekintő kurzus, valamint egy olyan is, 
amelyik Magyarország történetét dokumentumfilmek tükrében 
vizsgálja. 

Az akadémiáról folyamatosan tájékoztat a Városkép, valamint a 
bp18.hu honlap, de érdeklődni lehet Port Tivadarnénál is (06-20-
615-6011, illetve porttivadarne@gmail.com). A tanfolyamokra leg-
később február 10-ig lehet jelentkezni Port Tivadarnénál. 

Az előadásokat mindig szombati napon tartják a polgármesteri 
hivatal tanácstermében (üllői út 400. I. emelet). 

A 10. SzemeSzTeR előAdáSAi
Az ElőADáSOK SzOMBATONKéNT  

9 ÓrAKOr KEzDőDNEK

Február 18. – Dr. Jászberényi József: Homo infantilis, avagy 
megmenthető-e az európai kultúra? (könyvbemutató)
Március 4. – Dr. Udvarvölgyi zsolt: Az iszlám jelene
Március 18. – Dr. Szűcs zoltán: A mai Korea – tendenciák, 
tapasztalatok
április 1. – Novák Mária: Tánc és mozgás időskorban
április 8. – Dr. zelena András: Mit illik és mit nem a közösségi 
médiában?
április 22. – Dr. Jászberényi József: Az olimpiai eszme 
átalakulása az évszázadok folyamán
április 29. – Vasali zoltán: Nagy-Britannia a brexit után
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15Elvitathatatlan, örömteli eredmény: több százan tanultak meg úszni sPort

rótH FErENc    

Jó érzés bemenni a kemény mínuszból a kel-
lemes pluszba, így nem csoda, hogy szinte 
tele volt a 25 méteres medence az úszások-
tatáson, amely olyan népszerű, hogy „nem 
tudnak” elfogyni a jelentkezők.

A négysávos pályából három a len-
dületeseké volt, még ha nem is volt min-
denki lendületben… Persze nem is kel-
lett, hiszen pontosan azért jöttek, hogy 
otthonosan érezzék magukat a vízben, 
magyarán, hogy megtanuljanak úszni.

régi és új ArCok
Az „osztály” létszámáról Bulyáki Ale-
xandra, az egyik oktató beszélt.

– Ha jól számolom, akkor ma 
huszonhatan vagyunk, de jöhetnek 
még, s biztosan jönnek is. Ez az átlagos 
létszám, ami részben a törzsvendégek-
ből, részben az úszni most megtanulni 
szándékozókból áll össze – mondta az 
ifjú hölgy, aki négy edzőtársával vezeti 
a foglalkozásokat, miközben figyel min-
den vendég minden egyes mozdulatára, 
mert a víz, legyen akár sekély, veszélyes 
üzem.

– Szinte valamennyi foglalkozáson fel-
tűnik új arc, aki azért jön közénk, hogy 
legalább vízbiztonságot szerezzen, de nem 
kevesen vannak olyanok is, akik vala-
mennyi, tehát mind a négy úszásnemet el 
akarják sajátítani – tette hozzá Alexand-

ra, aztán már ment is, mert valaki éppen 
a gyorsúszás titkait akarta megtudni.

ottHoNosAN 
A MedeNCébeN
Nosza, gyerünk, felfekvés a vízre, az 
egyik kezet rá a szivacsra, a másikkal 
pedig tempózni, tempózni, ameddig 
csak bírja szuflával az, aki feltehetően 
nem lesz a jövő bajnoka, de az biztos, 
hogy a nyáron már startfejessel ugrik a 
vízbe, és magabiztosan tempózik majd. 

S ha valaki még némi matekozásra 
is vállalkozik, kiszámíthatja, hogy az 
elmúlt hat év során, 2011 elejétől a két 
helyszínen, vagyis a lőrinci Park uszoda 
mellett az imrei Kastélydombi uszodá-
ban, ötszáznál több fiatalt és idősebbet 
tanítottak meg úszni, otthonosan mo-
zogni akár a mély vízben is. Ezért egye-
temi diplomát érdemelnének azok, akik 
évek óta adják át az úszás tudományát...

– Több a nő – mondta az oktató, s a 
szavait alátámasztotta Mészáros Györ-
gyi, akiről valóban elmondható, hogy 
rabja lett az uszodának, az úszásnak. Pe-
dig, amikor először jött el a tanfolyam-
ra, nem volt épp a víz szerelmese. 

úszik, torNázik
– Még a sekély vízben is féltem, belemen-
ni is alig mertem a medencébe. Aztán, 
köszönhetően az oktatóknak, legyőztem 
a félelmemet, s ma már hozzátartozik az 

életemhez a heti két úszóedzés, akárcsak 
a kétórányi torna – mesélte Györgyi, aki 
a beszélgetésünk előtt fél órán át úsz-
ta megállás nélkül a hosszakat, s még 
csak fáradtnak sem tűnt. Elmondta azt 
is, hogy a fiai nem akarták elhinni, mire 
képes. Aztán, amikor az egyikük látta az 
édesanyját, miként repeszti a vizet, gra-
tulált neki. Egy édesanyának pedig ez a 
legnagyobb elismerés.

Az oktatóknak – és nem csak ebben a 
sportágban – meg az ötletgazda önkor-
mányzatnak pedig az, hogy már a he-
tedik éve segítik elő a kerületi emberek 
sportosabb, egészségesebb életmódját.

A CsAPAt
Büszke lehet az 
úszást oktatók ötfös 
edzőcsapata. olyannyira, 
hogy közzé is tesszük 
a nevüket: Bulyáki 
Alexandra, Fierer dóra, 
lukács norbert, Meggyes 
luca, szarka richárd.

2011 óta ötszáznál több fiatalt és idősebbet tanítottak meg úszni

Kint hideg, bent meleg, jó ez a lendület! lEGYőzI A rUBIK-
KOCKáT IS
A világ egyik legfiatalabb kungfumesterével, a kerületben élő 
Molnár szabolccsal beszélgettünk a wing tsun művészetéről 
abból az alkalomból, hogy 2016-ban átvehette kínai és angol 
nyelvű mesterdiplomáját.

– Mi a magyar jelentése a wing 
tsun elnevezésnek?

– Talán meglepő, de szép és 
hangulatos nevet kapott ez a 
harcművészeti szakág. A jelen-
tése gyönyörű tavasz.

– Egy tizenhárom és fél éves, 
182 centi magas, 47-48-as láb-
méretű fiúról az ember nem egy 
önvédelmi, harcművészeti szak-
ág mesterére, inkább egy kosár-
labdázóra gondolna.

– Amióta az eszemet tudom, 
nem zavar a mozgás… Talán ez 
is az oka annak, hogy amikor az 

apukám beíratott egy karatetanfolyamra, még csak óvodás voltam.
– Mégsem a karate hozta meg a sikereidet.
– Nem, mert az apukám a világhírű Bruce lee által ismertté vált 

kungfunak a wing tsun nevezetű önvédelmi, harcművészeti változatát űzte. 
Egyszer mondta nekem, hogy ezt a szakágat a jóisten is nekem teremtette. 
így aztán én is elkezdtem, s ma már tudom, mennyire igaza volt.

– Érdeklődtem utánad, és nem csak családi körben. Általános volt a véle-
mény, hogy Szabinak helyén van az esze, intelligens fiú. Az „eszesség” milyen 
haszonnal jár ebben a sportágban?

– Bocsánat, de kijavítanám: a wing tsun nem sport, „csak” önvédelem. 
Nincsenek sem versenyek, sem súlykategóriák, mint más küzdősportok-
ban. Válaszolva a kérdésre, az ész magas önvédelmi értékkel bír. Az FBI 
és a Bundeswehr oktatási tananyagában is szerepel a wing tsun. Számom-
ra élmény minden edzés és gyakorlás. Gyerekcsoportban kezdtem, de már 
nyolcévesen a felnőttek edzéseire járhattam. lehet, hogy a véremben volt ez 
a harcművészet.

– A tavalyi év októbere emlékezetes lehetett számodra…
– Igen, mert ünnepélyes keretek között vehettem át Si-jo leung Ting 

nagymestertől az első mesterfokozatú diplomát. így lettem a világ egyik 
legfiatalabb mestere. Hálás vagyok, és köszönettel tartozom Si-fu Máday 
Norbert nagymesternek, aki tanítómként szinte második apámként segített 
hozzá e mesterfokozat eléréséhez.

– A díjátadó főszereplői között volt egy ismert név is…
 – Ugyanezen a diplomaátadáson tüntették ki Simicskó István honvé-

delmi minisztert is, aki a világ legjobbjai közé tartozik. Nem véletlen, hogy 
már az ötödik mesterfokozatnál tart.

– Mit szólnak a barátaid, hogy ezt a különleges, azért mondjuk így, spor-
tot választottad?

– Néha úgy érzem, kicsit különcként kezelnek, pedig minden barátom-
nak ajánlom az önvédelmet és a harcművészetet. Nem említettem még, hogy 
néha meglepődöm, mennyi energiám marad egy-egy edzés után. Ez talán a 
táncszeretetemmel magyarázható. A Botafogo együttes tagjaként heti két-
szer gyakorolom a latin táncokat. Nem tudom, idetartozik-e, de a rubik-
kockát egy percen belül kirakom. De tényleg nem akarok dicsekedni.

Ê gönczöl András

„lEhEt, hogy A vérEMBEn volt EZ 
A hArCMŰvésZEt.”

lEVElET KAPOTT 
KAPITáNY

 
Feltételezem, hogy egy edző számára nem lehet nagyobb 
elismerés, mint az, ha a tanítványától, a versenyzőjétől kap 
elismerést. nos, ezt élhette át nemrégiben Kapitány istván, 
a Pestszentimrei Birkózó sportegyesület vezetőedzője. 

Kapitány Istvánnak mindössze ennyi kommentárral nyomott a kezébe egy 
borítékot az egyik tanítványa: „Tessék, Pista bácsi.” Az imrei birkózópalán-
ták „atyja” csak este bontotta fel a levelet, s ahogy elmondta, egészen elérzé-
kenyült az ákombákom betűkkel írt kedves sorokat olvasva.

A 8 éves Alex írt az edzőjének, megköszönve a munkáját, hitet adva a 
mesternek, hogy megéri naponta lemenni az edzőterembe s újra és újra el-
magyarázni, megmutatni, miként kell végrehajtani ezt vagy azt a fogást.

– Alexről tudom, hogy ügyes, kitartó, a birkózást szerető és akaró srác, 
de azt nem gondoltam volna, hogy levelet kapok tőle, megköszönve a mun-
kámat. Jólesett, de még mennyire. Sok minden az eszébe jut ilyenkor az em-
bernek. A közös edzőtáborozásoktól kezdve a versenyeken elért sikereken 
vagy éppen vereségeken át az is, hogy dúsgazdag az a sportág, amelyet ilyen 
srácok űznek. Amíg ilyen megtörténik, nemcsak velem, hanem az ország 
bármelyik utánpótlásedzőjével, addig nem kell félteni a birkózást, mert az 
mindig kitermeli a maga bajnokát, elismert versenyzőjét.

r. F.

csúcsForgAloM 
A PArk 
usZoDábAN

�Hetedik éve támogatja az önkormányzat a lendületbe hoz-
zuk! elnevezésű ingyenes lakossági sportprogramot, amely 
töretlenül népszerű a kerületi lakosok körében. január 

utolsó vasárnapján a bókay-kerti park uszodában is meggyőződ-
hettünk erről.
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� jó éve volt a 
2016-os oszvald 
Marikának. Meg-

kapta a kossuth-díjat, 
eljátszhatta élete első 
prózai szerepét, és a 
budapesti operett-
színházban is zsúfolt 
évadot hagyott maga 
mögött. Az „operett 
királynőjének” mind-
emellett hazai és 
külföldi fellépésekre 
is futotta az erejéből, 
például november-
ben a pestszentimrei 
közösségi Házban 
csodálhattuk meg a 
hangját és a tempera-
mentumát. 

– Negyven éve van színpadon. 
Hogyan bírja még mindig tánc-
cal, bukfenccel, cigánykerék-
kel?

– Egyre nehezebben. Azért 
már vannak problémák, a lá-
bam, az ízületeim – vallotta be 
Oszvald Marika. – Sokat tánco-
lok, ezért létkérdés volna szá-
momra, hogy jó cipőt vegyek 
fel, akkor talán megszűnnének a 
fájdalmaim. Nekem mindig meg 
kellett küzdenem a cipőkkel, fő-
leg a tűsarkúakkal! Igazából egy 
szobrászra volna szükségem, aki 
a lábamra szobrászkodna egy 
remek cipellőt, vagy nem kelle-
ne már ebben a korban mindent 
nagy szenvedéllyel csinálni. 

– Gyermekkorában is ilyen 
szenvedélyes volt?

– Csintalan, igen mozgékony 
kislány voltam. A magamutoga-
tás velem született, s akaraterő-
vel, szorgalommal és kitartással 
párosult. Művész szüleim révén 
már gyerekkoromban éreztem, 
hogy ezt a pályát fogom válasz-
tani, ismertem az összes operát 
és operettet. Jártam balettozni, 
szteppelni, akrobatikázni, szer-

tornázni, de mást is kipróbál-
tam, még toronyugrottam is. 

– Az operett királynője, nagy 
sztár lett. Gondolta a kezdet 
kezdetén, hogy „megkoronáz-
zák”, és egy ország kedvence 
lesz?

– Mindig arra figyeltem, 
hogy maximálisan jól végez-
zem a munkám. Tehetségesnek 
tartottak, de erről az édesapám 
csak ennyit mondott: „Marikám, 

tehetséges vagy, de nem tehetsz 
róla.” Ez azóta is bennem van, 
ennek szellemében élek, és ta-
lán ennek is köszönhető, hogy 
az egész ország kedvel. 

– Meg a jó humorának, ami 
„lejön” a színpadról is.

– Mindig vidám természetű 
voltam. Boldog életem volt, hi-
szen egy boldog műfajban dol-
gozhatok évtizedek óta. Szere-
tek mások viccein jókat nevetni, 

és én is szeretek nevettetni, mert 
meggyőződésem, hogy a humor 
mindenen átsegít.

– A Sirályban, élete első pró-
zai szerepében viszont „drámá-
zik”. Hogyan találta meg a drá-
mai szerep, és miért vállalta el?

– Fehér Balázs Benőt, az 
igen tehetséges fiatal színészt és 
rendezőt néhány évvel ezelőtt 
a Színművészeti Egyetemen is-
mertem meg, amikor egy három 

hónapos zenés kurzust tartottam 
az osztályának. Nagyon meg-
kedveltük egymást, és láttam a 
rendezéseit, amelyek mind tet-
szettek. ő hívott fel, hogy meg-
rendezi a Sirályt, és Arkagyina 
szerepében csak engem tud el-
képzelni. Szóhoz se jutottam, 
ezért gondolkodási időt kértem. 
Kis idő múlva azonban igent 
mondtam Benőnek, mert izga-
tott a feladat, hiszen egész éle-

temben operettet játszottam, és 
elértem abba a korba, hogy mu-
száj kipróbálnom magam egy 
klasszikus drámában is, amihez, 
úgy érzem, még elég erőm van. 

– Nem félt a drámai feladat-
tól?

– Nagy falat volt, az biztos! 
Imádom a változatosságot, és 
pályám egyik legjelentősebb ki-
hívásának tekintem ezt a szere-
pet.

– Hogyan bírta ki ének és 
tánc nélkül?

– Tény, hogy kicsit vissza 
kellett vennem magamból. Hó-
napokig próbáltunk, addig én 
tanítottam Benőt az egyetemen, 
most ő tanított engem, és sike-
resen működtünk együtt.  Öre-
gedő színésznőt alakítok, amibe 
belefér egy kis ének, sőt tánc is, 
a rutint azonban szögre kellett 
akasztanom.

– 2016 elején Kossuth-díjat 
kapott. Meglepte a rangos díj, 
vagy számított rá?

– Meglepődtem. Amikor 
megtudtam, könnyeztem a bol-
dogságtól, mert ez visszaiga-
zolása a negyvenéves színházi 
munkámnak. Egy ilyen jelentős 
díj nagy felelősséggel jár, s re-
mélem, hogy nem okozok csa-
lódást.

Ê temesi lászló

„Prózai szakra je-
lentkeztem a Szín-
művészeti Főiskolán, 
mert az operettszakra 
nem tartottam al-
kalmasnak magam. 
Túlságosan kislányos 
voltam, a hangom 
pedig csipogott.”

„A János vitéz 
Iluskája volt a nagy 
kiugrásom, de a kis 
szerepeket is sze-
rettem, mert ha az 
ember utálja azt, amit 
csinál, megérzi a 
közönség.”

az ország kedvenC 
prImadonnája
„Marikám, tehetséges vagy, de nem tehetsz róla”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Nyomj egy like-ot, ha szeretnél emléket állí-
tani a nagy Carlo Pedersolinak, művésznevén 
Bud Spencernek élőnagyságú köztéri bronz-
szobrot állítva Magyarországon – így szól 
a felhívás az Egymillió like a Bud Spencer-
szoborért elnevezésű Facebook-oldalon.  
– rendszeresen jártunk különböző rajongói fesz-
tiválokra az öcsémmel. Megrázott minket a hír, 
amikor megtudtuk, hogy elhunyt minden idők 
egyik leghíresebb olasz színésze – mesélte Tasnádi 
Szandra, a kerületünkben élő friss diplomás szob-
rászművész. – Amikor a rajongói csoport felve-
tette, hogy szeretnék, ha lenne Bud Spencernek 
szobra Magyarországon, miután én is közéjük tar-
tozom, vállaltam, hogy ingyen elkészítem az élet-
nagyságú, egész alakos bronzszobrát. úgy gon-
doltam, ha nem kérek pénzt a munkámért, akkor 
jóval olcsóbbá válik, és ezáltal nagyobb eséllyel 
valósítható meg a projekt. 

Tasnádi Szandra Facebookon megosztott fel-
ajánlására több ezer ember reagált pozitívan, so-
kan biztosították őt anyagi támogatásukról, még 
külföldről is kapott visszajelzéseket.  

Szandra Az ördög jobb és bal keze című film 

alapján készített előtanulmányokat, majd megal-
kotta a „nagy pofonosztó” mellszobrát. A mun-
kafolyamatról a fotókat megosztotta a közösségi 
oldalán. Azonban ne tévesszen meg senkit, hogy 
most mellszobrot készített, mert – mint említet-
tük – ő egy egész alakos szoborra vállalkozott. 

A mellszobor eredetiben a Corvin Moziban 
volt látható, az őszi Filmünnepen, ahol egész na-
pos programot szenteltek a szervezők Bud Spencer 
és Terence Hill közös filmjeinek. 

– Számos pozitív visszajelzést kaptam a 
Facebookon és a moziünnep alatt is – mondta 
Szandra. – Nagy örömömre eljött a rendezvényre 
Bud Spencer fia, Giuseppe Pedersoli is, akinek na-
gyon tetszett a brüszt. 

A család a hivatalos Facebook-oldalán 
is közzétette a magyar mellszobor fotó-
ját, és áldását adta a további munkálatokhoz.  
– A szobor Kazincbarcikán kap helyet, az egyik 
ottani városatya mindenben támogat min-
ket – tette hozzá a művész. – Most már meg-
vannak a hivatalos engedélyek, és elkezdhetem 
a munkát. A szobor talapzata alá időkapszu-
lát helyezünk, amelybe beletehetik a rajongók 

a jövőnek szóló személyes üzeneteiket. Nagy 
örömömre ígéretet kaptam arra, hogy Bud 
Spencer hozzátartozói is eljönnek majd az ava-
tóünnepségre, amely várhatóan 2017 őszén lesz.  
Tasnádi Szandra tavalyi éve amúgy is bővelkedett 
izgalmas programok-
ban. Alighogy meg-
nyílt a fiatal kerületi 
képző- és iparművé-
szekből álló Kondenz 
alkotócsoport kiállí-
tása a Pestszentimrei 
Közösségi Házban, 
a párjával, Csörgő 
Tamás grafikussal 
Egyiptomba uta-
zott, ahol dr. Fábián 
Zoltán Imre egyip-
tológus profesz-
szor segédei voltak.  
– életem legnagyobb 
kalandja és hihetet-
len érzés volt a több 
ezer éves műkincsek között dolgozni – mondta 
Szandra. – és amikor hazajöttünk, rögtön beleve-
tettem magam a diplomamunkám elkészítésébe.  
Annak is örültem, hogy volt szerencsém érmekkel 
szerepelni a Vigadó Galériában Somogyi József 

szobrászművész emlékkiállításán, és hogy részt 
vehettünk a ludwig Múzeum Képek és pixelek 
című tárlatán az egyiptomi kutatási rajzainkkal és 
a 3D-s forgótárgy-modellünkkel. 

A szobrászművész ezzel egyidejűleg pályázott 
az Ujvári János-dip-
lomadíjra szerzői 
jog kategóriában, 
és országos harma-
dik helyezést ért el. 
2016-ban sikeresen 
lediplomázott a Ma-
gyar Képzőművészeti 
Egyetemen, jelenleg 
a képzőművész-tanár 
mesterképzés szakon 
hallgató, és tanítá-
si gyakorlatát végzi 
a Képző- és Ipar-
művészeti Szakkö-
zépiskolában művé-
szettörténet szakon.  
– Szeretek tanítani, 

és ez rendkívül fontos tapasztalat számomra. Na-
gyon sűrű volt a 2016-os év, hihetetlenül jó dolgok 
történtek velem, s remélem, hogy a jövőben sem 
lesz ez másként…

Ê Fülep Erzsébet

„JÓ DOlGOK TÖrTéNTEK VElEM”
Kerületi szobrászművész készíti Bud Spencer bronzszobrát

A Kossuth-díjas operettsztárt Pestszentimrén is ünnepelték Portré

A rajongók kezdeményezésére szobra lesz Bud spencernek Magyarországon. 
tasnádi szandra kerületi szobrászművész felajánlotta, hogy ingyen elkészíti az 
életnagyságú alakot, hogy így tisztelegjen a „Mester” emléke előtt.  

oszvald Marika a kossuth-díjat negyvenéves színházi munkája visszaigazolásának tartja


