
állásBÖrZE

köZEl 200 állást kÍNáltAk a munka-
adók a Xviii. kerületi kormányhivatal által 
szervezett rendezvényen. a kondor béla 
közösségi háznál már a kapunyitás előtt 
sokan várták az állásbörze kezdetét. a 
több mint 400 érdeklődő egyebek mellett 
a repülőtéri kiszolgáló cégek vagy éppen 
a városgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. 
munkalehetőségei között válogathatott.

KorsZErűsítés 

A Xviii. kErülEt országgyűlési képviselője, 
kucsák lászló kormánnyal való együttmű-
ködésének köszönhetően mintegy másfél 
milliárd forintból 15 kerületi oktatási-neve-
lési intézményt újítottak fel 2016-ban. az 
elsősorban energetikai célú fejlesztések 
nyomán több mint 4000 kerületi gyermek 
járhat modernebb, korszerűbb és barátsá-
gosabb létesítménybe.

sZEBB KÖrnyEZEt

A lAkókörNyEZEt MEgsZéPÍtéséHEZ, a 
közterületek komfortosabbá tételéhez 
mindenki hozzájárulhat. ehhez sokszor 
elég egy ötlet, egy kis összefogás a 
szomszédokkal vagy éppen a helyi önkor-
mányzattal. a városfejlesztés új eszköze a 
budapest dialog program, amely az utóbbi 
együttműködést kívánja erősíteni. az ötle-
tek közül már többet is megvalósítottak. 

dUBAiBAn is ZilA

sZáMos MEgMérEttEtésEN bizonyultak 
már a legjobbnak a kerületben közkedvelt 
zila kávéház – krisztina Cukrászda ter-
mékei. ezúttal a dubaiban február 27. és 
március 2. között megrendezett gulfood 
nemzetközi gasztronómiai kiállításon győz-
tek. az első díjat a szívtortával nyerték el. 
ennek lényege az, hogy az ember akárhol 
vág bele a süteménybe, szívformát kap.

A FUtás ÖssZEKÖt

A NéPsZErű sPortEsEMéNyt, az imre–
lőrinc utcai futóversenyt, amellyel az 1848–
1849-es forradalom és szabadságharc 
előtt is tiszteleg a kerület már külföldön is 
jegyzik. az idén tizenkettedik alkalommal 
megrendezett viadal iránt ezúttal is nagy 
volt az érdeklődés. ezernél többen álltak 
rajthoz. a legrangosabb kategóriában ke-
nyai futók emelték a verseny színvonalát.
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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 
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AZ 1848–49-Es ForrAdAloM és sZABAdsághArC hŐsEirE EMléKEZtEK

Puskás AttilA    

Az ünnepi szónok szerint március 15-e 
a mintaszerű összefogás emlékét őrzi, 
amelyben az egy célért küzdőket nem vá-
lasztotta el belső ellenségeskedés. 

– A dicső honvédő háború egy po-
litikai és kulturális reformkorszaknak 
a kezdete, a magyar nemzeti identitás 
alapköve – mondta Tevelÿ Arató György. 
– Ennek a forradalomnak és a korszak-
nak a politikai, kulturális vagy társadal-
mi eredményeit az azt követő terror és 
a kicsinyes politikai ellenszél sem tudta 

megsemmisíteni a következő évtizedek-
ben. Annak ellenére, hogy magát a for-
radalmat és a szabadságharcot, idegen 
fegyverekkel ugyan, de legyőzték.

táRSadalmi eRő
Mi volt az, ami a végső fegyverletétel el-
lenére sikeressé tette az utókor számára 
az 1848–49-es eseményeket? A történész 
szerint üzenetértékű, hogy a magyar 
társadalom szerkezete akkoriban foly-
tonos volt. Nem voltak komoly anyagi, 
kulturális és politikai szakadékok egyes 
társadalmi rétegek között.

– A társadalom középpontjában iga-

zodási pontként, az ellenségeinknek 
pedig félelmetes társadalmi erőként 
a köznemesség széles rétege állt. Egy 
olyan politizáló értelmiségi középosz-
tály, amely komoly önvédelmi hagyo-
mányokkal és több évszázados politi-
kai rutinnal rendelkezett. Nyitott volt 
a felemelkedni vágyó magyarok és a 
magyarság sorsát vállaló idegen szár-
mazású, de békével és szeretettel asz-
szimilálódni kívánó nemzetiségek előtt 
is. Magyarország kapcsán éppen ezért 
a történészek nem is polgárosodásról, 
hanem sokkal inkább nemesedésről 
beszélnek – fogalmazott Tevelÿ Arató 
György.

megkÖvetelt 
műveltSég
A történész kiemelte, hogy a for-
radalom és szabadságharc idején, 

majd annak bukása után is az értel-
miség számított a nemzet elitjének.  
– Sem főúr, sem alulról érkezett patro-
nált nem léphetett be a politika fóru-
maira megfelelő iskolázottság nélkül. 
ugyanakkor létezett az a biztos anya-
gi háttér, ami a nemzet politikájában 
való részvételre képessé tette ezeket a 
középosztálybeli embereket. A közne-
messég megtehette azt, hogy ha olyan 
időszak következett, mint amilyen 
1849. augusztus 13-át, illetve az év ok-
tóberét követően borult hazánkra, visz-
szavonult a birtokaira, és a saját, önál-
ló egzisztenciája védelmében kivárta 
a szabadság kivívásának lehetőségét. 
Az 1848–49-es forradalom és szabad-
ságharc eszméje a mai magyarságnak 
több mint másfél évszázad múltán is 
az alapértékei közé tartozik, a szabad-
ságharcosok tettei nem merültek el a 
süllyesztőben.   

� a modern magyar nemzet születésnapját ünnepeltük az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulóján. tevelÿ 
arató györgy történész, levéltáros, a március 14-én a pest-

szentlőrinci kossuth téren tartott ünnepség szónoka úgy fogalma-
zott, hogy ez a születésnap örvendetes ünnepe magyarországnak.

virágsZŐnyEgEt 
AlKottAK 
A KosZorúK
a forradalom és sza-
badságharc hőseire a 
Xviii. kerület nevében 
koszorúval emlékezett 
Ughy attila polgármes-
ter, lévai istván zoltán 
alpolgármester és 
molnár ildikó címzetes 
főjegyző. Ugyancsak 
koszorút helyezett el 
a kossuth téri emlék-
műnél kucsák lászló 
országgyűlési képviselő, 
a Xviii. kerületi kor-
mányhivatal részéről 
Pilcsák Csaba józsef hi-
vatalvezető-helyettes, a 
külső- pesti tankerületi 
központ képviseletében 
bak Ferenc tankerü-
leti igazgató, Pásztor 
józsefné és kuba gá-
bor, az 1956-os magyar 
Szabadságharcosok vi-
lágszövetsége nevében 
pedig lomnici zoltán és 
Szentiványi györgy. 
koszorúval emlékezett 
Ungvár városának kép-
viseletében a bogdan 
andrejev polgármester 
vezette küldöttség, 
a Politikai Foglyok 
országos Szövetsé-
ge, a kerületi bolgár, 
horvát, lengyel, örmény, 
roma, román és ruszin 
nemzetiségi önkormány-
zat képviselői, továbbá 
tóth kálmán (Fidesz), 
Szarvas attila alpolgár-
mester és kiss Róbert 
(kdnP), makai tibor 
és hartaházi miklós 
(jobbik), banga zoltán, 
Székely imre, Stadler 
györgy és zarándy zol-
tán (az lmP és a párt if-
júsági tagozata képvise-
letében), Somody lászló 
és tóth lászló (Pm), 
nagy károly és gergely 
bence (magyar liberális 
Párt), banyár lászló ve-
zérigazgató és munka-
társai (városgazda Xviii. 
kerület nonprofit zrt.), 
Werner Péter vezérigaz-
gató (városrehabilitáció 
18 zrt.), valamint a 
kerületi pártok ifjú-
sági szervezetei és a 
helyi sportegyesületek, 
oktatási intézmények, 
civil és egyéb társadalmi 
szervezetek, polgári, 
nyugdíjas, kulturális és 
művészeti egyesületek 
képviselői.

az egySégben volt 

a magyarság ereje
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2 Közélet Több mint 400 munkakereső kereste fel az állásbörzét

Puskás AttilA   

A Liszt Ferenc Nemzetközi 
Repülőtérre elsősorban a föl-
di kiszolgáló személyzetbe, a 
különféle vendéglátó egysé-
gekhez és az utasbiztonsági 
ellenőrzéshez kerestek munka-
társakat a börzén. Az önkor-
mányzat városüzemeltető cége 
a festőtől a vagyonőrön és a 
nehézgépkezelőn át a takarító-
ig szakipari, illetve betanított 
munkás állásokat kínált. 

SzemélyeS 
találkozáS
A megjelenő álláskeresőket a 
nyílt munkaerő-piaci elhelyez-
kedésük érdekében személyre 
szabott szolgáltatásokkal – pél-
dául a különféle pályákkal kap-
csolatos, valamint munkaválla-
lási és jogi tanácsadással – is 
segíteni kívánták a szervezők. 
Emellett az önéletrajz megírásá-
hoz is lehetett segítséget kérni.

Az állásbörze célja az volt, 
hogy a közvetlen, személyes 
találkozással megkönnyítse a 
munkaadók és az álláskere-
sők közötti kapcsolatfelvételt, 
valamint a közfoglalkoztatási 
jogviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalók visszatérését 
az elsődleges munkaerőpiac-
ra. 

– Manapság azt, aki munkát 
keres, a legtöbb esetben csak 
úgy tudják alkalmazni a 
munkaadók, hogy előtte vala-
miféle képzést nyújtanak nekik 
– mondta Hodruszky Csaba, 
a XVIII. kerületi Kormány-
hivatal vezetője. – A börzén 
részt vevők nagy része nemrég 
került ki a közfoglalkoztatási 
programból. Amikor a kor-
mány elindította ezt a progra-
mot, a szándéka az volt, hogy 
legyen valamilyen lépcsőfok 
ahhoz, hogy az érintettek a 
munkanélküli helyzetből visz-
szakerüljenek az elsődleges 
munkaerőpiacra. Többéves 

munkanélküliség után nagyon 
nehéz visszaszokni, mert vagy 
nincs meg a megfelelő képzett-
ség, vagy az átalakult életrit-
mus az akadály.

Szembenézni 
a kihíváSSal
A börzén a regisztrációs 
pultnál lehetőség volt az 
álláskereső kiskönyv lepe-
csételtetésére is. Azok közül, 
akiknek lejárt a közfoglal-
koztatása, sokan éltek is 
ezzel a lehetőséggel, mert 
ahhoz, hogy áprilistól újra 
ebbe a csoportba tartoz-
hassanak, igazolniuk kell, 
hogy megpróbáltak vissza-
jutni a munkaerőpiacra. 
– Nagy kihívás ez, mert a 
munkakeresők számottevő 

része egészségügyi, mentális 
problémák vagy valamilyen 
családi körülmény miatt na-
gyon nehezen  hajlandó vagy 
képes megjelenni az elsődleges 
munkaerőpiacon. Számukra 
továbbra is segítséget nyújt a 
közfoglalkoztatás, ami nem 
jelent nagy jövedelmet, de leg-
alább valamiféle kötöttséget, 
munkalehetőséget ad – tette 
hozzá Hodruszky Csaba.

Az állásbörzén Kucsák 
László országgyűlési képviselő 
is megjelent. Kiemelte, hogy 
a dél-pesti régiót tekintve 
jelentős számban látogattak 
el álláskeresők a közösségi 
házba.

– Nagyon fontos, hogy 
konkrét állásajánlatokkal 
találkozhatnak az érdeklődők 
– mondta a politikus.

�Csaknem 200 állást kínáltak a munkaadók a 
Xviii. kerületi kormányhivatal által szervezett 
március 9-i rendezvényen. a kondor béla kö-

zösségi háznál már a kapunyitás előtt sokan vár-
ták az állásbörze kezdetét. a több mint 400 érdek-
lődő többek között a repülőtéri kiszolgáló cégek 
vagy éppen a városgazda Xviii. kerület nonprofit 
zrt. munkalehetőségei között válogathatott.
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VISSzATéréS A 
MuNKA VIláGáBA
Az önkormányzat a helyi lakosokra összpontosít

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

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.

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

Fidesz-kDNP 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

Fidesz–kDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

A 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)

A kormányhivatal által szervezett állásbörzén majdnem 200 állást kínáltak a munkaadók 

tAnFolyAMoK AZ állásKErEsŐKnEK
Az önkormányzat önként vállalt feladatként 
kiveszi a részét a helyi lakosok munkához 
juttatásának elősegítéséből. A norvég Alappal 
együtt adta át tavaly az Üllői út 317. alatti 
tudásközpontot, ahol a munkaadókkal és a 
kormányhivatallal közösen olyan ingyenes 
tanfolyamokat igyekeznek indítani, amelyek 
elvégzése után munkához is jutnak az 
álláskeresők. Emellett a munkaerő-piaci 
szereplők összehozására törekszenek a norvég 
Alapnak a börzén is bemutatott projektje alapján, 
amely új szolgáltatásokkal ösztönzi a repülőtéri 
régió gazdaságának fejlesztését. 
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A KEOP (Környezet és Energia Operatív Program) keretében a kerület több oktatási-nevelési intézménye újulhatott meg KÖZÉLET 3

� A XVIII. kerület országgyűlési képviselője, Kucsák László kormánnyal való 
együttműködésének köszönhetően mintegy másfél milliárd forintból 
15 kerületi oktatási-nevelési intézményt újítottak fel 2016-ban. A fejleszté-

sek eredményeként összesen 17 380 négyzetméter homlokzati falfelület szépült 
meg, 15 235 négyzetméter tetőfelület kapott új szigetelést, megközelítőleg 
1000 új nyílászárót építettek be, valamint több mint 1700 energiatakarékos 
lámpatestet és 630 napelemet helyeztek el. A fejlesztések nyomán több mint 
4000 kerületi gyermek járhat modernebb, korszerűbb létesítménybe.

GYERMEKEINKÉ 
A JÖVŐ
VÁROSKÉP

Kassa Utcai Általános Iskola
A felújítás összköltsége: 209 657 997 Ft

Homlokzati hőszigetelés (12 cm)  2859 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (20 cm) 2039 m2

Külső nyílászárók cseréje 89 db
Gépészeti korszerűsítés:
■ 80 kW-os kondenzációs fali kazán: 3 db
■ napkollektorból álló HMV-előállító rendszer 1000 literes tárolóval: 7 db
■ termosztatikus szelepek cseréje: 153 db
Elektromos korszerűsítés:
■ beltéri lámpatestek energiatakarékosra cserélése: 592 db
■ 50 kW teljesítményű naperőmű telepítése,napelemek száma:  204 db
Villámvédelmi rendszer felújítása

Brassó Utcai Általános Iskola
A felújítás összköltsége: 82 117 187 Ft

Homlokzati hőszigetelés (8 cm)  891 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (15 cm) 231 m2

Padlásfödém hőszigetelése (20 cm) 850  m2

Pincefödém hőszigetelése (8 cm) 730 m2

Külső nyílászárók cseréje  49 m2

Villámvédelmi rendszer felújítása

Kastélydombi Általános Iskola
A felújítás összköltsége: 
145 199 738 Ft

Homlokzati hőszigetelés (15 cm) 1673 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (14 cm és 20 cm) 2565 m2

Külső nyílászárók cseréje 665 m2

Villámvédelmi rendszer felújítása

 „A fejlesztésnek köszönhetően újra tündököl az iskolánk, és ami a legfontosabb: 
modernebb környezetben folyik az oktatás, amivel a gyerekek és a szüleik egyaránt 
elégedettek” – mondta Véghely Tamásné, az iskola igazgatója.

Táncsics Általános 
és Német Nemzetiségi Iskola 
A felújítás összköltsége: 
204 992 374 Ft

Homlokzati hőszigetelés (12 cm) 2429 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (20 cm) 1357 m2

Külső nyílászárók cseréje 88 db
Fűtésrendszer korszerűsítése
Napkollektoros rendszer kiépítése
Világítás korszerűsítése:  energiatakarékos lámpatestek beszerelése
Villámvédelmi rendszer felújítása

A korszerű nyílászárók, 
a felújított homlokzatok 
hozzájárulnak ahhoz, hogy 
hatékonyabban lehessen 
ellátni az oktatási-nevelési 
feladatokat, hogy mind a 
dolgozók, mind a gyerme-
kek kellemesebb és bizton-
ságosabb környezetben te-
gyék a dolgukat.

Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi
Általános Iskola és Gimnázium
A felújítás összköltsége: 207 807 253 Ft

Homlokzati hőszigetelés 3397 m2

Tető szigetelése 604 m2

Padlásfödém szigetelése 1307 m2

Külső nyílászárók cseréje                                                                              
Fűtésrendszer korszerűsítése
Napkollektoros rendszer kiépítése
Világítás korszerűsítése: 
energiatakarékos lámpatestek beszerelése

„Hihetetlen változáson ment keresztül az egykori is-
kolám. Minden új és szép. Irigykedek a még ide járó 
diákokra, hogy egy ilyen szép épületben tölthetik a 
napjaikat” – mondta Lénárd Lili, az iskola egykori 
tanulója.

Kucsák László: Barátságosabb 
és modernebb körülmények 
között szerezhetik meg 
gyermekeink a tudást

(8 cm)  891 m2

(15 cm) 231 m2

 (20 cm) 850  m2

(8 cm) 730 m2

2

Villámvédelmi rendszer felújítása „Nagyon örültünk, hiszen kívül is elég korszerűtlen volt már 
az iskola épülete, amely most gyönyörűen megújult. Az pe-
dig, hogy energiatakarékos is lett, példaértékű lehet a diákok 
életében, hiszen azzal, hogy az iskola ilyen, nemcsak a gye-
rekeknek, hanem a családoknak is példát tudunk mutatni” – 
mondta Horváth Gábor, az iskola igazgatója.

„Ez mérföldkő az intézmény életében, mert a teljes körű 
felújítással egy régi álom valósult meg, ugyanis az elvégzett 
hőszigeteléssel sokkal több rezsiköltséget tudunk megtaka-
rítani” – emelte ki Tasnádi András, az iskola igazgatója.

1

3

5

4

6

2

Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános és Alternatív Iskola
A felújítás összköltsége: 
190 930 900 Ft

Homlokzati hőszigetelés (8 cm) 2682 m2

Lapos tető hő- és vízszigetelése (10 cm) 3224 m2

Lapos tető attikafalának magasítása 284 m2

Külső nyílászárók cseréje 417 db
Radiátorok és termosztatikus szelepek cseréje 158 db
Villámvédelmi rendszer felújítása

 
„Az iskola átalakulása meglepetésként ért mindenkit. Az addig komor folyosók és fehér falak hamar megteltek élettel és színekkel. 
Hatalmas köszönet az iskolánk felújításáért, egészen más lett minden: imádjuk a Csontváry gyönyörű színeit, hiszen az épület így 
nemcsak sokkal szebb, de barátságosabb is lett” – nyilatkozta Miklósné Bankó Ilona, az iskola igazgatója.
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�Pestszentimrén is 
megemlékeztek már-
cius 14-én az 1848–

49-es forradalom és 
szabadságharc hőseiről. 
a vasvári Pál-kopjafánál 
babucs zoltán hadtörté-
nész ünnepi beszédében 
úgy fogalmazott, hogy 
bár a szabadságharcot 
leverték, a forradalom 
gyümölcse végül beérett, 
megteremtve a polgári 
magyarországot.

Puskás AttilA    

A szabadságharc során a magyarság 
összefogása egy olyan hadsereg gyors 
felállítását tette lehetővé, amelyik egész 
Európának példát mutatott az elnyo-
más elleni harcból. 

Amint arra a szónok, Babucs Zoltán 
rámutatott, a márciusi 12 pont egyik 
legfőbb követelése az volt, hogy az ide-
gen katonákat vigyék el Magyarország-
ról, a külhonban szolgáló magyar kato-
nákat pedig hozzák haza. 

a veSzélyekkel 
daColva
Amikor világossá vált, hogy a délvidéki 
szerb mozgolódások miatt önálló fegy-
veres erőre van szükség, megkezdődött 
az első tíz honvédzászlóalj szervezése. 
Ezek a katonák, valamint a Császári és 
Királyi Hadseregnek az országban állo-
másozó alakulatai indultak el a Délvi-
dékre, hogy a szerb lázadást leverjék. 

– A fiatal magyar honvédségnek ége-
tő szüksége volt harcedzett képzett ka-
tonákra, de a bécsi udvar ezt nem pár-
tolta az Európán végigsöprő forradalmi 
hullám miatt. Olaszországban 40 ezer 
magyar szolgált a császári és királyi 
hadseregben, többek között az 5. és a 7. 
huszárezred. Az ötödik ezrednek volt a 
parancsnoka Mészáros lázár ezredes, a 
későbbi első magyar hadügyminiszter.

Jelentős számú katonához kellett 
szólnia 1848 őszén Kossuth lajosnak 

Cegléden. Azon a nyáron több hu-
szárezred hivatalos vezénylés alapján 
hazajött, de szeptember után I. Ferenc 
József már nem engedte haza a magyar 
katonákat. Kossuth küldöttei járták a 
helyőrségeket, hogy hazacsábítsák a hu-
szárokat, akik közül sokan megkísérel-
ték, hogy az ellenséges túlerővel dacolva 
Magyarország felé vegyék az irányt.

Üzenet 
a győzteSnek
A történész a hazaszeretet legszebb pél-
dájaként említette a jászkunokból álló 

12. Nádor huszárezred katonáit, akik 
kisebb-nagyobb csoportokban 650-en 
indultak haza. 

– Közülük csak 256-an érték el a 
magyar határt, a többieket elfogta a 
császári haderő, vagy elestek a csaták-
ban – mondta. – A külhonban szolgá-
ló katonák még 1849 nyarán is jöttek 
haza. Az utolsó szökés udvardi Ferenc 
huszár őrmester és 98 bajtársa nevéhez 
fűződik. Ők 1849. június 1-jén indul-
tak Magyarországra, és június 13-án 
Kmety György hadosztályához csat-
lakozva részt vettek a győztes csornai 
ütközetben. 

A honvédhadsereg felnőtt a feladat-
hoz, és az 1849-es dicsőséges tavaszi 
hadjárat végére az akkori Magyaror-
szág mintegy 90 százalékáról kiűzte 
a császári hadakat. A szabadságharc 
csúcspontja a budai vár 1849. május 
21-i bevétele volt, ami viszont egyben 
a küzdelem végnapjainak kezdetét is 
jelentette.

– ugyanezen a napon I. Ferenc Jó-
zsef Varsóban segítséget kért Miklós 
orosz cártól. letérdelt elé, és kezet 
csókolt neki, ezzel is elismerve, hogy a 
Császári és Királyi Hadsereg képtelen 
legyőzni a magyar honvédeket. Európa 

közben hallgatott – tette hozzá Babucs 
zoltán. – Nem tűrhették, hogy létrejöj-
jön a független, önálló Magyarország, 
ezért magára hagyták a szabadsághar-
cot. Görgey Artúr végül 1849. augusz-
tus 13-án Világosnál letette a fegyvert, 
de utolsó gesztusával a világ tudtára 
kívánta adni, hogy nem Ausztria győz-
te le a magyarságot, hanem a cári túl-
erő. Ezért Paszkevics hercegnek, a cári 
hadsereg főparancsnokának adta meg 
magát. 

A szabadságharc leverése után alig 
húsz évvel végül mégis beérett annak 
gyümölcse. Az 1867-es kiegyezés során 
létrejött a modern polgári Magyaror-
szág.

KosZorúK 
A KoPJAFánál
Az 1848–49-es 
szabadságharcban hősi 
halált halt vasvári Pál 
kopjafájánál Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
önkormányzata nevében 
Molnár ildikó címzetes 
főjegyző és galgóczy Zoltán 
alpolgármester helyezett 
el koszorút. szintén 
koszorúval emlékezett 
Kucsák lászló országgyűlési 
képviselő, Bauer Ferenc 
(Pestszentimrei városrészi 
Önkormányzat), Pilcsák 
Csaba József (Xviii. 
kerületi Kormányhivatal), 
tóth Kálmán és sebes 
Emil (vasvári Pál Polgári 
Egyesület), torma Beáta 
és nagy Károlyné (Fidesz), 
Kiss róbert (KdnP), Makai 
tibor (Jobbik), Pócsi 
tamás és varga Zsolt 
(lMP), Petrovai lászló és 
somodi lászló (Párbeszéd 
Magyarországért), Bécsi 
richárd (Fidelitas), az 
Együtt Pestszentimréért 
Egyesület, a dr. széky Endre 
Pestszentimre történeti 
társaság és az Attila Unokái 
egyesület. 

A kAtonák hAzAjöttek 
kossuth hívó szAvárA
A 48-as honvédek példát mutattak Európának

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A március 13-i ünnepségen a Pestszentimrei 
Közösségi Ház vezetője, Ódor Katalin be-
vezetésként elmondta, hogy 15. alkalom-
mal ünnepelhetnek Bányai Júlia emléktáb-
lája előtt. 

– Közös énekléssel díszített, szeretett 
hagyománnyá nőtte ki magát az esemény 
– tette hozzá. 

A megemlékezésen ebben az év-
ben Ujvári Miklósné, az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület (EPE) elnöke 
mondott ünnepi beszédet. 

Kitért Bányai Júlia izgalmas életútjára, 
s kiemelte abból a forradalom és szabad-

ságharc idején vállalt szintén izgalmas, 
romantikus szerepét. Sárosy Gyula ügy-
véddel kötött házassága a férj korai halála 
miatt rövid ideig tartott. A fiatal özvegy 
nem akart az időközben kitörő forradalom 
és szabadságharc eseményeinek semleges 
szemlélője lenni, ezért elhunyt férje nevén 
jelentkezett a nagyváradi zászlóaljba. Déva 
alá már őrmesteri rangban érkezett. Bátor, 
hazafias tetteit követően hadnaggyá, majd 
századossá léptették elő. „Sárosy százados” 
a magyar nőtársadalom egyik példakép-
évé vált. 1883-ban Kairóban érte a halál. 
– A mai Júliák jelen vannak az államigaz-

gatásban, a politikában, az oktatásban, az 
egészségügyben és a vállalkozásokban is. 
Mint nők, feleségek, édesanyák, dolgozó 
nők bátrak, harcosak és erősek. Példát mu-
tatnak, példaképpé válhatnak. Feladatukat 
teljesítő kiskatonák, akik gyermekeiket 
nemzeti öntudatra, összetartozásra, a ha-
gyományok megőrzésére tanítják – mond-
ta az EPE elnöke.

Az emléktáblánál a Pestszentimrei 
Városrészi Önkormányzat nevében 
Bauer Ferenc képviselő koszorúzott, és 
koszorút helyeztek el a Dr. Széky End-
re Pestszentimre Történeti Társaság, az 
Együtt Pestszentimréért Egyesület, vala-
mint az imrei általános iskolák, óvodák 
képviselői is. 

Az ünnepség zenei aláfestését Szitás 
Kocka Andreának, a Dohnányi Ernő ze-
neiskola tanárának citerajátéka adta.   

A megemlékezésen részt vett Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester is.

Ê g. A.

„A mai Júliák jelen vannak 
az államigazgatásban, a 
politikában, az oktatásban, 
az egészségügyben és a 
vállalkozásokban is. Mint nők, 
feleségek, édesanyák, dolgozó 
nők bátrak, harcosak és 
erősek.”

NEMES MEGEMléKEzéS
15. alkalommal ünnepeltek Bányai Júlia emléktáblájánál 

babucs Zoltán hadtörténész emlékeztetett, hogy bár a szabadságharcot leverték, a forradalom megteremtette 
a polgári Magyarországot

Kossuth-nóták dallamaival fogadták az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc 169. évfordulóján a Bányai Júlia emléktáblájánál tartott ün-
nepi megemlékezésre érkezőket a nemes vendéglőnél.

1848-as 
óvodások
Ünnepeljünk méltó módon címmel emlékezett meg a 
Zenevár óvoda a forradalmi eseményekről. 

Egy óvodás kisgyermeknek játékosan lehet elmesélni, hogy mit ün-
nepelünk március 15-én. Ehhez nyújtott segítséget a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Közoktatásért Közalapítvány pályázata, amelyen 80 
ezer forintot nyert a zenevár óvoda a rendhagyó megemlékezésre. 
– Az ünnepséget kerületi bemutató keretében valósítottuk meg, 
hogy nyitottá tegyük a rendezvényt az érdeklődő óvodapeda-
gógusoknak is – mondta Vecsei Brigitta, a zenevár óvoda ve-
zetője. – Az intézményben hat helyszínen, sátrakban, mesébe 
ágyazva szerezhettek ismereteket az óvodásaink az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc eseményeiről. A sátrak dekoráci-
ója, a zene és a gyerekeket körülvevő tárgyak is ünnepi hangu-
latot árasztottak, és visszarepítették őket a forradalmi időkbe.   
A zenei sátorban a korábban tanult katonai mondókákat, da-
lokat elevenítették fel, valamint megismerkedhettek a gyerekek 
a magyar zászló színeivel, a kézműves sátorban pedig a kokár-
dával és színeinek jelentésével, és ez utóbbiban természetesen 
kézműveskedhettek is. A következő helyszín zenei forgatagában 
többek között a korabeli egyszerű tánclépéseket, katonai vonu-
lást gyakorolhatták. A „hadszíntérsátorban” a szabadságharcban 
a harcmezőn használt fegyverekről és a csaták érzelmi hátteré-
ről meséltek az óvónők.  Egy másik színhelyen drámajátékok 
sora várta a gyerekeket, különféle huszáros „varázslatokkal”. Az 
óvodások láthatták a régmúlt idők egyenruháit is, egyebek kö-
zött a huszárok öltözetét. A „bátorságpróbasátorban” kiképzé-
sen vehettek részt. Várat kellett építeniük, majd visszaszerezni-
ük az ellenségtől, és hallhattak a korabeli várak történetéről is.  
Az ünnepi programot Muzsikás Péter Toborzó című zenés műsora 
zárta.  

Ê Fülep E. 
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�a március 15-i 
nemzeti ünnep 
alkalmából 

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
önkormányzata a 
hagyományokhoz 
híven kitüntetéseket 
adományozott. a 
Rózsa művelődési 
házban március 
14-én tartott ün-
nepségen Ughy 
attila polgármes-
ter köszöntötte a 
díjazottakat, köztük 
a díszpolgári címet 
kapó varjú imre 
nyugalmazott plé-
bánost.

Puskás AttilA   

Az önkormányzat kedves köte-
lezettségének tesz eleget, amikor 
az 1848-as forradalom évfor-
dulóján minden évben díjazza 
azokat, akiket a saját szakterü-
letükön a közösségért végzett 
munkájuk vagy művészi tevé-
kenységük révén példaképként 
állíthat a kerületben élők elé.

Ughy Attila a köszöntőjében 
elmondta, hogy mint minden 
ünnep, az 1848–49-es forrada-
lom és szabadságharc emléke-
zete is a múltba repít.

– Egy olyan forradalom-
ra és szabadságarcra emléke-
zünk, amelyből nem a siker és 
a győzelem fogalmának segít-
ségével emelhetünk át valamit 
a jelenbe, hanem sokkal inkább 
azoknak a jellemzőknek a felfe-
dezésével, amelyek ezt a sokat 
tépett és marcangolt nemzetet 

ezer éve működtetik. 1848-ban 
az ország, a nemzet, a haza és 
a hazaszeretet fogalma volt az, 
amely összekovácsolta ezt a 
sokszínű nemzetet.  A forrada-
lomra emlékezve olyan hősöket 
láthatunk, akik, bár elporla

A polgármester úgy fogalma-
zott, hogy a magyarság öröksé-
gét elpusztíthatatlanná és a né-
pet halhatatlanná az a szellemi 
és lelki táplálék teszi, amely ak-
kor kovácsol össze egy nemzetet, 
amikor a hazát kell megvédeni. 

– ugyanakkor egy nemzet 
történelme nem csupán hábo-
rúkból áll. Nagy adomány és 
Istentől kapott kegy a XVIII. ke-
rület közösségének, hogy min-
den év március idusán újabb 
és újabb példaképeket tüntet-

hetünk ki. Ők a legnagyobb 
kincseink. Emberi testben 
aranyszívvel. Olyan elhivatott 
szakemberek, kiváló művészek, 
elkötelezett lokálpatrióták, akik 
a ’48-as és az ’56-os hősök ne-
mességét őrzik. Ezért köteles-

ségünk időről időre köszönetet 
mondani, és nem csak a tisztelet 
okán bemutatni őket mindenki-
nek, aki csak kicsit is kételkedik 
az olyan értékekben, mint a hit, 
az összefogás, a hűség, a küzde-
lem és a feltétel nélküli szeretet.

Az elismeréseket ughy Atti-
lával együtt Lévai István Zoltán, 
Galgóczy Zoltán, Dömötör Ist-
ván és Szarvas Attila alpolgár-
mester adta át. Az ünnepségen 
részt vett Kucsák László ország-
gyűlési képviselő is.

A hétKÖZnAPoK 
hŐsEi
A mindennapokban 
névtelenül, emberség-
ből, elhivatottságból, 
kötelességtudatból a 
közösségért dolgo-
zók ünnepe a kerületi 
kitüntetések adomá-
nyozása, amivel a 
közösségért végzett 
szolgálatot köszöni 
meg az önkormányzat.
– Egy díj átadásakor 
sosem az a fontos, aki 
adja, hanem az, aki 
kapja. Ugyanakkor a 
kitüntetést nemcsak 
úgy megkapja vala-
ki, hanem kiérdemli. 
A díjakért meg kell 
dolgozni, az elismerés 
jelzi, hogy az elvégzett 
munka eredményét 
mindenki látja és meg-
becsüli. A díjazott az, 
aki valamit eltervezett, 
megdolgozott az ál-
maiért, és önzetlensé-
gen alapuló áldozatos 
munkájával tiszteletet 
ébreszt a közösség-
ben – mondta Ughy 
Attila.

PéldakéPként 
állhatnak mások előtt
Emberségből, elhivatottságból, kötelességtudatból dolgoznak a közösségért
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Az önKormányzAt 2017. évi díjAzottjAi
dísZPolgár

Varjú Imre 
Varjú atya 1978–2003 között plébánosként 

szolgált a Pestszentlőrinci Főplébánián. 
2010. évi nyugdíjba vonulása óta az Ibolya 

utcai kápolna teendőit látja el. Igazi 
közösségteremtő és közösségformáló 
ember. 1992-ben a főplébánia mellett 

helyet adott a Jézus Szíve Nővérek 
Társaságának, amely azóta is országszerte 
nagy szerepet vállal az ifjúság nevelésében. 

Varjú atya segítségével 1993 őszén 
indulhatott el a katolikus nevelés 

a plébánián kívül is, a Szent lőrinc 
Katolikus általános Iskolában. 1994-
ben kezdeményezésére nyitotta meg 

kapuit a liliomkert Katolikus Óvoda. Ő 
volt az 1998 decemberében a Ferihegyi 

repülőtéren átadott kápolna első lelkésze. 
Szerényen, alázatosan és jóízű humorral 

szolgálja a körülötte élőket, igazi példakép. 
Imre atya 2016. október 23-án megkapta 

a Magyar Köztársasági érdemrend 
tisztikeresztjét, majd november 12-én 

az Emberi Méltóságért díjat. 

„Pro UrBE PEstsZEntlŐrinC-
PEstsZEntiMrE” díJ

HorVátH Gábor
Földrajz-biológia szakos általános iskolai 

tanári diplomáját 1982-ben, egyetemi 
végzettségét 1989-ben szerezte meg. 

1983 óta tanít a Kassa utcai általános 
Iskolában. Tanári munkáját kiemelkedően 
magas színvonalon végzi, a szakmája iránt 
mélységesen elkötelezett pedagógus. Első 

igazgatói kinevezését 1992-ben kapta. 
Az azóta eltelt 25 évben a nevelőtestület, 

a tanulók és a szülők bizalma és 

tisztelete töretlen iránta. Vezetői 
érdemeit demokratikus szellemének, 
inspiráló, előremozdító stílusának, 
gyermekszeretetének köszönheti. 

A megújulás mellett fontos számára 
az értékek megőrzése, a hagyományok 

ápolása is. 

Huller áGoston
A kerületi képzőművész hosszú évek 
óta szervezi fáradhatatlanul a helyi 

művészeti életben kiemelkedő jelentőségű 
kiállításokat, tárlatokat, művészeti 

találkozókat. Szervezője és egyben motorja 
az 5KOr Képzőművész Csoportnak, 

amely hazai és nemzetközi kiállításokon 
egyaránt sikeresen képviseli a kerületi 
alkotótevékenységet. Megalapítója és 

állandó organizátora a Magyar Festészet 
Napja kerületi kiállításainak. Kurátori 

tevékenységének köszönhetően jött létre 
az immár közel egy évtizedes Szamárfül 

című kiállítássorozat. 
  

„PEstsZEntlŐrinC-
PEstsZEntiMrE

KErÜlEtért” díJ 

Dr. jászberényI 
józsef lászló

1996-ban diplomázott a Debreceni 
Egyetemen magyar-történelem-

filozófia szakon, majd 2001-ben az 
egyetem Irodalomtudományi Doktori 
Iskolájában szerzett PhD-fokozatot. 

Számos magyar egyetemen és külföldi 
országban tanult, dolgozott, és végzett 

gerontológiai kutatásokat. Több 
nyelven beszél és tart előadásokat. 

2009-től a zsigmond Király Főiskola 

Gerontoedukációs Kutatóközpontját, 2011-
től ezzel párhuzamosan a Szentendrei 
Aranykor Központot is vezeti. 2015-

ben Pest megyéért emlékérmet kapott. 
Gerontológiai témában több könyve 
jelent meg már. 2011-ben Óbudán és 

Szentendrén indította útjára az 50 
felettiek képzését. A 2012 szeptemberében 

induló Pestszentlőrinc-Pestszentimrei 
Nyugdíjasok Akadémiájának főszervezője. 

Az élet legkülönfélébb területeit (napi 
politika, geopolitika, művészet-, 

civilizáció- és sporttörténet) felölelő 
érdeklődése megmutatkozik magas 
színvonalú, érdekes előadásaiban. 

MűvElŐdésért díJ

Dr. HeIlauf zsuzsanna
történész-muzeológus,  

a Tomory lajos Múzeum vezetője 

KnIzner anIKó
a Pestszentlőrinci  

Pitypang Óvoda vezetője 

tótH jános
gombkötő és paszománykészítő 

mester, történelmi viseletek kiegészítő 
díszítményeinek készítője

KastélyDombI általános
IsKola tantestülete

PestszentImreI
KözösséGI Ház 

„gondosKodás  
AZ EMBErért” díJ 

oroszné DeGe zsuzsanna 
a Hétszínvirág Bölcsőde 

kisgyermeknevelője 

Pantó lászlóné 
a Bababirodalom Bölcsőde vezetője 

PaPPné Gál beatrIx
a Csibész Családvédelmi 

Központ szakmai vezetője 

GyönGyVIráG
szocIálIs szolGálat 

munKaKözösséGe 

PEstsZEntlŐrinC-
PEstsZEntiMrE 

sPortérdEMérEM

HámorI zsuzsanna
a H2O Synchro SE vezetőedzője 

PIntér béla
az 1908 SzAC KSE elnöke 

„Mi sZívÜgyÜnK”
ElisMErŐ oKlEvél

 anDrássy Géza
a Pestszentimrei Sportkör  

Egyesület volt elnöke 

buzsáKIné KIrály Klára
a Pestszentlőrinci  

Nyitnikék Óvoda vezetője 

Háló Gyula
a Pestszentimrei  

Baptista Gyülekezet lelkipásztora,  
a kerületi  

„cipősdoboz-akció”  
szervezője

naGyné KoVács márIa
a Fáy u. 2. alatti 60 lakásos 

önkormányzati ingatlan gondnoka 

szIGetI ferenc
művelődésszervező,  

aki nyugdíjasként is aktív  
részt vállal a rózsa Művelődési Ház  

és a kerület kulturális életében

sofI utazó
GyóGyPeDaGóGusI
munKaKözösséGe

KErÜlEtÜnK
FiAtAl tEhEtségE 

luGosI alI DánIel
A 17 éves klarinétművész 2014-ben 

megnyerte az MTVA Virtuózok 
komolyzenei tehetségkutató versenyét. 

Azóta számos sikert aratott nemzetközi 
versenyeken. 

taDIssI yVes martIal
A magyar karate-utánpótlás kiemelkedő 
tehetségű tagja, 9 éve a karateválogatott 

tagja. Korosztályában számos díjat 
nyert például Európa-bajnokságokon és 

világversenyeken. 
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Hasznosítják 
a faágakat 
tuskómarással tüntetik el a földből kiálló 
facsonkokat a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. Közterületi osztályának 
munkatársai. haigl Béla osztályvezető 
elmondta, hogy az időjárás enyhülésé-
nek köszönhetően idén a szokásosnál 
korábban kezdhették meg a munkát.

– A facsonkok és tuskók kimarása a biztonsá-
gosabb közlekedés szempontjából is fontos. Ezt 
a munkát két éve egy saját beszerzésű, nagy tel-
jesítményű tuskómaró géppel végezzük. A tus-
kómarás időjárásfüggő, mert a fagyott talajban 
a gép alkatrészei károsodhatnak. Szerencsénk 
volt az időjárással, így már februárban elkezd-
hettük a munkát. Az ügyfélszolgálaton keresz-
tül hozzánk beérkező lakossági bejelentések, il-
letve a közterületek gondozása során jelentkező 
igények alapján idén már több mint harminc 
tuskót sikerült eltávolítanunk a gép segítségével 
– mondta Haigl Béla.

A közterületen begyűjtött faágakat a cég 
Péterhalmi úti telephelyére szállítják, és ott dol-
gozzák fel. 

 – A közterületi faállomány gondozása során 
több száz köbméter gally gyűlik össze, amely-
nek feldolgozása két gallydaráló géppel folya-
matosan történik. A szétforgácsolt fadarabokat 
a kertészeti feladataink során hasznosítjuk, így 
cserjék alá vagy talajtakaróként használjuk fel. 
Ezzel terítettük le például tavaly a Lakatos-la-
kótelepen az Eötvös iskola udvarának egy je-
lentős részét, helyettesítve a sokkal drágábban 
beszerezhető fenyőkérget.

Ê P. A.

Vállalkozók 
a kerületért
A Budapesti Kereskedelmi és iparkamara 
(BKiK) Xviii. kerületi tagcsoportja a vál-
lalkozók a kerületért program elindítását 
tervezi. A részletekről Erdődy viktor el-
nököt kérdeztük. 

– Talán nem tűnik túlzónak az a megállapítás, 
hogy minden intézmény gazdálkodásában ko-
moly tényező az egyszázalékos adófelajánlásból 
beérkező anyagi támogatás. Meghirdetett prog-
ramunk célja az, hogy a kerületi vállalkozók 
által a BKIK számlájára átutalt egy-egy szá-
zalékkal pluszbevételhez juttassuk a leginkább 
rászoruló kerületi intézményeket. Reményeink 
szerint ezzel a koordinációs, szervezési munká-
val megkönnyítjük a szociálisan érzékeny kerü-
leti vállalkozások dolgát, ugyanis nem minden-
ki ismerheti a „rászorultsági paramétereket”. 

A jelentkezés legkésőbbi határideje április 
20. 

Részletes információ: Budapesti Kereskedel-
mi és Iparkamara XVIII–XIX. kerületi Szolgál-
tató Iroda, 1181 Üllői út 453. 

Telefon: +36-1-290-2350, mobil: +36-30-289-
3029 

E-mail: takacs.imre@bkik.hu.  
Ê g. A.

Az Önök 
szolgálatában
A Xviii. kerületi Kormányhivatal tájékoz-
tatása szerint olcsóbbá válik, és egysze-
rűsödik a közigazgatási ügyek intézése, 
ugyanis március 16-án megszűnt több il-
leték és díj. hogy bevezetésként csak két 
változást emeljünk ki: ingyen juthatnak 
útlevélhez a 65 éven felüliek, és ingye-
nessé vált a CsoK igényléséhez szüksé-
ges egészségbiztosítási igazolás. 

Az állami rezsicsökkentés második fázisában 
– a tavalyi lakossági konzultáció figyelembevé-
telével – húsz hatósági eljárás díja szűnt meg. 
Ezekből tizenöt a magánszemélyek, öt pedig a 
vállalkozások terheit csökkenti. Az állami rezsi-
csökkentés két ütemének megvalósulásával két 
év alatt a vállalkozásoknál több mint 3,6 milli-
árd forint, a magánszemélyeknél több mint 10,3 
milliárd forint marad.

 A magánszemélyeknek ingyenessé válik 
többek között:

– a 65 év fölötti állampolgárok útlevelének 
kiállítása 

– az anyakönyvi kivonat kiállítása 
– a CSOK igényléséhez szükséges OEP-

igazolás
– az elektronikus tulajdonilap-lekérdezés 

évente két alkalommal
– a Magyarország területén kívül élő magyar 

állampolgárok számára a nyilvántartásba 
vételi eljárás

 A vállalkozások terheinek csökkentése:
– ingyenessé vált a cégalapítás, és megszűntek 

az alapítással kapcsolatos egyéb költségek 
egyéni cég, bt., kkt., kft. esetén 

–  ingyenes lett az igazságügyi szakértői név-
jegyzékbe vétel 

Környezetünk 
védelmében
A Fővárosi Közterület-fenntartó nonprofit 
(FKF) Zrt. 2016 nyarán két szemléletfor-
máló és újrahasználati központot (sZúK) 
nyitott meg a fővárosban a lakosság szá-
mára.

A kerületünkben a Besence utca 1/A alatt át-
adott SzÚK hulladékudvart, újrahasználati köz-
pontot és oktatótermet, valamint tanösvényt és 
játszóteret foglal magában. A létesítmény a Je-
genye fasor 15/B alatti lakossági szelektív hulla-
dékgyűjtő udvar mellett újabb lehetőséget nyújt 
a környezettudatos lakosoknak arra, hogy meg-
válhassanak a nem kommunális hulladéktól.

Mindkét helyen leadhatók a csomagolási 
hulladékok, valamint a veszélyes, illetve speci-
ális kezelést igénylő hulladékok is. Ezenfelül a 
Jegenye fasorban az FKF Zrt. logós zsákjaiban 
kerti zöldhulladékot és építési törmeléket is 
átvesznek, míg a Besence utcában a háztartá-
sokban felgyülemlett nagy darabos hulladékot  
(lomot) is. A hulladékudvarokat a lakosság in-
gyenesen veheti igénybe, a cégek csak bizonyos 
díj ellenében. 

Az újrahasználati központban tárgyakat csak 
budapesti lakcímmel rendelkező lakosok adhat-
nak le (akik bemutatják a lakcímkártyájukat és 
a fényképes személyazonosító okmányukat), de 
bárki vásárolhat. Az elektromos eszközök ki-
vételével leadhatók itt a fölöslegessé vált, de jó 
állapotban lévő tárgyak, eszközök (például búto-
rok, sportfelszerelések, könyvek, gyerekjátékok, 
babafelszerelések, konyhai eszközök, takarók).

A tárgyakért csak csekély tárolási, raktáro-
zási díjat kell fizetni, és az el nem kelt tárgyakat 
civil szervezeteknek ajánlja fel a társaság.

A SzÚK-ban a kerület oktatási, szociális 
intézményei környezetvédelmi oktatóprogra-
mokon, pedagógusoktató napokon, kézműves 
foglalkozásokon vehetnek részt. A szakemberek 
iskolai tanulmányi versenyeket, vetélkedőket és 
nyári foglalkozásokat is szerveznek, sőt szak-
mai konferenciák és egyéb rendezvények is tart-
hatók a létesítményben.

Bővebb információ: www.fkf.hu, 
szuk@fkf.hu, edukacio@fkf.hu.

A tíz férőhellyel induló szolgáltatás sikerének 
tudható be, hogy az önkormányzat idén néggyel 
bővítette a férőhelyek számát. 

– Az elmúlt évben összesen 27 fő vette igénybe 
ezt a nappali ellátási formát. Közülük hét embert 
azóta bentlakásos intézményben kellett elhelyez-
ni, sajnos három ellátottunk elhunyt, és vannak 
olyanok is, akiknek az állapota már másfajta 
gondoskodást igényel – mondta a kibővített he-
lyiségek március 8-i hivatalos átadóján Bálint Ra-
móna, a szociális szolgálat vezetője.

Az intézmény munkatársai számos tapasztalat-
tal gazdagodtak az egy év alatt. Munkájuk rendkí-
vüli türelmet és áldozatkészséget követel. Dömötör 
István alpolgármester ezt az odaadást megköszön-
ve arról is beszélt, hogy a kerületi demensellátás 
eredményeire máshol is felfigyeltek.

– Ez a szolgáltatás mintegy úttörő kezdemé-
nyezésként indult el a XVIII. kerületben. Tudo-

másom szerint sem a fővárosban, sem pedig or-
szágosan nem nagyon található hasonló ellátási 
forma. A sikere elsősorban az ott dolgozók érde-
me. A demenciával küzdő idősek gondozása teljes 
embert és odafigyelést igénylő feladat – fogalma-
zott az alpolgármester, hozzátéve, hogy az önkor-
mányzatnak feltett szándéka tovább növelni a fé-
rőhelyek számát. – A felhalmozott tapasztalatok 
birtokában a jövőben is szeretnénk segíteni azok-
nak a családoknak, amelyek vállalják ezeknek az 
idős embereknek az otthoni gondozását, levéve a 
gondot a vállukról arra a 8–10 órára, amíg a hoz-
zátartozójuk itt van.

Kucsák László országgyűlési képviselő szerint 
az elmúlt egy évben bebizonyosodott, hogy fon-
tos és jó döntés volt létrehozni ezt a gondozási 
formát, és érdemes gondolkodni azon, hogy mi-
ként lehetne még jobban működtetni.  

Ê Puskás A.

– A nap 24 órájában folyamatosan készülő fel-
vételeket a közterület-felügyelet munkatársai 
naponta ellenőrzik, és szükség esetén szabálysér-
tési eljárást kezdeményeznek a szemetelők ellen 
– mondta a térfigyelő kihelyezését kezdeménye-
ző Dömötör István alpolgármester.

Az önkormányzat a közeljövőben a kerület 
több szelektív hulladékgyűjtő szigetének megfi-
gyelését is tervezi. Az intézkedés célja egyértel-
műen az illegális hulladéklerakás megszünteté-
se. 

A szelektív pontok segítségével könnyen szét-
válogatható módon gyűjthető össze a hulladék. 
A színes konténerek közül a kék a papír, a sárga a 
műanyag és a fém, a szürke a fém és a műanyag, 

a fehér a fehér üveg, a zöld a színes üveg össze-
gyűjtésére szolgál. Nagyon fontos, hogy a kar-
tondobozokat és a műanyag palackokat kidobás 
előtt össze kell lapítani, ezzel is segítve, hogy mi-
nél több férjen egy konténerbe. A kerti, növényi 
hulladékot pedig az FKF zrt. logójával ellátott 
zsákokban kell a megadott szállítási napokon ki-
helyezni. Az elszállítás időpontjairól a www.fkf.
hu oldalon kapható tájékoztatás.

 A nem megfelelően gyűjtött és a konténerek 
mellé kerülő hulladék nemcsak a környezetet 
károsítja, hanem az egészségre is veszélyes lehet, 
ezért is szükséges a hulladék megfelelő elhelye-
zése.

Ê-puskás-

Több férőhely a demensellátásban
A demencia a gondolkodás és a társas képességek hanyatlásával, a memória és a be-
szédkészség romlásával járó időskori pszichiátriai zavar. A somogyi lászló szociális 
szolgálatnál egy évvel ezelőtt, 2016. március 1-jén kezdtek foglalkozni a demenciával 
küzdő idős emberek nappali ellátásával. 

Kamera a Martinovics téren
Az illegális hulladéklerakás visszaszorításáért, megszüntetéséért minden lehetséges 
eszközzel fellép az önkormányzat. Ezúttal a Martinovics téri szelektív hulladékgyűjtő 
sziget környezetébe helyeztek ki térfigyelő kamerákat. 
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�a lakókörnyezet megszépítéséhez, a 
közterületek komfortosabbá tételéhez 
mindenki hozzájárulhat. ehhez sokszor 

elég egy ötlet, egy kis összefogás a szomszé-
dokkal vagy éppen a helyi önkormányzattal. 
a budapest dialog program ez utóbbi együtt-
működést kívánja erősíteni.  

Puskás AttilA       

A www.budapestdialog.hu egy olyan városfejlesztési portál, amely 
összegyűjti a lakosság ötleteit, elképzeléseit arról, hogy az adott ön-
kormányzat miként tegye a lakhelyüket barátságosabbá, élhetőbbé. 

A programhoz tavaly Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányza-
ta is csatlakozott.

vannak máR eRedmények
Amint azt Ligeti Anna, a Budapest Dialog program kerületi koor-
dinátora elmondta, a múlt évben számos jó ötlet érkezett az önkor-
mányzathoz, amelyek közül néhányat már sikerült megvalósítani.

– Folyamatosan zajlik a javaslatok kiértékelése és a megvalósítás 
szervezése. A tavaly áprilisi indulást követően ősszel már elkészült 
néhány kisebb projekt. Ilyen például a Havanna utca 14. szám előtti 
faültetés, a régi piactéren elvégzett növényzetfrissítés, illetve a Vö-
rösmarty utcában a kutyasétáltatók számára szemetesek kihelyezése 
– számolt be az eddigi eredményekről ligeti Anna.

Amint az eddig beérkezett lakossági javaslatokból kiderült, a leg-
többen a lakótelepek zöldterületeinek felújítását, illetve bővítését, új 

fák ültetését szeretnék elérni. Ezenfelül kulturált pihenőhelyek ki-
alakítása, padok kihelyezése, játszótér-felújítás, játszóeszköz-bővítés 
és ivókutak kihelyezése is szerepel a kívánságlistán.

Ötletből SoSem elég
A felsoroltakon kívül további ötletekkel is megkeresték már az ön-
kormányzatot. Ahhoz, hogy minél több valósuljon meg, a meglévő 
forrásokon túl pályázati pénzekre is szükség lesz.

– Folyamatosan figyeljük a pályázati lehetőségeket, hogy melyik-
hez milyen nagyobb léptékű ötlettel csatlakozhatunk. Mert ötletből 
nincs hiány. Kaptunk már kérést a Szent lőrinc sétány és az Üllői 
út közötti terület felújítására is, annak ellenére, hogy az nem a kerü-
leti önkormányzat kezelésében lévő terület. érkezett kérés a Kondor 
Béla sétány még fel nem újított részének rehabilitációjára, valamint 
parkolóhelyek és nyilvános illemhelyek létesítésére is – sorolta li-
geti Anna.

Az Erzsébettelepi fitneszparkhoz szükséges pénzre már pályá-
zott az önkormányzat, az elbírálás folyamatban van. Arra a kérdés-
re, hogy lehet-e tudni, jellemzően melyik korosztálytól érkeznek az 
ötletek, a koordinátor úgy válaszolt, hogy az interneten jellemzően 
a fiatalok vagy a középkorúak küldik el az elképzeléseiket.

– ugyanakkor személyes találkozók segítségével el tudjuk érni az 
idősebb korosztályt is. Ez már tavaly is sikeres volt, és idén tavasszal 
tervezzük a következő néhány napos ötletgyűjtést.

legyen szó pihenőpadokról, kutyafuttató-
ról vagy akár játszótéri pingpongasztalok-
ról, a Budapest dialog közösségi portálján                       
– www.budapestdialog.hu – vagy a kerület 
honlapján – www.bp18.hu – bárki eljuttathatja öt-
letét. Ugyanitt egyes projektek megvalósításához 
a segítséget is fel lehet ajánlani. 
A térképalapú rendszerben néhány kattintással 
regisztrálva közvetlenül feltölthető a javaslat. 
Az ötleteket fényképekkel is lehet illusztrálni, és 
rövid leírás is küldhető a helyszínről. Mindez akár 
egy mobileszközzel is megoldható. A regiszt-
rált tagok egymás ötleteit is véleményezhetik, 
kiegészíthetik.

a közösségi összefogást
erősítő Program
A városfejlesztés új eszköze a Budapest Dialog

 

Parkban 
tilos 
Parkolni!
Akár 50 ezer forint bírságot is fizethet az, aki zöld-
területen parkol. Az olvasó elsőre talán már-már fö-
lösleges figyelmeztetésnek gondolhatja ezt, pedig 
nagyon is valós problémáról van szó. 

Minderre most, tavasz elején derült fény, amikor a kerületben 
megkezdődtek a parkosítási munkálatok, és a zöldterületeket 
gondozó szakemberek rendszeresen botlottak olyan, tilosban 
parkoló autókba, amelyek akadályozták a munkát. 

A jelenségre érdemes odafigyelni, hiszen a XVIII. kerü-
let átlagon felüli kiterjedésű zöldfelülettel rendelkezik, így 
Pestszentlőrinc, illetve Pestszentimre szinte bármely pontján 
parkolhatunk tilosban, ha óvatlanok vagyunk. Aljegyzői tá-
jékoztatás szerint az eddigi tapasztalatok alapján pontosan ez 
történik: hol itt, hol ott találnak a polgármesteri hivatal közte-
rület-felügyeleti csoportjának munkatársai helytelenül leállított 
gépjárművet, a figyelmetlenség tehát mindenütt jellemző.

legyünk körültekintők! A jogszabály egyértelműen fogal-
maz. A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint 
ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII. 
5.) sz. önkormányzati rendelet szerint zöldterületre gépjárművel 
behajtani, beállni tilos. Aki szabályt szeg, az ellen a vonatkozó 
törvény alapján a hatóság köteles eljárást indítani, és a közigaz-
gatási bírság 50 ezer forintig terjedhet.

Ê-kgy-

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Szegény mókusmama esete, aki összetévesztette a fát 
és az ablakpárkányt, és már éppen kezdett volna 
hozzászokni az emberekhez, amikor megijedt tőlük

Szerintem nincs olyan ember, aki ne szeretné a mókusokat, hiszen tényleg olyan aranyosak. A hosszú bozontos farkukkal, a mókás 
kis pofájukkal, ahogy mogyorót vagy diót rágcsálnak, két kis kezecskéjükkel tartva a zsákmányt, vagy ahogy kergetik önmagukat a 
mókuskerékben. Ha még jól emlékszem, az úttörő is pont olyan vidám (volt), mint a mókus fenn a fán… 

Nem így vagyunk viszont a patkányokkal. Hiába tartoznak ugyanazon osztály ugyanazon rendjébe (emlősök – Mammalia – és rágcsálók 
– Rodentia), ne is tessék vitatkozni velem, mert megnéztem a Nagy Brehmben. Az állatok világa az egyik legnagyobb kincsem, apukámtól 
maradt rám, már többször el akartam adni, hiszen akár hatvan-hetvenezer forintot is kaphatnék érte, de nem visz rá a lélek (egyrészt), meg 
aztán úgy gondolom, hogy (másrészt és végül is) jöhetnek még rosszabb idők, akkor akár be is lehet majd gyújtani a tíz kötettel, sőt… de ne 
adja az Isten! Persze a családfa itt különválik (ugye, nem felejtettétek: mókus és patkány!) – az európai mókus, mondjuk, a mókusfélék csa-
ládjába (Sciuridae) tartozó faj, míg (hogy a jól ismert házi patkánynál maradjunk, de ezt csak képletesen mondom, hiszen a magam részéről 
végképp nem akarnék se a közelükbe kerülni, se ott maradni) az utóbbiak az egérfélék (Muridae) családjában kereshetik a közvetlen rokona-
ikat. Mindkettőből (mókus, patkány) rengetegféle van, de ebbe most ne menjünk bele. Ha kicsit hunyorítva nézzük a két kis állat fényképét, 
akár össze is téveszthetjük őket – de azt azért nem javasolnám, hogy patkányokat simogassunk…
Az egyik nap kis unokahúgomék (csak zárójelben: én is inkább már a dédnagynénikorban vagyok!) telefonáltak rémülten, hogy Emma 
néni, te olyan okos vagy (nem igaz!), te mindig feltalálod magad (ez sem!), segíts nekünk! Ugyanis egy mókus vert tanyát az ablakukban, 
s mire észbe kaptak, már három kis szőrtelen, beragadt szemű vakarcs is volt vele, a kölkei. Ha nem hiszem, menjek oda, győződjek meg 
róla a saját szememmel. Igaz, hogy le is videózták, de nekem nem tudják átküldeni, pedig hányszor mondták már, hogy kellene nekem is 
egy okostelefon, az amúgy is tréningben tartja az öregek agyát, ez tudományosan be van bizonyítva. Már felhívták az Állatkertet, ahol azt 
mondták: türelem, egyelőre nincs mit tenni, mert jó időbe beletelik, amíg erőre kapnak a picinyek. És az állatvédők? – kérdeztem. Gondolod, 
Emma néni? Tényleg, hogy neked mennyi eszed van! (Ezt most nem azért ismétlem, mert jó hallani, hanem mert tényleg ezt mondták.)
Mire másnap elmentem hozzájuk (sajnos a város másik végén laknak, felajánlották ugyan, hogy értem jönnek kocsival, de én ilyenkor min-
dig azt felelem: gyerekeim, van nekem két lábam, és amúgy is ingyen utazom… bolond lennék „bennük” hagyni a jegy árát), szóval, mire 
odaértem, már megtörtént a tragédia. Kijöttek az állatvédők, sietve, viszont mókusügyben, úgy látszik, nem voltak – hogy is mondják ezt? 
– aptudét, mert ahelyett, hogy megelégedtek volna a szemlélődéssel, a védett mókusokra nyitották az ablakot, mire mókusmama, huss, úgy 
elrohant, hogy azóta se látták. 
Elnéztem a három kis… meztelen csigát. Nem volt kétséges, hogy mi lesz a sorsuk. És valóban. Másnapra (újságolták húgomék) már 
csak a két kis tetem volt a fészekben. Kettő? Igen. Mert a harmadikat elvitte a mamája. Úgy látszik, nem olvasta a szakirodalmat, hogy a 
mókusbébiket az első napokban még a szülőanyjuknak sem szabad megmozdítania.
Kérdezte tőlem a kishúgom, hogy mit csináltak rosszul. Mi lett volna jobb? Azonnal közbelépni a fészekrakás első jeleinél? Vagy nem szólni 
senkinek, hagyni, hogy majd az élet találja meg a megoldást? Nem is tudom, feleltem, mert tényleg nem tudtam.
De az biztos, hogy ez a szegény mókus két dologban is nagyot hibázott. Az egyik, hogy nem félt az emberektől (hiszen egy lakásablakba 
készített fészket magának és leendő utódainak), a másik, hogy megijedt tőlük. Lehet, hogy az ilyen esetekre értette az, aki a közismert mon-
dást megalkotta – mert valóban jobb félni, mint megijedni?

A Havannán a lakók javaslatára faültetéssel, máshol pedig szemetesek kihelyezésével javították a komfortérzetet 
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� tizenharma-
dik alkalommal 
rendezte meg 

a karinthy Frigyes 
gimnázium március 
8–11. között az enSz-
modell konferenciát 
(karmUn – karin-
thy model United 
nations). 

FülEP ErZsébEt    

A résztvevők nyolc magyar is-
kolából, valamint tizenhárom 
külföldi ország állami, illetve 
nemzetközi iskoláiból érkeztek, 
többek között amerikai, görög, 
horvát, lenyel, német, szlovák, 
török, ukrán nemzetiségű 14–19 
éves fiatalok.

A konferencia igazi kihívása 
az, hogy a diákoknak nem a sa-
ját országuk, hanem egy másik 
ország álláspontjait, érvrendsze-
rét kell képviselniük, ráadásul 
angol nyelven. Ez a koncepció 
alkalmat ad egy másik nemzet 
megismerésére, megértésére és a 
rugalmasság gyakorlására is. Az 
együttgondolkodás, az értő és 
sokoldalú kommunikáció adja 
az ENSz-modell konferenciák 
igazi értékét.

a FenntaRtható 
FejlődéSéRt
A megnyitó ünnepséget évek óta 
a Parlament felsőházi termében 
tartják, országgyűlési képvise-
lők részvételével, a társadalmi, 
gazdasági, tudományos, kultu-
rális, politikai élet kiemelkedő 
személyiségeinek előadásaival. 

Az idén az ENSz élelmezés-
ügyi és Mezőgazdasági Szerve-
zetének (FAO) képviseletében 
Ariella Glinni, Erdős André 
volt ENSz-nagykövet, Kucsák 

László országgyűlési képviselő, 
Galgóczy Zoltán alpolgármester, 
Hutai László, a Karinthy Frigyes 
Gimnázium igazgatója és Volom 
András, Magyarország első 
ENSz-ifjúsági küldöttje mon-
dott beszédet. 

A további két napon az ENSz 
tényleges bizottságainak mun-
káját modellező üléseken folyt a 
munka. Az idén a fenntartható 
fejlődés volt a téma. A program 
17 pontját az ENSz 2015-ben 

publikálta, és a célok megvalósí-
tását 2030-ra tűzte ki. 

Az olasz származású Ha Joon 
Lee Athénból, egy nemzetiségi 
iskolából érkezett. – Harma-
dik alkalommal vettem részt a 
KarMuN-rendezvényen. Na-
gyon tetszett a program, külö-
nösen az esti összejövetelek, ahol 
megismerkedhettünk egymással 
– mesélte. – Az egész esemény-
nek nagyon jó „összezáró” hatá-
sa volt, számos külföldi barátra 

tehettünk szert.  Ezúttal Orosz-
országot képviseltem. Szó esett a 
biológiai hadviselésről, ami elég 
szerteágazó és izgalmas téma, 
illetve a Csendes-óceánt érintő 
környezetvédelmi problémákról 
is, amelyekről eltérő az egyes or-
szágok véleménye.  

a világ dolgai
A Németországból érkező Betti-
na Hanisch Kanadát képviselte a 
konferencián. 

– Nagyon fejlett ország, és a 
legtöbb problémát nagyon jól 
kezelik – mondta Bettina.  – A 
vitatémánk a fejlődő országok-
ban tapasztalható gyakori em-
berrablás volt. Nekem a nyitó-
ceremónia tetszett a legjobban, 
mert nagyon menő, hogy be-
engedtek minket a Parlament-
be, ahol a magyar miniszterek 
tárgyalnak. ráadásul nagyon 
szép az épület. Hu-Yang Bálin-
tot, a Karinthy gimnázium di-

ákját Franciaország „delegálta”. 
    – Az ülések izgalmasak voltak, 
és közelebbről is meg tudtunk 
ismerkedni egymással a bizott-
ságban. A világ nagyhatalmai-
nak együttműködését próbáltuk 
elérni a szíriai polgárháborúval 
kapcsolatban.  Tetszett a kon-
ferencia, és az is elképzelhető, 
hogy a jövőben hasonló dolog-
gal fogok foglalkozni.

A szintén karinthys Molnár 
Dorina volt az idei KarMuN-on 
az ENSz főtitkárhelyettese:

– Ez a negyedik KarMuN, 
amin részt veszek különböző 
pozíciókban, de külföldi MuN-
okon is voltam már. Szerintem 
zseniális ötlet, hogy a felnövekvő 
generációt, azaz minket bevon-
nak „a világ komoly dolgaiba”, 
mindezt izgalmasan, érdekesen. 
ráadásul a KarMuN minden 
évben nagyon sok új élményt, 
külföldi és hazai barátot hoz.

AZ EnsZ-ModEll
A program azt a 
célt tűzte maga elé, 
hogy olyan fórumot 
teremtsen a világ di-
ákjai számára, ahol 
gondolatokat cse-
rélhetnek az aktuális 
nemzetközi problé-
mákról, háborúról és 
békéről, klímaválto-
zásról és környezet-
szennyezésről, kul-
túráról és oktatásról, 
azaz a jövőre is ható 
globális kérdésekről. 
Eközben a fiatalok 
elsajátíthatják a dip-
lomácia alapjait, és 
fejleszthetik a vita-
kultúrájukat – mind-
ezt angol nyelven.

akárcsak az ensz-ben
A Parlamentbe mentek tanulni a Karinthysok

A Parlamentben kucsák lászló országgyűlési képviselő is köszöntötte a politikai élet iránt érdeklődő diákokat

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Kárpát-medence rendkívül gazdag ha-
gyományos népzenéje egyszerre tölt be ősi 
és modern szerepet. Ezért tartja fontosnak 
a Muzsikás együttes a jövő nemzedéke szá-

mára a népzene megismerését, befogadását. 
A nemzetközi hírű, Kossuth- és liszt Fe-
renc-díjas Muzsikás 2004-ben határozta el, 
hogy saját erejéből rendhagyó énekórákat ad 

az iskolákban. 2005-től kezdve eddig min-
den évben elnyerték a MOl támogatását, így 
az ország távolabbi helyeire is eljuthattak.   
– évente mintegy kétszáz iskolából keresnek 
meg minket, hogy tartsunk rendhagyó ze-
neórát. Egy esztendő alatt 60-70 intézményt 
tudunk felkeresni, így elég hosszú a várako-
zási idő – mondta Sipos Mihály, az együt-
tes vezető prímása.  – Azonban örömmel 
teszünk eleget a felkéréseknek, annál is in-
kább, mert a gyerekek közül kevesen talál-
koztak élőben zenészekkel, így nagy élmény 
számukra, hogy egy zenekar tart énekórát.  
A Muzsikás a zeneóráért nem fogad el anyagi 
hozzájárulást az iskoláktól. Ha a pedagógusok 
szeretnék, hogy rendhagyó énekórát tartsanak 
az iskolájukban, nem kell mást tenniük, mint a 
siposm@mtapi.hu e-mail címre írni Sipos Mi-
hálynak, aki megadja a szükséges információ-
kat. (Az együttes honlapja: www.muzsikas.hu.) 

Természetesen a Brassó iskolában is nagy 
sikert aratott a négytagú együttes énekórá-
ja. A zenészek – Sipos Mihály mellett Porte-
leki László, Éri Péter, Hamar Dániel – közel 
hozták a gyerekekhez a népzenét, olyannyi-
ra, hogy ők is bekapcsolódtak az éneklés-
be, lelkesen tapsoltak minden zeneszám 
után, sőt voltak, akik táncra is perdültek a 
népzene hallatán. Ez nem volt véletlen, hi-
szen az iskolában néptáncoktatás is folyik.   
A diákok a zenei utazáson az ősi magyar 
népdalok mellett a hangszereket is megis-
merhették, a hegedűt, a brácsát, a nagybőgőt, 
valamint a tamburát, a hosszú furulyát és a 
gyimesi ütőgardont. A zenekar tagjai, miután 
rendkívül élvezetes módon meséltek a hang-
szerekről, meg is szólaltatták azokat. 

Ê Fülep E. 

rENDHAGyÓ éNEKÓrA
A MuzSIKáSSAl
A Brassó iskola diákjainak rendhagyó énekórát tartott a nemzetközi hírű 
Muzsikás együttes március 17-én. A gyerekek bekapcsolódtak az ének-
lésbe, lelkesen tapsoltak minden zeneszám után, sőt voltak, akik táncra is 
perdültek a népzene hallatán.

Művésztanárok 
hangversenye
Bizonyára nem járt zenei programokra az „Aki 
tudja, csinálja, aki nem, az tanítja” mondás ki-
találója. A dohnányi Ernő Zeneiskola tanárainak 
március 17-én a rózsa Művelődési házban meg-
rendezett hangversenye az említett mondás tö-
kéletes cáfolata volt.

A hozzáértő vélemények szerint határainkon túl is ismert és 
elismert zeneiskolában végzett tanulókat tárt karokkal várja 
a zene világa. A miértre a művésztanárok hangversenyének 
színvonala és hangulata is megadta a választ. A két részre 
osztott előadáson már az első számot ütemes taps követte, 
amely nem vesztett erejéből a hangverseny utolsó zeneszá-
mának utolsó hangjegyéig.

Azt mondják, nem az újságíró dolga a minősítés, hát hull-
jon rám a szakma átka, de nem hagyhatom ki a minden pro-
dukcióra, előadóra érvényes kiváló jelzőt. 

és álljon itt az előadók neve: Markó Rita (fuvola), Daniele 
Lazzari (gitár), Szatzker Zsanett és Deli Zsolt (harmonika), 
Ambrózy Attila (fagott), Török Beáta (gordonka), Sánta Be-
atrix és Ehiro Mari (zongora). A gitárművész Draskóczy Zol-
tán egyben a műsorvezetői feladatokat is ellátta. A telt házas 
előadás vendégei között sok gyermekarcot fedezhettünk fel. 
lelkesedésüket látva nem lehet kétség afelől, hogy bőven 
lesznek jelentkezők a következő tanévre is.   

Ê g. A.
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Nőnapi gála 

A férfi vendégek háttérbe szorultak már-
cius 9-én a Kondor Béla Közösségi ház-
ban. Mielőtt sajnálkozva szolidaritásukat 
fejeznék ki az „erősebb nem” védelmé-
ben, jó tudni: ez a nap csak a nőkről és 
nőknek szólt, ahogy az egy nőnapi ün-
nepségtől elvárható.

Az igen nagy számban megjelent ünnepelteket 
és a vendégeket – Kucsák László országgyű-
lési képviselőt, valamint Lévai István Zoltán, 
Galgóczy Zoltán és Szarvas Attila alpolgármes-
tert Freyberger László, a XVIII. kerületi Nyug-
díjas érdekvédelmi Egyesület (NyéVE) elnöke 
üdvözölte. 

– Nagy örömömre szolgál nyugdíjas baráta-
ink meghívása, s ugyanilyen örömmel tapaszta-
lom a szépkorúak rendszeres érdeklődését egy-
egy önkormányzati rendezvény iránt. Önökre 
mindig számíthatunk – mondta a köszöntő-
jében Kucsák lászló. – Az illatozó virágon túl 
átnyújtanék önöknek még egy szép ajándékot, 
azaz József Attila egy versét, melynek címe: Mi-
kor az uccán átment a kedves. 

A szavalatot követően lévai István zoltán 
kevesellte a nők egynapos ünneplését…: 

– Hölgyeim, az önök megbízhatósága legen-
dás, a kerület közéletéből rendszeresen és aktí-
van kiveszik a részüket, ott vannak az első so-
rokban. Nem egynapi ünneplést, hanem egész 
évi figyelmet érdemelnek. remélem, hogy a fér-
fitársaim is így gondolják. 

Szarvas Attila gondolatait is egyetértő taps 
követte.

– Olyan nehéz egy nap alatt a nőknek visz-
szaadni mindazt, amit egész évben kapunk 
tőlük. A hölgyeket nemcsak egy alkalommal 
köszönteni, hanem folyamatosan szeretni is kell 
– mondta az alpolgármester. 

A gálaműsorban Újvári Ferenc szavala-
tát a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola di-
ákjainak produkciója követte Vörös Árpád 
néptáncpedagógus vezetésével. A Somogyi 
lászló Szociális Szolgálat képviseletében, Bo-
ros Ildikó betanításában, fergeteges táncszámot 
adott elő Balogh Brigitta, Szalóczi Angéla, Bá-
lint Ramóna és Varga Zita. A NyéVE dalkör-
ének bemutatkozása után a Marcaliból érkezett 
Tóth Gábor bravúros néptáncszólót adott elő, 
nagy sikert aratva. Végül a Magna Cum laude 
Pálinka-dalának zenéjére vidám kórházi keze-
lés tanúi lehettünk – egy, az alkoholt visszauta-
sítani képtelen férfiún „dolgozott” az egészség-
ügyi stáb.     

Ê gönczöl A.

FElHÍVáS
Ebben az évben március 25-én, 
szombaton 7–13 óra között rendezik 
meg a tavaszi lakossági szűrőnapot 
a Zsebők Zoltán szakrendelőben 
(1183 thököly út 3.).

 A  XVIII. kerületi lakosok az alábbi szű-
rővizsgálatokra jelentkezhetnek:

– laboratórium: vércukor- és koleszte-
rinszint-mérés

– onkológia: komplett szűrés
– ortopédia: lúdtalp és diabéteszes láb 

szűrése (14 év fölöttieknek)
– Kardiológia: kardiológiai állapotfel-

mérés
– bőrgyógyászat: rosszindulatú bőrda-

ganatok szűrése
– Gégészet: szájüregi daganat szűrése
– Hasi ultrahang (kizárólag időpontra)
 Időpontkérés: március 20-tól              

a 297-1252 és a 297-1253 telefonszámon.

a lakossági szűrőnapon a részvétel in-
gyenes, előjegyzés csak a hasi ultrahang 
vizsgálatra szükséges.

a szűrővizsgálatokon való részvétel nem 
helyettesíti a már megállapított betegség 
gondozása miatt szükséges kontrollvizs-
gálatot, hanem új megbetegedések diag-
nosztizálására szolgál.

A szűrőnapokon az orvosok nem írnak 
recepteket, és nem adnak beutalókat. 

Szívet-lelket 
melengető 
képek 
halász Alexandra selyemképek, man-
dalák című kiállítása március 31-ig látha-
tó a Pestszentimrei Közösségi ház galé-
riájában. 

„A selyemfestés ázsiai eredetű technika, a 
mandalák viszont az egész világon készülnek. 
E kerek ábrákra nézve megnyugszik a szem.  
Minden hópehely, minden virágkehely, minden 
rózsaablak egy-egy mandala” – fogalmaz Ha-
lász Alexandra a kiállítási meghívó hátoldalán. 

Alexandra feng shui-szakértő, könyveket ír, 
könyvborítót, ékszert tervez, fest, és több fotó-
pályázaton is nyert. A neve ismerősen csenghet 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén, ugyanis láthat-
tuk itt már a selyemfestményeit és a „zen” ver-
seire készített képeit, akárcsak a Szent Jakab-
zarándokúton készült fotóit. 

Több alkalommal tartott nagy sikerű elő-
adást is a kerületben.  

De, ahogy mondta, mindez a jéghegy csúcsa, 
mert sok minden mással is foglalkozik, például 
rendszeresen jár túrázni és futni.  Büszke arra, 
hogy kétéves felkészülés után tavaly sikerült le-
futnia a maratont.  

Visszatérve a sokoldalú művész március 
8-án megnyílt kiállítására: a legújabb selyem-
képeit és mandaláit láthatjuk, amelyek a hosz-
szú hideg, szürke tél után megmelengetik az 
ember szívét-lelkét a gyönyörű színeikkel. 
– A barátnőm egy alkalommal „csajos”, festős 
házibuli keretében selymet festett, és én is ked-
vet kaptam hozzá – mondta a kezdetekről Ale-
xandra.  – A selyem nagyon hálás anyag. lehet, 
hogy nem olyan lesz, mint amilyet először el-
képzeltem, de biztos, hogy szép lesz a végered-
mény.  

évek óta fest a selyemképek mellett 
mandalákat is. Az ábrákat megtervezi, de a szí-
neket nem határozza meg előre, mert azok me-
net közben adják magukat. 

– A mandala rajzolása és színezése segíti a 
koncentrációt, kiegyensúlyoz, pihenteti a szelle-
met, lecsendesíti az érzelmeket. remélem, hogy 
azokra is hasonló hatásal lesz, akik megtekintik 
a képeimet. 

A kiállítást Gáll Gregor szobrászművész nyi-
totta meg, Bakos Tünde a hagyományos japán 
hangszeren, kotón, Pócsik Viktor furulyán mű-
ködött közre. 

Ê Fülep Erzsébet

Jól vagyok, 
mert jó vagyok
A címben szereplő jelmondattal tartották 
meg szakmai rendezvényüket a logo-
pédia Európai napján a Fővárosi Peda-
gógiai szakszolgálat Xviii. kerületi tag-
intézményének logopédusai. A hatodik 
alkalommal megrendezett eseménynek a 
korábbiakhoz hasonlóan a lőrinci nagy-
könyvtár adott otthont március 7-én.

A köszöntők sorát Junglné Vilhelm Tünde 
könyvtárvezető nyitotta meg, kiemelve az évek 
óta tartó szoros és hatékony együttműködést. A 
Béthel Alapítvány ügyvezetője, Román János a 
családokat említette példaként: 

– Ahol sok időt szánnak egymásra a család-
tagok, ott a beszéd is jobban fejlődik. Elnézvén 
a jelen lévő családok számát, kimondottan jó 
érzéssel nyithatom meg a mai interaktív elő-
adást.

Ezt követően Karayné Pavalacs Zsuzsa logo-
pédus ismertette a programot: 

– A beszédfejlesztéssel nemcsak a kommu-
nikáció hatékonysága, hanem a gyermekek 
önbizalma is növekszik, aminek révén közléke-
nyebbé, sikeresebbé válnak. A játékos progra-
mok sorát ravaszné Bencze Veronika indítja az 
önként jelentkező apróságok közreműködésé-
vel. Közösen előadott dalocskával, mondókával 
melegíti be a vendégeket. Sósné Pintye Mária, 
az ElTE logopédiai Szakcsoportjának egyete-
mi oktatója a fonológiai tudatosság fejlesztését 
játékok sokaságával mutatja.

Gyermekek, felnőttek néha egymást túlki-
abálva, mégis érthető módon jelezték a játékos 
feladványok helyes megoldását. A Városképre 
nem jellemző a házi feladatra buzdító felkérés, 
most mégis ezt tesszük, természetesen nem kö-
telező jelleggel: családi környezetben próbálják 
ki, hány értelmes magyar szót rejt a Mosonma-
gyaróvár helységnév. 

A program megvalósítását a Budapesti Csa-
lád Esélyteremtési és Önkéntes Ház, a Béthel 
Alapítvány, a lőrinci Nagykönyvtár, a kerüle-
ti logopédusok, valamint a Betűbazár Fejlesztő 
Könyvek és Játékok Boltja támogatta. 

Ê gönczöl A.

Dubaiban is nyert a zila
számos megmérettetésen bizonyultak már a legjobbnak a Zila Kávéház – Krisztina 
Cukrászda termékei. Ezúttal a dubaiban február 27. és március 2. között megrendezett 
gulfood nemzetközi gasztronómiai kiállításon győztek.

Minden, ami étel – csupán ennyit kínál a 
Dubaiban évente megrendezett Gulfood nemzet-
közi vásár, amelynek az a célja, hogy a minősé-
gi élelmiszereket előállító termelők, kereskedők, 
vendéglátóipari vállalkozók találkozzanak egy-
mással. Világszerte több ilyen eseményt szervez-
nek, s ezek között rövid idő alatt a legjelentőseb-
bek közé emelkedett a Gulfood.

A találkozó lehetőséget teremt arra is, hogy 
a szakértők különféle kategóriákban díjazzák a 
legjobb szakembereket. Így nyert első díjat a zila 
Kávéház – Krisztina Cukrászda is.

– A Földművelődésügyi Minisztérium szerve-
zésében, a többi magyar kiállítóval együtt jutot-
tunk ki erre az eseményre – mondta a tulajdonos, 

Zila László. – A kiállításra készülve tudtuk meg, 
hogy nevezni lehet a leginnovatívabb cukrászati 
termék kategóriában, és megtettük. Mire kiutaz-
tunk, már tudtuk, hogy bekerültünk az első tíz 
közé.

A gálán pedig már az is kiderült, hogy a tíz 
közül is a zila a legjobb.

– Korábban levédettük a szilikon tortafor-
mánkat, amellyel gyakorlatilag bármilyen formát 
bele tudunk vinni a süteménybe – magyarázta 
zila lászló. – Az első díjat végül is a szívtortával 
nyertük el, amelyet nemrég ugyancsak levédet-
tünk. Ennek lényege az, hogy az ember akárhol 
vág bele a süteménybe, szívformát kap.

Ê k. gy.

Kreativitás és technikai tudás
tizenhetedik alkalommal mutatkoztak be a középiskolás tehetségek a gyermek- és 
ifjúsági Művészeti találkozók programsorozat keretében március 7-én a Kondor Béla 
Közösségi házban.  

– Az elmúlt években a pályázat olyan népszerűvé 
vált, hogy a fővároson kívül az ország különféle 
vidékeiről, településeiről is érkeztek pályaművek, 
ezért országos hatókörűvé bővítettük a felhívást 
– mondta Császár Bíró Lilla, a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház igazgatója a megnyitón. – A beérke-
zett alkotások közül ebben az évben is szakmai 
zsűri választotta ki a díjazottakat és a kiállításra 
érdemes alkotásokat. 

A versenyzőket Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester köszöntötte, aki elmondta, hogy a kép-
zőművészeti kategóriában 15 fővárosi és 10 
vidéki intézményből 241 diák 395 alkotása, az 
iparművészeti kategóriában pedig 7 fővárosi és 
2 vidéki iskolából 109 alkotó 175 pályamunkája 
érkezett be.

– Az idén sokkal több és egységesebb anyagot 
kaptunk, mint a korábbi években. Ennek az lehet 

az oka, hogy a diákok és a felkészítő tanáraik már 
tudják, hogy milyen színvonalú munkákat érté-
kel a zsűri – fejtette ki Varga Ferenc médiamű-
vész, a közösségi ház igazgatóhelyettese, a zsűri 
elnöke. – A legjobbnak ítélt alkotásokat az önálló 
kifejezési formák keresése, a kreatív látásmód, 
valamint a technikai ismeretek készségszintű 
alkalmazása jellemzi. Ezek mögött nagyon sok 
gyakorlás, igényes felkészülés rejlik még akkor is, 
ha a végeredmény látszólag egy-egy pillanatnyi 
benyomást rögzít. 

A diákoknak Galgóczy zoltán és Varga Ferenc 
adta át a díjakat és a kiállítás anyagát tartalmazó 
katalógust. 

A rendezvényen a Jelky András Iparművészeti 
Szakgimnázium tanulói divatbemutatót tartottak.

A kiállítás március 28-ig tekinthető meg. 
Ê F. E. 
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Díszpolgárrá avatták Varjú Imre nyugalmazott plébánostegyház

� élete egyik boldog 
napjához érkezett 
március 14-én varjú 

imre nyugalmazott plébá-
nos. a 85. életévét no-
vemberben betöltő római 
katolikus pap március 
15-e alkalmából dísz-
polgári címet vehetett át 
Ughy attila polgármes-
tertől, mintegy „megkoro-
názva” ezzel a kerületben 
eltöltött évtizedeit. a kitün-
tetése kapcsán beszélget-
tünk az ünnepelttel, aki 
nem sokkal előtte enyhe 
lefolyású betegségen 
esett át.

 
– Úgy látom, jobban van már az atya.

– Köszönöm, most már sokkal job-
ban, sőt mondhatom, hogy jól, lázmen-
tesen.

– Hol betegedett meg?
– Síelni voltam Ausztriában, ott fáz-

hattam meg. Akkor, ott nem éreztem, 
csak amikor hazajöttem. reméltem, 
hogy túljutok rajta, s egészségben tu-
dom átvenni az elismerést a polgármes-
ter úrtól. 

– Mennyire voltak meghatározók az 
életében, a papi hivatásában a Lőrincen 
eltöltött évtizedek?

– Gondolhatja, hogy hány szállal, 
barátsággal és emlékkel kötődöm ide. 
Egyszer huszonöt, egyszer pedig hét 
év… Nem kevés, ezért, ha kérdik, lőrin-
cinek vallom magam.

nagy kÖR,  
aztán haza
– Erre meg annyit illik válaszolni, hogy 
sok-sok kerületi hívő nevében kívánom 
a legjobbakat önnek.

– Köszönöm, igyekszem élni a jókí-
vánsággal. Az elmúlt évtizedek során, 
még ha nem is volt folyamatos az ittlé-
tem, tényleg igazi lőrinci lettem. Az em-
lékeim, a híveim, a barátaim, de még az 
utcák is ide kötnek. Messze születtem 

innen, Békés megyében, Endrődön. 
látja, ezért is mondják, hogy a Jóisten 
útjai kifürkészhetetlenek, mert bizony 
nem gondoltam volna, hogy itt töltöm 
majd el életem utolsó éveit. Mert nem 
megyek én innen már sehova, csak ha 
visznek.

– Ne siessen vele… Azért gondolom, 
a nyugalom és a béke már ráfér önre, 
hiszen egy régebbi beszélgetésünk során 
mondta, hogy Lőrinc a tizedik szolgálati 
helye.

– Így igaz, tényleg körbeszaladtam 
az országot az 1956-os pappá szentelé-
sem óta. Pécel, aztán egy „kis” börtön, 

Kerepes, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, 
Borsodberény, Újpest-Megyer, Sorok-
sár, rákospalota. Ezután jött tízévnyi 
plébánosi szolgálat Borsodberényben, 
hogy utána „hazaérjek”. 1978-ban ne-
veztek ki a Pestszentlőrinci Főplébánia 
plébánosává. 2003-ban „hűtlen” lettem, 
mert a Mátyás-templom plébánosaként 
szolgáltam 2010-ig. Ekkor, 78 évesen 
mentem nyugdíjba.

FoRintok a Falban
– Nem kapkodta el…

– A napjaim a nyugdíjban is ugyan-
úgy teltek és telnek, mint korábban, 

nem foglalkoztam a korommal, s ma 
sem teszem.

– A Mátyás-templomi évei alatt kez-
dődött el az épület felújítása, megszépü-
lése.

– Sokat tettünk érte. Mivel kaptunk 
pénzt is hozzá, az altemplomtól a tetőig 
mindent megcsináltunk, pontosabban 
elkezdtük. Dolgoztunk a földtől az 
égig.

– A lendülete utána is tartott, mert 
amikor hazajött, nekilátott az Ibolya 
utcai kápolna felújításához is.

– Meg a szomszédságában álló pap-
lakéhoz, ahol élek. Volt vele dolog, de 

ma már rendben van. Ekkor derült ki, 
hogy valamire azért „jók” voltak az öt-
venes évek… Jótállási pótlékot kapok a 
meghurcoltatásért, így ezek a forintok 
is beépültek a házba, a falába, bízva ab-
ban, hogy jó helyre kerülnek. 

a jó Szándékkal…
– Ami a kitüntetéseket, elismeréseket il-
leti, mostanában nem áll híján ezeknek. 
Előbb a Magyar Köztársasági Érdem-
rend tisztikeresztjével tüntették ki októ-
ber 23-án, majd Emberi Méltóságért dí-
jat kapott az 1956-os forradalom idején 
végzett papi szolgálatáért. „Itthon” sem 
feledkeztek meg önről, mostantól dísz-
polgárként is tisztelhetjük.

– Az itthon szó a legfontosabb, ér-
zelmileg ez a hely áll legközelebb a szí-
vemhez.

– Azért van haragosa, netán ellensé-
ge a kerületben?

– Nem tudok róla, s remélem, nem 
is kell számba vennem ilyen embereket. 
Okot nem adtam, nem adok rá senki-
nek. Olyannyira nem, hogy amikor 
ideérkeztem, még az akkori rendőr-
kapitány is eljött hozzám. Beszélget-
tünk, aztán kiderült, hogy ő is hívő 
ember. Azt szoktam mondani, addig 
élek, amíg szerethetek és segíthetek. A 
jó szándékkal pedig nem haragosokat 
gyűjt az ember. legalábbis remélem, 
hogy így van…

 
ÖrÖK érdEM
„sok szépet és jót lehet, 
sőt kell is elmondani varjú 
atyáról, de legfontosabbként 
a szent lőrinc Katolikus ál-
talános iskolát, a mi iskolán-
kat emelem ki, amelynek az 
1993-as létrehozásában örök 
érdemeket szerzett az atya, s 
mind a mai napig figyelemmel 
kíséri a diákok életét. Mint 
édesapa arra külön is büszke 
vagyok, hogy az egyik fiamat 
ő tanította hittanra. Jobb 
embertől nem is tanulhatta 
volna hitünk tanát” – mondta 
szarvas Attila alpolgármes-
ter, aki egyben az iskola 
igazgatóhelyettese. 

 „nem megyek én 
innen már sehova…”
Az Ibolya utcai atya, akit mindenki elismer és szeret
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– Tavaly ősszel mikor osztottak először ételt 
a rászorulóknak?

– Mint mindig, a hidegebb őszi napok 
beállta előtt hívtunk először vendégeket, 
mert én így nevezem őket. Azért, mert 
őszinte, baráti szívvel vendégeljük meg az 
embereket a Szent Imre-templom kertjé-
ben.

– Nem tévedhetek nagyot, ha azt mon-
dom, hogy megszerették ezt az akciót az 
elmúlt évek során, mert az „üstnyitás” előtt 

már fél órával hosszú sor áll a bejáratnál.
– Egyet kell értenem ezzel, de nem örü-

lök neki, mert valójában az volna jó, ha 
nem kellene főznünk, ha nem lenne rászo-
ruló. De mivel van, mi ott állunk mellet-
tük, s megpróbálunk segíteni.

– Eredményesen, hiszen még az enyhébb 
hétvégeken is száznál többen érkeznek a 
templomkertbe. Átlagosan hányan várják a 
finom ételeket?

– Talán csak egyetlen alkalommal for-

dult elő, hogy száznál kevesebben voltak. 
A hideg időben, mint amilyen januárban 
volt, akár a kétszázat is megközelítette a 
vendégek száma.

– Tudom, nincsen erről statisztika, de 
meg tudná mondani, hogy a múlt ősz óta 
hozzávetőleg hány embernek szereztek egy-
két kellemes órát?

– Pontos szám nincsen, de mintegy 
hétszázan biztosan voltak, ami azt jelenti, 
hogy úgy százötvenen vettek részt egy-egy 
osztáson.

– Hogyan tudnak felkészülni az érkezők 
számára, amit biztosan befolyásolnak a 
mínuszok?

– Hogy úgy mondjam, nem tudnak 
zavarba hozni bennünket. Minimálisan 
300 adaggal készülünk, tehát még marad 
is.  Pontosabban maradna, ha nem oszta-
nánk szét mindet. Aki hoz lábost, ételhor-
dót vagy bármi mást, az vihet magával a 
kínált ételből. Olyanok vagyunk, mint a 
háziasszonyok: akkor örülünk, ha minden 
elfogy…

– Van kedvenc fogás?
– Talán a babgulyás, de azt hiszem, 

ezek a szerencsétlen sorsú emberek min-
den kanál meleg ételnek örülnek, hiszen 
nem egy közülük a szabad ég alatt tölti az 
egész telet.

– Egy-egy vendéglátáskor hány tagja 
dolgozik a karitásznak?

– Tizenhat-húsz tagunk hat-nyolc órás 
munkája kell ahhoz, hogy minden rend-
ben legyen.

 
MEgint osZtAnAK
legközelebb március 25-én, 
szombaton látja vendégül a 
karitász a rászorulókat.

EHETTEK IS,
VIHETTEK IS

varjú atya március 15-e alkalmából díszpolgári címet vehetett át ughy Attila polgármestertől

A Pestszentimre Katolikus Karitász munkáját már az önkormányzat is el-
ismerte.  tevékenységéért 2014-ben a „gondoskodás az emberért” díjban 
részesült. A kemény téli hónapok munkavégzése, ételosztása után kér-
deztük Kovács istvánt, a szervezet vezetőjét.

BiBliaiskola 
és vendégek

 
Ez az év különösen fontos a protestáns egyházak éle-
tében, hiszen idén van a reformáció 500. évfordulója. 
Ahogy világszerte, Pestszentlőrincen is ünnepelnek a re-
formátusok is. A megszokott módon – munkával… Két új 
kezdeményezésük is van: a Bibliaiskola és a liebenzelli 
Misszió tagjainak fogadása.

A Bibliaiskola januárban indult a Kossuth téri református Gyü-
lekezetben. Három témában hangzik el egy-egy 45 perces előadás: 
a bibliai alapfogalmakról, a gyülekezetről és a szolgálatról. Minden 
hónap második szombatján gyűlnek össze az érdeklődők a Kossuth 
téri parókia földszintjén. A Bibliaiskolát elsősorban gyülekezeti 
tagoknak ajánlják, de szívesen látnak minden érdeklődőt. Sándor 
Balázs lelkipásztor szerint a frissen megtérteknek, a hitükről bi-
zonyságot tenni akaróknak és a gyülekezeti szolgálatra készülők-
nek egyaránt hasznos a program.

A németországi Bad liebenzell missziós hegyéről 23 országban 
240 misszionárius dolgozik jelenleg is. Pestszentlőrincre hét ott 
tanuló fiatal érkezik tavasszal három hétre. Ezek a tizenévesek fél 
évig tanulnak Isten szeretetéről, a közösségben élésről, s eközben 
önmagukról is szereznek új tapasztalatokat. A képzés végén a gya-
korlatban is megismerkednek egy másik kultúrával, így a miénkkel 
is. A kerület több iskolájában németórákat tartanak a reformáció-
ról, és hittanórákon lesznek vendégek. Bekapcsolódnak a gyüleke-
zet bibliaóráiba, istentiszteleteibe, és úgynevezett csendesnapokat 
koordinálnak a Kossuth téri fiataloknak.

 
széderestére várnak a reformátusok minden 
érdeklődőt április 13-án, nagycsütörtökön 18.30-kor 
az altemplomba, valamint a filmklubba április 11-én 
és 19-én 18.30-kor a gyülekezeti terembe. 
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11 Az önkormányzat képviselő-testületének 2017. február 23-i ülésén született rendeletek, határozatok Közélet

renDeleteK
p 1. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal, 3 ellenszavazattal 
és 3 tartózkodással megalkotta 
1/2017. (II. 23.) sz. rendeletét az 
önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetéséről szóló 5/2016. (III. 
1.) sz. önkormányzati rendelet 
módosításáról.
p 2. A testület 13 igen szava-
zattal, 3 ellenszavazattal és 3 tar-
tózkodással az előterjesztés 1. sz. 
mellékletét képező rendeletterve-
zet 13. melléklete szerint állapítot-
ta meg az önkormányzat tárgyévi 
saját bevételeinek és a Magyaror-
szág gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) 
bekezdés szerinti adósságot kelet-
keztető ügyeleteiből eredő fizetési 
kötelezettségeinek a jelen költ-
ségvetési évet követő három évre 
várható összegét.
A képviselő-testület 14 igen sza-
vazattal, 3 ellenszavazattal és 2 
tartózkodással alkotta meg az 
önkormányzat 2017. évi költség-
vetéséről szóló 2/2017. (II. 23.) 
rendeletet.
A testület 14 igen szavazattal, 2 
ellenszavazattal és 3 tartózko-
dással úgy döntött, hogy – fi-
gyelemmel az önkormányzat 
közalkalmazotti szabályzatá-
nak 16. §-ában foglaltakra – az 
előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerint határozza meg a 2017. ja-
nuár 1-jétől december 31-ig ter-
jedő időszakra az önkormányzat 
fenntartásában lévő költségveté-
si szervekkel jogviszonyban álló 
közalkalmazottaknak megál-
lapítható keresetkiegészítések, 
valamint a közművelődési intéz-
ményeknél jogviszonyban álló 
közalkalmazottaknak adható 
eredményességi pótlék önkor-
mányzat által biztosított maxi-
mális pénzügyi fedezetét.
A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal, 2 ellenszavazattal 
és 3 tartózkodással úgy határo-
zott, hogy 2017. január 1-jétől a 
pestszentlőrinc-pestszentimrei 
alapellátásban, privatizált pra-
xisban feladatot ellátó egész-
ségügyi dolgozók kerületi hű-
ségjutalmának ügyintézésével 
kapcsolatos feladatokat a pol-
gármesteri hivatal hajtja végre.
p 3. A testület 17 igen szava-
zattal és 1 tartózkodással hozta 
meg a 2017. évi igazgatási szünet 
elrendeléséről szóló 3/2017. (II. 
23.) sz. önkormányzati rendele-
tét.
p 4. A képviselő-testület 18 igen 
szavazattal egyhangúlag alkotta 
meg 4/2017. (II. 23.) sz. rendele-
tét a közterület-használat rend-
jével és engedélyezésével kap-
csolatos eljárásról szóló 28/2003. 
(VII. 1.) sz. önkormányzati ren-
delet módosításáról.
p 5. A testület 16 igen szavazat-
tal és 1 tartózkodással hozta meg 
a 5/2017. (III. 10.) sz. rendeletét 
az önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V. 31.) sz. önkormány-
zati rendelet módosításáról.
p 6. A képviselő-testület 16 igen 
szavazattal egyhangúlag alkotta 
meg a 6/2017. (III. 1.) sz. ren-
deletét a partnerségi egyeztetés 
szabályaira vonatkozó 4/2014. 
(III. 14.) sz. önkormányzati ren-
delet módosításáról.
p 7. A testület 16 igen szavazat-
tal és 1 ellenszavazattal hozta 
meg a 7/2017. (III. 1.) sz. rende-
letét a személyes gondoskodást 
nyújtó gyermekjóléti alapellá-
tásokról és a fizetendő térítési 
díjakról szóló 2/2008. (II. 1.) sz. 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról. 
p 8. A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal és 5 ellenszavazattal 
alkotta meg 8/2017. (III. 1.) sz. 
rendeletét a személyes gondos-
kodást nyújtó szociális ellátások 
igénybevételére és térítési díjaira 
vonatkozó 12/2008. (IV. 22.) sz. 
önkormányzati rendelet módo-
sításáról.
p 9. A testület 16 igen szavazat-
tal és 1 tartózkodással alkotta 
meg a 9/2017. (III. 1.) sz. rende-
letét a pénzbeli és természetbeni 
szociális támogatásokról szóló 
7/2015. (II. 25.) sz. önkormány-
zati rendelet módosításáról.

p 10. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
hozta meg a 10/2017. (II. 23.) 
sz. önkormányzati rendeletet az 
egészségügyi alapellátásról és 
körzeteinek kialakításáról szóló 
59/2005. (XII. 20.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosításá-
ról. 
p 11. A testület 17 igen szava-
zattal egyetértésben alkotta meg 
a képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatáról szóló 
11/2017. (III. 1.) sz. rendeletet 
a 42/2011. (XII. 20.) sz. önkor-
mányzati rendelet módosításá-
ról. 
A testület 17 igen szavazattal 
egyhangúlag felkérte a polgár-
mestert, hogy a képviselő-testü-
let szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló 42/2011. (XII. 
20.) sz. önkormányzati rendelet 
1. sz. függelékét új képviselő fel-
tüntetése céljából módosítsa.  

HatározatoK
p 12. A testület 15 igen szava-
zattal egybehangzóan úgy dön-
tött, hogy a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) 
sz. rendelet 73. § (1) bekezdése 
alapján az oktatási, közművelő-
dési, sport és ifjúsági bizottság 
tagjai közé Somody lászló zol-
tán önkormányzati képviselőt 
megválasztja.
A képviselő-testület 15 igen sza-
vazattal egyhangúlag határozott 
arról, hogy a képviselő-testület 
a szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló 42/2011. (XII. 
20.) sz. önkormányzati rendelet 
3. sz. függelékét bizottsági tag 
cseréjének átvezetése céljából 
módosítsa.
p 13. A testület 17 igen szava-
zattal egyöntetűen jóváhagyta 
a Kolozsvár utca– Baross utca–
Barta lajos utca–Csontváry 
Kosztka Tivadar utca által hatá-
rolt területre vonatkozó közte-
rület-alakítási tervet (Havanna-
hetivásár) az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal.
p 14. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
határozott arról, hogy az önkor-
mányzat a Budapesti Közleke-
dési Központ finanszírozásában 
elkészítteti a XVIII. kerület Csé-
véző út–Bélatelepi út felújítá-
sára vonatkozó kerületi építési 
szabályzatot, és felhatalmazta 
a polgármestert a BKK-val kö-
tendő együttműködési megálla-
podás kidolgozására, aláírására, 
valamint a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált tele-
pülésfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, 
az egyes településrendezési sa-
játos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) sz. Korm.ren-
delet 32. § (1) bekezdése szerinti 
egyeztetési eljárás megindításá-
ra, lefolytatására és a szükséges 
intézkedésekre.  
p 15. A testület 17 igen szava-
zattal egybehangzóan döntött 
arról, hogy az önkormányzat 
elkészíti a XVIII. kerület teljes 
területére vonatkozó kerületi 
építési szabályzatot, egyúttal 
felkérte a polgármestert, hogy 
a 314/2012. (XI. 8.) sz. Korm.
rendelet 36. §-a szerinti teljes 
eljárást indítsa meg, folytassa le, 
és tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket.
p 16. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyöntetűen 
úgy határozott, hogy az ön-
kormányzat elkészíti a XVIII. 
kerület településképi arculati 
kézikönyvét, településképi ér-
tékvizsgálatát és településképi 
rendeletét, egyúttal felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy a 314/2012. (XI. 8.) sz. 

Korm.rendelet 43/A §-a szerinti 
eljárást indítsa meg, folytassa le, 
és tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket.
p 17.  A testület 17 igen szava-
zattal egyöntetűen az alábbiak 
szerint döntött:  
a) Az 560/2015. (XI. 12.) sz. 
határozatával a kerületi építési 
szabályzat elkészítéséhez meg-
állapított tervezési területet – 
figyelemmel az államigazgatási 
szervek által megfogalmazott 
véleményekre – pontosítja, és 
a Cziffra György utca–Margó 
Tivadar utca–Városház utca–
Szélmalom utca–Kiss István 
utca által határolt területre vo-
natkozóan folytatja a 314/2012. 
(XI. 8.) sz. Korm.rendelet 36. 
§-a szerint megkezdett teljes el-
járást.
b) A kormányrendelet 39. § (2) 
bekezdésének megfelelően az 
előterjesztés 2. sz. mellékle-
te szerint elfogadja a Városház 
utca–Szélmalom utca–Kiss Ist-
ván utca–Cziffra György utca–
Kele utca által határolt területre 
vonatkozó kerületi építési sza-
bályzat készítésével kapcsolat-
ban a kormányrendelet 39. § (1) 
bekezdése alapján összehívott 
egyeztető tárgyalásról készült 
jegyzőkönyvet.
p 18. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta az önkormányzat 
közalkalmazotti szabályzatának 
módosítását az előterjesztéshez 
mellékelt szövegtartalommal. 
A képviselők felkérték a jegy-
zőt a közalkalmazotti szabály-
zat módosításoknak megfelelő 
tartalmú, egységes szerkezetbe 
foglalására. 
p 19. A testület mint a Városinfó 
18 Nonprofit Kft. (székhely: 1183 
Üllői út 424.) alapítója 12 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal 
úgy döntött, hogy a kft. 71 mil-
lió forintos törzstőkéjét 161 mil-
lió forintra emeli fel.
A tőkeemelést – pénzbeli hoz-
zájárulással – a tag az általános 
tartaléka terhére valósítja meg 
aszerint, hogy az alapító 2017. 
március 8-ig a pénzforgalmi 
számlára történő teljesítéssel a 
társaság rendelkezésére bocsát-
ja a tőkeemeléshez szükséges 90 
millió forintot.  A fentiek alapján 
a tag törzsbetétje a következő-
képpen alakul: Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata 
161 millió forint készpénz.
A tőkeemelés tehát mindössze-
sen 90 millió forintos összegben 
valósul meg az alapítói általános 
tartalék terhére, és a befizetés 
készpénz (pénzbeli szolgáltatás).
A szolgáltatás határideje: 2017. 
március 8. (pénzforgalmi szám-
lára történő teljesítés).
A társaság törzstőkéje 161 millió 
forintra emelkedik, amely kizá-
rólag készpénz.
A képviselő-testület felhatal-
mazta Galgóczy zoltán alpol-
gármestert, hogy a fentieknek 
megfelelően módosított és a 
változásokkal egységes szerke-
zetbe foglalt alapító okiratot és 
a változásbejegyzéshez szük-
séges valamennyi egyéb doku-
mentumot az önkormányzat 
nevében és képviseletében alá-
írja, és felkérte őt a cégbírósági 
változásbejelentéssel kapcsolatos 
intézkedésekre.
p 20. A képviselő-testület 
16 igen szavazattal és 1 tar-
tózkodással felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a Csatla-
koztatási konstrukció az önkor-
mányzati ASP-rendszer orszá-
gos kiterjesztéséhez, kódszáma: 
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16. című 
pályázatra vonatkozó támoga-
tási kérelmet benyújtsa, és a 
támogatási jogviszony létrejöt-
te esetén a kedvezményezetti 

kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja.
A testület 16 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással felkérte és 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges in-
tézkedéseket, nyilatkozatokat, 
és gondoskodjon a pályázathoz 
szükséges kiadások beterve-
zéséről a megvalósítás évének 
költségvetésébe.
p 21. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal és 4 tartózko-
dással hatályon kívül helyezte a 
tulajdonosi bizottság 253/2016. 
(VI. 23.) sz. határozatát és a te-
lepülésfejlesztési és fenntartható 
fejlődési bizottság 89/2016. (VI. 
21.) sz. határozatát, és jóváhagy-
ta a „XVIII., Endrődi Sándor 
utca 2. sz. (hrsz. 152060) alatti 
társasház felújítása” beruházást 
az előterjesztés 1. sz. mellékle-
te szerinti beruházási alapok-
mányban foglaltaknak megfe-
lelően bruttó 60 millió forintos 
összeggel.
p 22. A testület 17 igen szava-
zattal egyhangúlag hatályon kí-
vül helyezte 568/2015. (XI. 12.) 
sz. határozatát, és a Béke téri 
orvosi rendelő (XVIII., Üllői 
út 761., hrsz. 45679) felújítását 
az előterjesztés 1. sz. mellékle-
te szerinti beruházási alapok-
mányban foglaltaknak megfele-
lően bruttó 100 millió forintos 
összeggel jóváhagyta. Egyúttal 
felhatalmazta a polgármestert, 
hogy kössön megállapodást az 
ingatlan társtulajdonosával a 
beruházás megkezdése előtt az 
arányos költségviselésről.
p 23. A képviselő-testület 17 
igen szavazattal egyhangúlag 
jóváhagyta a lakatos utca–
Nefelejcs utca által határolt te-
rület (hrsz. 152646/6, 152647, 
152649/20) parképítési mun-
kálatait az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti beruházási 
alapokmányban foglaltaknak 
megfelelően bruttó 70 millió 
forintos teljes beruházási ösz-
szeggel. 
p 24. A testület 15 igen szava-
zattal és 2 tartózkodással úgy 
döntött, hogy az önkormányzat 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ Budapesti XVIII. 
Tankerületével a lakások bér-
letéről és elidegenítéséről szóló 
19/2011. (V. 31.) sz. önkormány-
zati rendelet 19. § (3) bekezdése 
alapján 2015. július 16-án kötött 
együttműködési megállapodást 
az önkormányzat és a Külső-
pesti Tankerületi Központ kö-
zött 2016. december 15-én létre-
jött megállapodás 17. pontjának 
megfelelően módosítja.
 A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert az 
előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező együttműködési megál-
lapodás módosításának véglege-
sítést követő aláírására.
p 25. A képviselő-testület az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V. 31.) rendelet 26. § 
(2) bekezdése alapján 12 igen 
szavazattal és 5 ellenszavazattal 
elviekben úgy döntött, hogy az 
önkormányzat kizárólagos tu-
lajdonában álló 144932 hrsz-ú, 
1188 Juhász József utca 7. alatt 
található, 456 m2 alapterületű, 
kivett szociális otthon megne-
vezésű ingatlant zártkörű pá-
lyázat keretében kívánja érté-
kesíteni.
A testület felhatalmazta a tu-
lajdonosi bizottságot, hogy a 
vagyonrendelet 64. §-a alapján 
döntsön a zártkörű pályázat ki-
írásáról és annak feltételeiről.
A képviselők felhatalmazták a 
tulajdonosi bizottságot, hogy 
amennyiben „A karitatív szer-
vezetek infrastrukturális fej-

lesztései a hátrányos helyzetűek 
társadalmi (re)integrációja érde-
kében” címen (kódszám: EFOP-
2.2.15-16) meghirdetett pályáza-
ton a Diótörés Alapítvány (1134 
Szabolcs utca 7.) az ingatlan 
vásárlására vonatkozóan ered-
ményesen vesz részt, abban az 
esetben az alapítványt a zártkö-
rű pályázatra hívja meg. 
A képviselő-testület 17 igen sza-
vazattal egyhangúlag úgy nyi-
latkozott, hogy hozzájárul az 
említett pályázat szerinti támo-
gatási kérelem megvalósításához 
és a támogatási időszak során 
megvalósuló infrastrukturális 
fejlesztése támogatást igény-
lő általi aktivitásához, továbbá 
biztosítja, hogy az önkormány-
zat kizárólagos tulajdonában 
álló Juhász József utca 7. alatti 
ingatlan a kötelező fenntartási 
időszakban a fejlesztés céljára 
rendelkezésre álljon.
A testület felkérte és felhatal-

mazta a polgármestert a nyi-
latkozat aláírására és az egyéb 
szükséges intézkedésekre.  
p 26. A képviselő-testület 18 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy döntött, hogy a lakások bér-
letéről és elidegenítéséről szóló 
módosított 19/2011. (V. 31.) sz. 
önkormányzati rendelet 67. § (6) 
bekezdése alapján 2017. decem-
ber 31-ig nem kíván a lakások 
és helyiségek bérletére, valamint 
az elidegenítésükre vonatkozó 
egyes szabályokról szóló 1993. 
évi lXXVIII. törvény alapján 
elővásárlási joggal érintett ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
lakást elidegenítésre kijelölni. 
Beérkezett vételi ajánlat esetére 
felhatalmazta a tulajdonosi bi-
zottságot, hogy ebben az évben 
minden ilyen esetben egyedileg 
döntsön, és arról tájékoztassa a 
képviselő-testületet.

Folytatás a következő számban

TElEPÜléSKéPI ArCulATI 
KézIKÖNyV KéSzÜl
Folytatódhat a Lakatos út és a Nefelejcs utca által határolt terület rendezése

Óvodai nyílt napok, 2017
A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre Önkormányzata által fenntartott óvodákban az alábbi 
időpontokban tartják a 2017/2018. nevelési évre vonatkozóan 
az intézményi bemutatkozások nyílt napjait. (A részletes prog-
ramok az óvodák honlapján olvashatók.)

PEstsZENtlőriNci  
APrók FAlvA óvoDA

1185 Barcika tér 8.
Április 22-én délelőtt,  

április 28-án egész nap

PEstsZENtlőriNci  
bóbitA óvoDA

1181 Kondor Béla sétány 2.
Április 21-én 15.30–17 óráig

PEstsZENtlőriNci 
csEMEtE óvoDA

1182 Üllői út 679–681.
Április 11-én 16 órakor interaktív 

beszélgetés a szülőkkel, 
április 12-én 9–11 óráig  

nyílt nap

PEstsZENtlőriNci 
csEPErEDő óvoDA 

(Pestszentlőrincer  
Kindergarten Cseperedő)

1184 Építő u. 5.
Április 25-én 10-től 11.30-ig 

és 15.30-tól 17 óráig

PEstsZENtlőriNci  
csoDAvilág óvoDA

1182 Üllői út 709.
Április 19-én és 20-án 9–11 

és 15–17 óráig

PEstsZENtlőriNci  
EsZtErláNc óvoDA

1181 Kondor Béla sétány 3.
Április 24-én 9–11.30-ig

PEstsZENtiMrEi  
gyöNgysZEM óvoDA

1188 Vezér u. 46.

és tArkA-bArkA tAgóvoDA 
1188 Podhorszki u. 51–55. 

Április 27-én 9–12 óráig

PEstsZENtlőriNci  
HétsZÍNvirág óvoDA
1182  Halomi út 113/A

Április 13-án 10–11.30-ig

PEstsZENtlőriNci  
kErEkErDő óvoDA

1183 Attila u. 9.
Április 26-án 9–11 óráig 

ZölDikE tAgóvoDA
1183 Kosztolányi Dezső u. 28.

Április 25-én 9–11 óráig

vADvirág tAgóvoDA
1183 Martinovics tér 11.
Április 27-én 9–11 óráig

PEstsZENtlőriNci  
lurkó-ligEt óvoDA
 1182 Dráva utca 34/B 

Április 25-én 9–11.30-ig

PEstsZENtlőriNci  
NAPrAForgó óvoDA

1186 Tövishát u. 6.
Április 25-én 17 órakor 
Április 26-án 9 órakor

PEstsZENtiMrEi  
NAPsugár óvoDA

1188 Eke u. 16.
Április 20-án 16.30-kor 

tájékoztató a szülők számára 

NAPvirág tAgóvoDA
1188 Szélső u. 54–58.

Április 21-én 10–12 óráig  
közös játszó délelőtt

PEstsZENtlőriNci 
Mocorgó óvoDA

1181 Szélmalom u. 29–31.
Április 25-én 9–12 óráig

PEtőFi tAgóvoDA
1181 Petőfi u. 5.

Április 26-án 9–12 óráig 
PEstsZENtlőriNci  
NyitNikék óvoDA

1185 Fülek u. 4.

és MAckó kuckó tAgóvoDA
1185 Fülek u. 2/B

Április 18-án és 19-én 15.30–17.30-ig

PEstsZENtlőriNci  
PityPANg óvoDA

1181 Kondor Béla sétány 12.
Április 5-én 9-től 10.30-ig 

az érdeklődő szülőket várják 
a csoportokban. 

Kérik, hogy a gyermekek védelmében 
vigyenek magukkal tiszta váltócipőt. 
Április 6-án 16–18 óráig a Tavaszi 

varázslat programra várják a leendő 
óvodásokat és családjukat.

PEstsZENtlőriNci  
robogó óvoDA

1181 Kondor Béla sétány 14.
Április 21-én 9–11 óráig

PEstsZENtlőriNci  
sZivárváNy óvoDA
1184 Dolgozó u. 16.

Április 26-án 9–11.30-ig  
és 16–17.30- ig

Április 27-én 9–11 óráig

PEstsZENtiMrEi vAckor óvoDA
(Kindergarten Vackor) 

1188 Csolt u. 4.
Április 25-én 9–11.30-ig

kölyökMAckó tAgóvoDA
1188 Címer u. 47.  

Április 26-án 9–11.30-ig

kisvAckor tAgóvoDA 
1188 Podhorszky u. 51.
Április 27-én 9–11.30-ig 

PEstsZENtlőriNci  
váNDor óvoDA

(Pestszentlőrincen  
Kindergarten Vándor)

1181 Vándor Sándor u. 7. 
Április 3-án és 10-én 

16.30–17.30-ig

PEstsZENtlőriNci  
ZENEvár óvoDA

1181 Reviczky Gyula u. 52–56. 
Április 25-én 8–11 óráig

PEstsZENtiMrEi  
ZölD ligEt óvoDA

1188 Ady Endre u. 127.

és bAgolyvár tAgóvoDA
1188 Rákóczi Ferenc u. 129.
 Május 2–4-én 8–11.30-ig  

és 14.30–16.30-ig
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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 kere-
sünk. Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabvá-
nyossági 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 vAgyonŐr: Társaságunk vagyonőr pozícióba munkatársat keres. Ön az ideális 
jelölt, ha az alábbiakkal rendelkezik: érettségi bizonyítvány, személy- és vagyonőri 
igazolvány, büntetlen előélet, orvosi és pszichológiai megfelelés, alapfokú számítógép-
kezelői ismeretek, önfegyelem, jó problémamegoldó készség. Előnyt jelenthet, ha: 
tapasztalattal rendelkezik. Mivel foglalkozik majd munkája során? A társaság létesítmé-
nyeinek védelmével, védelmi rendszer figyelésével.

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

n sEgédMUnKás: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. 
Önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezé-
sét várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

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

n éPÜlEtBUrKolÓ: Társaságunk épületburkoló munkakörbe keres munkatár-
sakat. 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 mun-
kakörben szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Amit kínálunk: hosszú 
távú munkalehetőség, versenyképes fizetés.

sZolgáltAtás
n hŐsZigEtElés! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális 

áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a 
kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n sZŐnyEgtisZtítás, KárPíttísZtítás a leggyorsabban! Melegvízes mélymo-
sás, 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 MűANyAg, FA, AluMÍNiuM NyÍllásZárók, Most 10% kEDvEZMéNNyEl! 
iNgyENEs FElMéréssEl! FAlJAvÍtássAl, FEstéssEl! www.nyariablak.
hu tel.: 0620/494-7233, E-mail: nyariablak@gmail.com

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 CSATORNA 
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, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

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

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

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

n 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

•	 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

loMtAlAnítás
n lomtalanításkor ne dobja ki (mint én anno) régi játékait! (Gombfoci, műanyag katonák 

stb.) Megtisztel, ha elhozhatom. Tel.: +3620/956-4084

vEgyEs
n Magánéleti, munkahelyi problémák, megoldandó helyzetek esetén, forduljon 

coach-hoz. Mucsics Valéria life, karrier és business coach +36302453692; vmucsics@gmail.
com; web: mucsicsvcoach.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!!! 06-70-423-3435

n ANtikvitás! Magas áron vásárol bútorokat, órákat, (kar és faliórát), 
tv-t, rádiót, varrógépet, írógépet, képeket festményeket, ezüst, bronz és 
porcelán tárgyakat, teljes hagyatékot, használt ruhát , cipőt, ágytollat! 
Díjtalan kiszállás! balogh Eszter, tel.: 0670-397-2762

Telefonszám: +36 20/3882-083

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon Hallásközpontokban
XVIII. kerületi lakosok számára 2017. március 22-től április 13-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

XVIII., Üllői út 427.
Bejelentkezés: 06 1 332 01 41

amplifon.hu

Amplifon Hallásközpont

XVIII., Üllői út 427.
Tel.: 06 1 332 01 41

amplifon.hu

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag halló készülék viselők vehetnek részt a kampányban.
Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat
darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával halló készülékeit, valamint a Halló ké szülék Nyil ván -
tartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár
nem érvé nyes. Az ajánlat 2017. március 22-től 30-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Az ak ciós
elem csak a hirdetésben szereplő hallás   központunkban vehető át. A képen látható termék illusztráció.

Hallókészülék elem
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n FEstŐ: Társaságunk festő munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok: társasá-
gunk telephelyein, kezelésében álló ingatlanokban szobafestés, mázolás, tapétázás. 
Elvárások: szakirányú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, 
precíz munkavégzés. Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, versenyképes 
fizetés.

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 kiala-
kításában, 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; - köz-
reműködés a beszállítók elő- és utóminősítésében; - támogatás nyújtása a Társaság 
többi szakterületének beszerzéssel összefüggő kérdésekben. Elvárások: - jogi végzett-
ség; - 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 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.

n KErtésZEti MűvEZEtŐ: Feladat leírása: az osztályvezető utasításai alapján 
megszervezi, és a helyszínen irányítja a munkálatokat. Munkalapok alapján koordinálja 
és ellenőrzi a kertészeti vezető által kiadott feladatokat. Elvégzi a műszaki átvételeket, 
mennyiségi és minőségi szempontokat figyelembe véve.

 Főbb feladatok: - a kertészeti vezető által megszervezett munkák helyszínen történő 
irányítása és felügyelete, szükség esetén a munkafolyamatok szakszerű be-mutatá-
sa; - a helyszínen köteles ellenőrizni a munkák minőségét, a munkavégzés rendjét és 
szükség esetén intézkedik;–felel a kertészeti állomány folyamatos, hatékony, gördülé-
keny munkavégzéséért; - munkaszervezés: *az adott munka-területre megfelelő számú 
dolgozó beosztása, szállítási kapacitások folyamatos kihasználása; *a munkafolyamat-
ok befejezése után a munkacsoportok rugalmas átcsoportosítása; - javaslatok tétele a 
munkafolyamatok megszervezésére a kertészeti vezető felé, írásban, ill. szóban, a heti 
terv vonatkozásában; - heti munkaterv elkészítésére javaslattétel a kertészeti vezető 
felé; - a kertészeti vezető által jóváhagyott heti terv végrehajtása; - javaslattétel a 
kertészeti vezető felé szabad kapacitások esetén külső megrendelések elvállalására és 
lebonyolítására; - baleset esetén jegyzőkönyv, fénykép, megfelelő dokumentáció készí-
tése; - műszaki adminisztráció vezetése: építési naplók, menetlevelek nyilvántartása; 
- ellenőrzési napló vezetése napi szinten, munkaidő-, órabeosztással, havi elszámolás 
alapjául; - időszakos jelentések készítése; - a hozzá tartozó munkavállalókra vonatkozó 
tűz-, és munkavédelmi előírások betartatása, különös tekintettel a munkavédelmi 
eszközök használatára, illetve viselésére; - minden munkakezdés előtt köteles 
ellenőrizni, hogy a beosztott munkavállalók számára rendelkezésre állnak-e a meg-
felelő munkavédelmi eszközök, valamint, hogy azokat a dolgozók rendeltetésszerűen 
használatba vették-e. Elvárások: kertészeti végzettség, hasonló munkakörben szerzett 
releváns tapasztalat, vezetői tapasztalat előny, kiváló szervezőkészség, jó probléma-
megoldó készség, csapatmunka, B kategóriás vezetői engedély. 

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció meg-
nevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu 
Postacím: városgazda Xviii. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross 
utca 7.
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II. Városgazda
Fitt Akadémia
A Városgazda Utánpótlás Akadémia 

osztályának 
szervezésében

Időpont:   2017. április 8. 14.00-től 20.00-ig
Helyszín:    Pestszentimrei Sportkastély  

(1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/c.)

Jegyár:       Elővételben: 1.500.-Ft 
Helyszínen: 1.800.-Ft

Sztárfellépőink:

Katus AttilaBéres Alexandra

a

támogatásával

Városgazda

FittAkadémia

II.

rossmann.hu

�� ��� Ft feletti  megrendelését ingyen 
házhozszállítjuk az egész országban!
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14 Görbetükröt készítenek a kerületi művészek  ProgrAmAjánló

Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 25. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Március 25. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Március 26. 11 óra: Égi virágpor – 
Gryllus Vilmos koncertje. Belépőjegy: 
1700 Ft.
Április 1. 9 óra: Bababörze
Április 8. 15 óra: Számít6sz rám klub
Április 9. 11 óra: Rémusz bácsi – bábos 
kalandozás. Belépőjegy: 900 Ft.
Április 9. 15 óra: Az igazat mondd, 
ne csak a valódit – Eperjes Károly 
Kossuth-díjas színművész önálló estje. 
Belépőjegy: 1000 Ft.
Szerdai napokon 9 és 11 óra között 
Baba-mama klub. A részvétel ingyenes!
Szintén szerdánként 14.30-kor 
meridiántorna. A foglalkozás az ener-
gia-egyensúly helyreállításával erősíti a 
szervezet immunrendszerét.
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.
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 
válthatók koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Március 24. 21 óra: Városgazda Után-
pótlás Akadémia–Győrújbarát futsal 
bajnoki mérkőzés
Április 1. 16 óra: PLER-Budapest–RÉV 
férfi NB II-es kézilabda-mérkőzés
Április 2. 18 óra: PLER-Budapest–
Százhalombatta férfi NB I/B-s  kézilab-
da-mérkőzés
Április 7. 21 óra: Városgazda Utánpótlás 
Akadémia–AC Villám futsal bajnoki 
mérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/b
Telefon: 297-3018
Március 24–25–26-án: Kvalifikációs te-
rületi bajnokság a Magyar Látványtánc 
Szövetség szervezésében
Április 8. 14 óra: II. Városgazda Fitt 
Akadémia. Fellép: Béres Alexandra és 
Katus Attila. Jegyár elővételben 1500 
Ft, a helyszínen 1800 Ft.
Április 9. 9 óra: Rock and roll-verseny

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 23. 10 óra: Internetfieszta – a 
világ múzeumai a neten
Március 27. 10 óra: Internetfieszta – 
képfeltöltés a közösségi oldalakra
Március 27. 18 óra: Szabadulójáték 
– könyvbemutatóval egybekötött 

beszélgetés szépirodalomról, pszicholó-
giáról és a kettő összefüggéseiről. Hekl 
Krisztina író, költő vendége Rácmolnár 
Lili pszichológus.
Március 29. 16.30: Társasjátékklub
Március 29. 17 óra: Szülők iskolája – 
bűnmegelőzési tanácsok szülők részére. 
Téma: A biztonságos internethasználat. 
Előadók: Keviczky Csilla rendőr 
hadnagy és Fábián Mónika rendőr 
törzsőrmester.
Március 30. 17 óra: Az öt szeretetnyelv 
– a hallható szeretet. Cserbik János 
lelkész, pedagógus előadása. 
Április 5. 16.30: KézműveSzerda: 
húsvét
Április 6. 17 óra: Mesébe zárt kincsek. 
Előadás-sorozat és gyakorlati útmutató 
szülőknek, pedagógusoknak a mesék 
mindennapi használatáról. Aktuá-
lis téma: Kiállni a próbát, avagy a 
bátorságnövelő mesék. Előadó: Náfrádi 
Anikó.
A Galéria 18 kiállítóteremben március 
végéig Katulic László kiállítása látható, 
áprilisban pedig Ruttkay Sándor grafikái 
tekinthetők meg.

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Március 31. 17 óra: Könyvajánlók klubja 
– Értékeljük a gyermekkönyveket: 
melyik a kedvenc, és miért?
Április 6. 10 óra: Csevegő csütörtök. 
Téma: Tavaszvárás, kerti munka, fogyó-
kúra a nyári ruhák kedvéért.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által rendezett Lőrinc birtoko-
sai című időszaki kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
Március 31. 17.30: Az Ovis mesék 
könyvsorozat interaktív bemutatója. 
Vadadi Adrienn: Leszel a barátom?
A Pestszentimrei Könyvtár új helyen, 
a PIK Ház első emeletén, hosszabb 
nyitvatartási idővel várja az olvasóit. 
Hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütör-
tökön 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
Március 23. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Március 23. 16.30: Gerinctorna
Március 24. 15 óra: Toldi – a Nevesincs 
Színház ingyenes színházi előadása
Március 24. 16 óra: Cserebere – civil 
börze a ClubNetCet szervezésében
Március 24. 18.15: Ladie’s Dance Mix
Március 25. 15 óra: Kézműves kuckó
Március 26. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Március 27. 9 óra: Emléknap II. Rákóczi 
Ferenc tiszteletére
Március 28. 10 óra: Mazsola és Tádé 
– bábelőadás az Ametiszt Színház 
előadásában.
Március 28. 18 óra: Utazás 
Önismeretországba. Mottó: Ha megdob-
nak kővel, dobj vissza? Önszeretet vagy 
önzetlen szeretet?
Március 29. 18.45: Ladie’s Dance Mix
Március 30. 15 óra: Lúdas Matyi – a 
Nevesincs Társulat ingyenes színházi 
előadása
Március 30. 16.30: Gerinctorna
Március 31. 18.15: Ladie’s Dance Mix
Április 1. 15 óra: Kézműves kuckó
Április 1. 17 óra: Az idei Szamárfül-kiál-
lítás – Rés – megnyitója
Április 2. 10 óra: Ékszer- és gyöngykiál-
lítás és -vásár
Április 4. 16.30: Gerinctorna
Április 4. 17.30: Isteni képmás vagy a 
Föld rákfenéje az ember? Pais István 
filozófiatörténész, ny. egyetemi docens 
előadása
Április 5. 18.45: Ladie’s Dance Mix
Április 6. 15 óra: A két Lotti – a 
Nevesincs Társulat ingyenes színházi 
előadása
Április 6. 16.30: Gerinctorna
Április 7. 18.15: Ladie’s Dance Mix
Április 8. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
Április 8. 15 óra: Kézműves kuckó
Április 8. 15 óra: Mulassunk együtt! A 

Marsai Dalkör összejövetele
Április 9. 9 óra: Sakkbajnokság a Pest-
szentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Április 9. 10 óra: Csokikoncert – zenei 
ismeretterjesztő előadás, játék és 
muzsika 60 percben
Április 9. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az Aulagalériában március 28-ig a 
középiskolások képző- és iparművészeti 
pályázatához kapcsolódó kiállítás. 
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely.

toMory lAJos MúZEUM 
központi iroda: kondor béla sétány 10. 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, a villa-
mosmegállóval szemben): Rerrich Béla 
műépítész, kertépítő, a pestszentlőrinci 
Kossuth tér tervezőjének emlékkiállí-
tása. A nyitvatartásról tájékoztatás a 
muzeum18ker.hu honlapon.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Időszaki kiállítás:
Otruba István: A magyar történelem, 
irodalom és művészet képekben – 
tablókiállítás
Március 27-től 30-ig: Válasz-utak – az 
Élet Menete Alapítvány vándorkiállítása
A kiállítóterem keddtől péntekig 14 és 
18 óra között, szombaton 10 és 14 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
Nyitva tartás előzetes telefonos egyez-
tetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 23. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás előzetes bejelentkezés 
alapján 
Március 24. 10 óra: Lúdas Matyi – a 
Szekér Színház előadása. Belépőjegy: 
980 Ft.
Március 24. 9.30: Baba-mama klub. 
Részvételi díj: 600 Ft/gyermek, testvé-
rek esetén 1000 Ft/2 gyermek.
Március 26. 10 óra: Gyógyító nap
Március 29. 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.
Március 31. 8 óra: Erdő-mező barango-
ló. Önköltséges kirándulás Reimann Ka-
talin vezetésével. Részletes útvonalterv 
a kirándulás előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-3266-os 
telefonszámon és a reimank@t-online.
hu e-mail címen kapható.
Március 31. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Népi, hagyomány-
őrző zenés-táncos, kézműves családi 
elfoglaltság. Vezeti: Plugor Judit. Téma: 
Húsvét. A belépés ingyenes!
Április 1. 10 óra: Kreatív kézműves klub 
gyermekeknek. Manuális készség- és 
kreativitásfejlesztő foglalkozások a 
legújabb technikákkal. Részvételi díj: 
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes bejelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Április 1. 15 óra: Nosztalgia táncklub. 
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Április 2. 15 óra: Helyet az ifjúságnak, 
avagy zűrzavar a Mitrópában. A Pótszék 
Társulat előadása. Belépőjegy: 1800 Ft.
Április 4. 18 óra: Tudatos életmód klub. 
Téma: Gyógyító szappanok. Előadó: 
Kaltenecker Andrea. Belépőjegy:  
400 Ft.
Április 5. 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.
Április 5. 18 óra: A repülő ember – 
Bornai Tibor kiállításának megnyitója és 
önálló estje. Köszöntőt mond: Vámos 
Miklós író. A belépés ingyenes.
Április 6. 14.30: Nyugdíjas nóta- és 
operettdélután. (Figyelem: az eredetileg 
meghirdetett április 7-i dátumnál egy 
nappal előbb!)
Április 7. 15 óra: „Verset hoztam…” 
Költészetnapi program, amelyen bárki 
elszavalhatja kedvenc József Attila-ver-
sét, illetve egy saját költeményt is.
Április 7. 17 óra: Versfaállítás a 
költészet napja alkalmából. Mindenki 
elhozhatja kedvenc versét, laminálásra 
az információs pultnál lesz lehetőség.
Április 7. 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.
Április 9. 10 óra: Húsvétváró családi 
nap, bábelőadással, arcfestéssel, 
kézműves foglalkozással. A belépés 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

JoBBiK-irodA

üllői út 489.
Április 6. 18 óra: Nemzeti estek. Meg-
hívott vendég: dr. Varga-Damm Andrea 
jogász. Téma: Van-e kiút a gazdasági 
rabszolgaságból?

lAkossági sZűrés 
A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház 
és Rendelőintézet a XVIII. kerületi 
lakosokat is várja a március 25-én 
(szombaton) 9 órától 14 óráig tartó 
egészségnapjára. Közkívánatra újra lesz 
lehetőség csontsűrűség-vizsgálatra 
is, emellett bőrgyógyászati szűrésen, 
tüdőszűrésen, látásvizsgálaton, nő-
gyógyászati és urológiai szűrésen, vér-
nyomás-, vércukor- és koleszterinszint-
mérésen, számítógépes talpvizsgálaton 
lehet részt venni. Mindezen túlmenően 
energetikai állapot felmérésével, Bemer 
fizikai érterápiával, az alsó végtag 
keringésének vizsgálatával, memória-
tanácsadással, újraélesztés-oktatással, 
valamint egészséges ételek kóstolójával 
várják a szervezők az érdeklődőket.
A vizsgálatokon ingyenesen, beutaló és 
előjegyzés nélkül lehet részt venni, de 
érvényes TAJ-kártya, lakcímkártya és 
személyazonosító igazolvány szükséges! 
A vizsgálatokra való bejelentkezés 
érkezési sorrendben történik, előzetes 
regisztráció nincs.

gyógyÍtó NAP
Előadásokkal, tanácsadással, meditá-
cióval egybekötött gyógyító napot ren-
deznek március 26-án (vasárnap) 10 
órától a PIK Házban (Vasút utca 48.). 
Téma lesz az élelmiszer-érzékenység, 
az újrakezdés, a tavaszi megújulás, 
a holistic pulsing (lélekmasszázs), a 
családi homeopátia, a Hellinger-féle 
családállítás és a shiatsu-masszázs 
is. A napot 17 órakor Balogh Béla 
előadása zárja A szeretet törvénye – 
spirituális utak és útvesztők címmel. 
Belépő az előadásra: 2000 forint.
A nap többi előadása ingyenes, 
a méréseket, a tanácsadást 500 
forintért lehet igénybe venni.

AZ éksZErEk
sZErElMEsEiNEk
Nem csak a nőkre gondolunk, 
amikor figyelmükbe ajánljuk a Kondor 
Béla Közösségi Ház hagyományos 
tavaszköszöntő ékszer- és gyöngy-
vásárát, amelyet idén április 2-án 
rendeznek meg. A népszerű esemény 
vasárnap délelőtt 10-től délután 5-ig 
látogatható. A belépőjegy egységesen 
400 forint, de ha valaki nemcsak 
gyönyörködni akar, hanem vásárolni 
is, érdemes egy kicsit több pénzt 
magához vennie. (További információ: 
Czinczkyné Fejes Mónika, telefon: 
291-6564 vagy 297-0366.)

mi jut eszünkbe 
arról, hogy rés?
nem véletlenül adnak talányos címeket az 5Kor 
Képzőművész Csoport tagjai az évente megrende-
zett szamárfül című kiállításnak. Az eredetileg egy-
szeri és egynapos eseményként induló, gyakorlatilag 
rögtönzött tárlat mára a jókedvű képzőművészek 
éves fórumává vált.

– Örülünk, hogy egyre több képzőművész barátunk csatlakozik hoz-
zánk, és hogy mindenki már jó előre várja az eseményt. Manapság 
olyan kevés alkotónak van kedve derűsnek lenni, de ez a Szamárfül-
kiállításokon nem látszik – mondta el Árvay Zolta képzőművész, az 
5KOr tagja, aki az ötletgazda Huller Ágoston betegsége miatt idén 
egyedüli szervezője a találkozónak.

A Szamárfül-találkozók lényege az, hogy a szervezők egyetlen 
szót jelölnek meg tematikaként, a kiállítók pedig tetszőleges műfaj-
ban, szabadon választott technikával készíthetnek alkotást a meg-
adott témában. 

– Ilyenkor mindenki bátran elengedi magát, persze a jó ízlés 
határain belül. Hihetetlenül szellemes ötletek valósulnak meg, mi 
magunk is jót derülünk – árulta el a főszervező, aki még abba is 
beavatott, hogy a kiállítás végleges anyaga gyakorlatilag az utolsó 
pillanatig ismeretlen, minden helyben derül ki.

A nyolcadik megnyitót a hagyományoknak megfelelően bolon-
dok napján, vagyis április 1-jén 17 órakor tartják a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban, és a bemutatott anyag már nem egy napig, hanem 
bő egy hétig lesz ingyenesen megtekinthető. 

A mostani tematika is éppoly sejtelmes, mint a korábbiak. A sza-
bad fantáziálásra megadott szó ez: rés.

Ê k. gy.

ePerjes károly 
önálló estje
„hitünk szerint bűnt el lehet követni gondolattal, 
szóval, cselekedettel és mulasztással. nem szeret-
tem volna mulasztani.” A Kossuth-díjas színművész, 
Eperjes Károly rendszerint ezzel a gondolattal zár-
ja önálló estjeit, amelyeken a tőle megszokott sodró 
lendületű gondolatokat hallhatják a jelenlevők.

Az igazat mondd, ne csak a valódit című verses est összeállítás az 
Istent kereső XX. századi magyar költők műveiből. Babits Mihály, 
Ady Endre, József Attila, Pilinszky János és más költők ismert és 
kevésbé ismert versei hangoznak el a rendhagyó zenés irodalmi 
műsor keretében. Az összeállítás formája latinovits zoltán Balas-
si-estjének szerkezetéből, valamint Mensáros lászló A XX. század 
című legendás műsorából indul ki, amelyek hasonló céllal kerültek 
a közönség elé. Eperjes Károly estjét hosszú évtizedek óta láthatja a 
közönség az országban és a határokon túl is. A színművész ez idáig 
144 verset gyűjtött össze. Hogy ezek közül mit és mennyit mond 
el egy-egy esten, mindig függ a közönségtől, annak igényeitől, de a 
műsor hármas szerkezetén sohasem változtat.

Eperjes Károly saját hitvallását így fogalmazta meg a Bolberitz 
Pállal közösen írt Thália és teológia c. könyvében: „Jó keresz-
tény apa és színész igyekszem lenni Magyarországon, magyarul, 
mindannyiunkért. Így tudnék a legjobban szolgálni az Úrjézusnak, 
a családomnak, a hazámnak és az egységnek.”

Időpont és helyszín: április 9. (vasárnap), 15 óra, rózsa Műve-
lődési Ház (Városház utca 1–3.). Belépőjegy: 1000 Ft. Gordonkán 
közreműködik: Négyessy Katalin. Az előadást csak felnőtt nézők-
nek ajánljuk!
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15Egyre többen futnak át Imréről Lőrincre, onnan meg vissza…                                                             sPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

– Egész Imre futni fog? – kérdezte az au-
tókat a parkolóba beengedő egyik köz-
reműködő, látva, hogy jön kicsi és nagy, 
öreg és fiatal, nő és férfi.

A kérdés, még ha túlzó volt is, nem 
volt alaptalan, mert a környékről (sőt 
nem csak onnan) szinte folyamatosan 
érkeztek az emberek. Jöttek, mert futni, 
mozogni akartak, megvíva ezzel a „har-
cukat” a tavaszért, a jó időért.

idénynyitó
A Pestszentimrei Sportkastélynál ki-
alakított versenyközpontban mintha 
mindenki nyúlcipőt akart volna húzni. 
A miniktől a serdülőkön át egészen a 
veteránokig készültek a futók arra, hogy 
már most, a tavasz legelején bebizonyít-
sák: nem voltak lusták a télen, edzettek, 
s felkészülten várják az idei első utcai 
versenyt. Igen, az elsőt, mert ennél ko-
rábban valószínűleg sehol nem kezdő-
dik el a tavaszi idény.

– Pontosan nem tudom, de egészen 
biztosan „dobogós” az Imre–lőrinc. 
Ennél korábban nemigen kezdődnek el 
az utcai futóversenyek – mondta Burján 
Attila, aki a futósport kiváló ismerője, 
így sportszakmailag nyugodt lélekkel le-
hetett rábízni a szpíker szerepét.

RUtinból nem lehet
Visszatérve a gyerekekhez és az öregek-
hez – futhatott itt mindenki, aki akart. 
Az önkormányzat, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit zrt. és a lőrinc 2000 
SE rendezte versenyt kilenc kategóriá-
ban hirdették meg, ami a rutin ellenére 
nagy figyelmet követelt a szervezőktől.

– Akkor követnénk el a legnagyobb 
hibát, ha rutinból cselekednénk. Mindig 
úgy készülünk, mintha az első alkalom 

lenne. Gondoljon csak bele: 13 + 1 futa-
munk van, s mindegyikben benne a hi-
bázás veszélye. Szóval rutin nincs, csak 
odafigyelés van. Eddig szerencsére min-
den rendben megy, az idő, bár kicsit hű-
vös, igazán jó a futásra – mondta Eszes 
János, az önkormányzat egyik sportre-
ferense. 

A futók körében különösen népsze-
rű lehetett Banyár László, a Városgazda 
zrt. vezérigazgatója és Kissné Baumann 
Gizella, a Városgazda utánpótlás Aka-
démia szakmai igazgatója, ugyanis ők 
sorsolták ki, és adták át a tombola nye-
reményeit.

– Száznál is több ajándékot vihetnek 
haza a szerencsések. reméljük, hogy 
ezzel is erősítjük a kötődésüket ehhez 
a versenyhez, amely évről évre népsze-
rűbb, amely iránt egyre többen érdek-
lődnek – mondta a szakmai igazgató.

káCSeR, a kivétel
No, de fussunk is egy kicsit… A legna-
gyobb érdeklődés azt az összevont futa-
mot kísérte, amelyben a magyar menő-
kön túl színes bőrű profi atléták is helyet 
kaptak. Ennek alapján már a rajt előtt 
tudni lehetett: az Európában versenyző 
kenyaiaknak nemigen lesz ellenfelük, 
hacsak nem „bundáznak”. Ilyesmi ter-
mészetesen senkinek nem jutott eszébe, 
így a férfiak mezőnyében valamennyi 
dobogós az afrikai ország atlétája volt, 
a nőknél viszont sikerült magyar ver-
senyzőnek megszereznie egy bronzot. 
A válogatott Kácser Zita, aki a tavalyi 
idényben négy ob-aranyat nyert a kü-
lönböző hosszútávokon, most is feláll-
hatott a dobogóra, megszakítva a kenyai 
egyhangúságot és megnyerve a harma-
dik helyért járó pénzösszeget.

minden  
a helyén volt
és ha már a pénzt említettük: a ren-
dezők sorrendben 60 ezer, 40 ezer és 
20 ezer forinttal jutalmazták a dobo-
gósokat. Mivel e sorok írója már so-
kadszor számolhat be az Imre–lőrinc-
futóversenyről, összességében annyit 
mondhat az eseményről: ezúttal is min-
den a helyén volt.

A rendezők is, meg a futó lábak is.
 
BABás MAMáK  
és PAPáK
sokan indultak a 
babakocsis futamon is, 
pedig a csípős kezdéskor 
még úgy tűnt, nem a 
kicsiknek való lesz az idő.
de aztán megemberelte 
magát a napsütés, 
és a babakocsikba 
pillantva azt is láthattuk, 
hogy annyi takaróval, 
amennyivel a gyermekeket 
védték a szüleik, akár egy 
Antarktisz-expedícióra 
is bátran el lehetett 
volna indulni. hogy 
mosolyogtak-e a kicsik, 
azt nem tudjuk, mert még 
az arcuk sem látszott 

A legnépesebb ismét a gyermekkorosztályok mezőnye volt 

Ezernél többen neveztek az imre–lőrinc-futóversenyre EGyÜTT ÜTÖTT 
„SPéCI” éS éP
Kontinensünk több országában negyedik alkalommal ren-
dezték meg március 7-én az Európai speciális olimpia te-
nisz napot. A kerületi házigazda ezúttal is a golden Ace 
sport & tennis Club volt a Bókay-kertben. 

 

Arról, hogy a nevéhez méltó rangja legyen a speciális teniszezők eseményé-
nek, Szabó Tünde, az Emberi Erőforrások Minisztériumának sportért felelős 
államtitkára gondoskodott. ugyanis az 1992-es barcelonai olimpián ezüst-
érmet szerző úszó, a ma is csinos egykori klasszis nyitotta meg a Bókay-
kertben a negyedik Európai Speciális Olimpia Tenisz Napot. Az esemény 
célja az, hogy felhívja a figyelmet az értelmi fogyatékkal élők sportolására, 
és népszerűsítse az integrált sportot. A szervezők kitartásának és szakértel-
mének köszönhetően lassan már megszokott, hogy versenyzési lehetőséget 
biztosítanak a kerületben a speciális igényű sportolóknak.

Így volt ez március 7-én is, amikor a Bókay-kert kiváló minőségű tenisz-
pályáin látták vendégül a rendezvényre érkező „spéciket”. A kölyökkate-
góriától a tizenéves korosztályig megrendezett mérkőzésekre az ország 12 
speciális fiatalokkal foglalkozó egyesülete jött el.

Hogy milyen nagy szükség van a fogyatékkal élők, illetve a speciális ne-
velési igényűek sportolására, arra a legjobb példát az államtitkár asszony 
szavai szolgáltatták.

– Nagyon fontos, hogy az épek mellett a sport iránt érdeklődő speciális 
igényűek számára is minél több versenyzési lehetőség nyíljon. Számukra 
pontosan olyan lényeges megélni a mozgás örömét, mint az ép társaiknak, 
s nekünk ebben segíteni kell őket. Nem véletlen, hogy Európa több országá-
ban is rendeznek ma speciális tenisznapot.

érthetően nagy volt a forgalom a Golden Ace pályáin, amelyek mind-
egyikét birtokba vették a gyerekek.

– Örömteli a nagy érdeklődés, hiszen nyolcvan indulóval kezdtük el a 
selejtezőket a különböző korosztályokban. Köztük sok az olyan fiatal, aki 
már visszajáró vendég itt, de persze vártuk a magukat most első alkalom-
mal próbára tevő gyerekeket is – mondta Sebestyén Kata, a verseny főszer-
vezője.

és ahogy az lenni szokott: csak a meccsek megkezdése előtt voltak „át-
láthatatlanok” a pályák, a verseny közben már nem, akkor a rend vette át a 
főszerepet.

A tenisznap hagyományához híven megrendezték az egyesített páros 
bajnokságot is, amelynek keretében közismert személyiségek és hazai spor-
tolók egy-egy speciális játékossal párban mérték össze a tudásukat. 

Hiába, a sport, sok más szépsége mellett, nagy összehozó erő is.
 
Az önkormányzatot galgóczy Zoltán alpolgármester 
képviselte a tenisznapon. Ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy a kerület minden lehetőséget megad ahhoz, hogy 
a sport valóban mindenkié legyen. épeké, fogyatékkal 
élőké és speciális nevelési igényűeké egyaránt. 

 

NŐNAPI 
FOCIFESzTIVál

 
negyedik alkalommal rendezték meg a lőrinci sportcsar-
nokban a nőnapi labdarúgó Fesztivált, amelyen a hölgyek 
mutathatták meg, mit tudnak a labdával.

 
A múlt pénteken és szombaton 
is találhatott programot ma-
gának, aki felkereste a sport-
csarnokot. Pénteken este az 
NB I/B-ben jól szereplő PlEr 
kézilabdacsapatának értékes 
győzelmét láthatta a Tata ellen, 
szombaton pedig a gyengébbik 
(?) nem produkcióját a Nőnapi 
labdarúgó Fesztiválon.

Hogy a nőnapot már régen 
magunk mögött hagytuk? Se-
baj. A késés mindössze azt je-
lenti, hogy minden hétvégén 
esemény volt a csarnokban, 
pedig az ott dolgozók még kis 
sem heverték a barátjuk, a lé-
tesítményvezető Kövér János 
februári halálát. A kollégák 
elmondták, hogy mindnyáju-
kat nagyon megviselte János elvesztése. Az élet azonban megy tovább…A 
focifesztivált rendező önkormányzat és Városgazda utánpótlás Akadémia 
nevében Kissné Baumann Gizella szakmai igazgató és Kiss László, az egy-
kori válogatott labdarúgó nyitotta meg az eseményt, amelyre több kerületi 
és azon kívüli együttes nevezése futott be. Ők vívtak izgalmas és egyáltalán 
nem kisasszonyos mérkőzéseket egymással, amelyeknek a végén a felnőttek 
között az Erdőkertesi NF bizonyult a legjobbnak, s vehette át a győztesnek 
járó kupát.

Az alsó tagozatos lányoknál a Balatonfüred FC győzött, a felsősöknél pe-
dig a Kastélydombi általános Iskola bizonyult a legjobbnak.

A MiNiktől 
A vEtEráNokig 
MiNDENki

� kerek évfordulójához érkezett a népszerű sportesemény, 
az imre–lőrinc utcai futóverseny, amellyel az 1848–1849-es 
forradalom és szabadságharc előtt is tiszteleg a kerület. az 

idén már tizedik alkalommal megrendezett verseny iránt ezúttal is 
nagy volt az érdeklődés. ezernél többen álltak rajthoz.
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�a munkája hozta a 
Xviii. kerületbe, amely 
több mint öt éve az 

élete szerves része: egye-
temi tanárként, intézetve-
zetőként kezdeményezője 
volt a kerület egyik kiug-
róan sikeres rendezvény-
sorozatának, a nyugdíjas 
akadémiának, amelynek 
népszerűsége még mindig 
növekszik. jászberényi 
józsefet az önkormány-
zat március 15. alkal-
mából „Pestszentlőrinc-
Pestszentimre kerületért” 
díjjal tüntette ki.

kErékgyártó györgy   

Ki tudja, gondoltak-e a kerületi Nyug-
díjas Akadémia szervezői arra, hogy a 
kíváncsian várt első szemesztert még 
kilenc sikeres követi, és hogy további-
akra is lesz igény? Jászberényi József, aki 
a zsigmond Király Egyetem intézet-
vezetőjeként a sorozat létrehozásának 
kezdeményezője volt, azt mondja, az itt 
élő 50 pluszos emberek érdeklődésének 
és az önkormányzat segítőkészségének 
köszönhetően nyitott kapukat dönge-
tett öt évvel ezelőtt, ám a szeniorképzés 
hazai megteremtése nem ment olyan 
könnyen, mint ahogy e sikerek láttán 
gondolnánk.

a Finnek máR tUdták
Jászberényi József a rendszerváltozás 
idején érettségizett, majd az akkor még 
Kossuth lajos nevét viselő Debreceni 
Egyetemen folytatta a tanulmányait 
magyar-történelem-filozófia szakon. 
Mint az ambiciózus diákok általában, ő 
sem érte be ennyivel: a szak előadásai 
mellett beült mindenhova, ahova a kí-
váncsisága vitte. 

A diploma után hagyományos egye-
temi karrier következett, az irodalom 
tanszék létráján igyekezett felfelé, emel-
lett Budapesten az Irodalomtudományi 
Intézetben dolgozott. A változást az 
életében az ezredforduló körüli évek 
hozták.

– Akkoriban lehetőségem nyílt arra, 
hogy hosszabb ideig projektmunkák-
ban dolgozzam külföldön, elsősorban 
Svájcban és Olaszországban – emléke-
zett vissza Jászberényi József. – éltem 
a lehetőséggel, és a szabad időmben az 
ottani egyetemek előadásain is részt 
vettem. Akkor találkoztam először a 
gerontológiával, vagyis az idősebb kor-
osztályok egészségét, életmódját, élet-
kori sajátosságait tanulmányozó tudo-
mánnyal. 

Volt még egy esemény, amely meg-
erősítette Jászberényi Józsefben, hogy 
érdemes e témával foglalkozni:

– Egy finnországi hungarológiai 

kongresszuson történt. Ott láttam elő-
ször olyan képzést, amely kifejezetten 
idősebb hallgatóknak szólt.

házalni kellett
Hazatérve azt tapasztalta, hogy a ge-
rontológia Magyarországon még csírá-
jában is alig-alig él. 

– Ekkor döntöttem el, hogy befe-
jezem a külföldi munkákat, és itthon 
ennek szentelem magam – mondta az 
intézetvezető. 

Csakhogy a kezdet nem volt köny-
nyű. 

– Házaltam az ötlettel. 2003 és 2006 
között több egyetemet felkerestem, de 

teljesen értetlenül fogadtak, és eluta-
sítottak. Végül egy magánfőiskolán, a 
mára már egyetemi rangot nyerő zsig-
mond Király Főiskolán kezdhettem 

bele a munkába. Az alapító szerint a 
legfontosabb ötlet az volt, hogy kihe-
lyezzék a képzést.

– Hamar beláttam, hogy ha a főisko-
la „szent és sérthetetlen templomában” 
akarok oktatni, akkor kevés emberhez 
fog eljutni a kezdeményezés. Ezért fel-
vettem a kapcsolatot Bús Balázzsal, 
Óbuda-Békásmegyer polgármesterével, 
aki azzal segített, hogy átfogó felmérést 
végezhettünk a kerületi idősek körében. 
Ez világosan megmutatta: nagy szükség 
van az ilyesfajta oktatásra.

tétje van
Mivel a zsigmond Király Egyetem 
Óbudán található, a III. kerületieket az 
egyetem épületében várják a mai napig, 
de a terjeszkedés érdekében újabb há-
zalás következett.

– Ma már megszámlálhatatlan he-
lyen tartunk képzéseket országszerte, 
de az első kihelyezett képzések Szent-
endrén, illetve itt, Pestszentlőrincen 
indulhattak meg. ughy Attila polgár-
mester úr az elsők között volt, akik fel-
ismerték a kezdeményezés jelentőségét, 
és az idő őt igazolta: a XVIII. kerületi 
képzés volumenét tekintve a legsikere-
sebb az összes közül – emelte ki Jász-
berényi József, aki azt is elmagyarázta, 
hogy alapvető különbség van az akadé-
mia és más hasonló képzések között. 

Az egyik az, hogy a nemzetközi gya-
korlatban az 55 év fölöttieket célozzák 
meg efféle ismeretterjesztési formával, 
Magyarországon pedig korábban min-
dig a nyugdíjkorhatár volt a döntő. 

– Mi szélesítettük a kört, az 50 plu-
szosokhoz szólunk. A másik különb-
ség az, hogy nem vagyunk szabad-
egyetem. Ez szervezett, szakmailag, 
tematikusan felépített képzés. Bizo-
nyára ezért is kedvelik olyan sokan: 
érzik, hogy tétje van.
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Jászberényi József nemcsak arra büszke, hogy Pestszentlőrincen az elsők között indulhatott kihelyezett kép-
zés, hanem arra is, hogy ez az egyik legsikeresebb 

Apai ágon bányászok voltak 
a felmenői, s maga is a tárnák 
mélyén kereste meg a pénzt a 
főiskolai költségekre. Gyermek-
korában a pécsi zsolnay-gyár 
kidobott gipszlapjain tanulta az 
anyag formálását, a rajzolást. 
Cserkészként állatfigurái és cí-
merfaragásai eladásával járult 
hozzá a csapat költségeihez. 
„Felszabadult” kőművesként 
a dunaújvárosi építkezéseken 
dolgozott. Először a helyi mú-
zeum vásárolt tőle alkotást. Az 
újvárosi képzőművész szakkört 
– érettségi után – a Képzőmű-
vészeti Főiskola követte. Pátzay 
Pál, Mikus Sándor tanítványa-
ként több szobor alkotásában 
vehetett részt. Főleg többméteres 
alakok mértékhelyes nagyításá-
ban dolgozott neves művészek 

mellett. Ezen „ujjgyakorlatok” 
után hamarosan saját köztéri 
szobrait is avatták az ország kü-
lönféle városaiban és Budapes-
ten. Közel 40 műalkotás őrzi a 
zN monogramot Magyarorszá-
gon. Ezekből 15 a kerületünk-
ben található.

kiSPlaSztikák 
meSteRe
záhorzik/záhorczik Nándor 
számos kiállításon nyert meg-
annyi első és második díjat. A 
XVIII. kerület megmérettetése-
in mindig dobogós helyezést ért 
el, legtöbbször a legmagasabb 
fokon. A Magyar Nemzeti Galé-
ria is őrzi több alkotását. 

életművében meghatározó 
egység a kisplasztikai munkássá-

ga. Ő alkotta a Pestszentimréért 
díj bronzból készült, Széky End-
re vonásait mintázó, 10 centi-
méteres emlékérmét, a Széky 
Társaság-plakettet, valamint a 
Vezér utcai óvoda 100-lábú cso-
portjának emblémáját. 

Ő készítette Pestszentlőrincen 
a polgármesteri hivatal 1956-os 
márványtábláját, Szécsi Margit-
nak a Piros iskola falán látható 
emléktábláját és az első szaba-
don választott önkormányzat 
emlékfalát a rózsa Művelődési 
Házban. Keze nyomát dicséri a 
kerületi rendőrkapitányságon a 
tragikusan elhunyt Gyulai Kár-
oly emléktáblája is. ugyancsak 
nevéhez fűződik kerületünk cí-
merének bronzba formálása.

kÖztéRi 
alkotáSai
Pestszentimrén, a Szenczi Mol-
nár Albert református általá-
nos Iskolában látható Mariann 
című szobra lászló Józsefné 

emlékére. Ő készítette a má-
sodik világháborús emlékmű 
első változatát, a Krepuska-
domborművet és Bányai Júlia 
emléktábláját (ez utóbbit Török 
Ibolyával közösen). Nyolcvana-
dik születésnapja alkalmából, 
2015-ben a Pestszentimrei Kö-
zösség Házban volt kiállítása.

legutolsó szobrászművészeti 
alkotása a Pintér Kálmán-relief, 
amelyet 2015-ben avattak fel az 
imrei szakrendelő falán. 

élete Pestszentimréhez kö-
tötte, a maga szerény, csendes 
módján rengeteg segítséget nyúj-
tott helyi környezetünk szebbé, 
gazdagabbá tételéhez. Ezt az ön-
zetlen támogatást köszönte meg 
a Dr. Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság 1993-ban, 
amikor Pestszentimréért díjban 
részesítette, majd köszöntötte 
80. születésnapján.  

A Pestszentlőrinci temetőben 
helyezték örök nyugalomba. 

Ê Pándy tamás 
helytörténész

MűVEI MEGŐrzIK EMléKéT
Elhunyt Záhorczik Nándor szobrászművész
Egy személyi igazolványbeli elírás miatt mindenki 
Záhorzik nándornak ismerte a pestszentimrei szob-
rászművészt, bár eredetileg cz-vel írta a nevét. Feb-
ruár 8-án, 82 éves korában hullott ki végleg kezéből 
a véső.

külföldről hozta 
haza az időskéPzést
Jászberényi József, a „Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületért” díj kitüntetettje

„kerületünkben a 2012 szeptemberében indult Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei nyugdíjasok akadémiája programsorozatának lebonyo-
lításában tevékenykedik.  Széles látóköre, tudása, szociális érzékenysé-
ge, az emberek, különösen az idősek iránti elkötelezettsége példátlan. 
az élet minden területét átölelő (napi politika, geopolitika, művészet-, 
civilizáció- és sporttörténet iránti) érdeklődése méltán mutatkozik meg 
kiváló, magas színvonalú előadásaiban” – olvasható a „Pestszentlőrinc-
Pestszentimre kerületért” díj indoklásában.


