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átláthAtÓBB lEsZ

Változik a szociális ellátások rendszere 
március 1-jétől. Az átalakítás nyomán 
ebben az esztendőben szétválnak az 
állam és az önkormányzat segélyezés-
sel kapcsolatos feladatai. A kormányzat 
célja az, hogy aki csak teheti, munkából 
jusson rendszeres jövedelemhez, ám 
továbbra sem maradnak segítség nélkül 
azok, akik nem tudnak visszakerülni a 
munka világába. 

A nyUgdíJAsoKért 

A szociális étkeztetés szolgáltatása 
is megkezdődött az életfa Szociális 
Szolgálatnak otthont adó épületrészben 
a lakatos-lakótelepen. Az étkeztetés 
nincs létszámhoz kötve. A tavaly októ-
berben átadott közösségi helyiségben 
harmincas csoportokban gyakorlatilag 
minden nyugdíjas korú rászorulót fo-
gadni tudnak, akiknek további progra-
mokat is kínálnak.

EZ áM A négyKEZEs!

Szentpéteri Csilla zongoraművész ad 
koncertet a kerület idei tavasznyitó ren-
dezvényén a pestszentimrei Sportkas-
télyban április 18-án. A klasszikus és az 
igényes könnyűzene világában egyaránt 
otthonosan mozgó művésznő ötlete 
volt, hogy a kerület legnagyobb művé-
szeti oktatási intézménye, a dohnányi 
ernő zeneiskola növendékei is részt 
vegyenek az eseményen.

CsAK ritMiKUsAn

Magyarország legjelentősebb ritmikus 
gimnasztikai versenyévé vált az idén 
tizedszer megrendezett grácia-ku-
pa, amely iránt egyre több országból 
érdeklődnek. A sportág legrangosabb 
hazai viadalát ezúttal is a pestszentimrei 
Sportkastélyban tartották, ahol 22 
ország tornászai káprázatos gyakorla-
tokkal igyekeztek elbűvölni a pontozókat 
és a nézőket.

EMBEr lEhEtEtt

Keletnémet menekültek mentésében 
vett részt 1989-ben Fekete györgy, 
a XViii. kerületi német nemzetiségi 
önkormányzat helyettes elnöke, aki az 
azóta őrzött iratokat adhatta át Angela 
merkel német kancellárnak. A doku-
mentumok a keletnémet menekültek 
számára a balaton mellett berendezett 
zánkai táborban gyűltek össze. betekin-
tés egy forró nyár emlékeibe. 
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KeréKgyártó györgy  

Az előző években megkezdett 
intézménykorszerűsítési prog-
ram keretében folytatódik 2015-
ben a kerületi iskolák, óvodák, 
bölcsődék energetikai korsze-

rűsítése. A fejlesztések pénzügyi 
forrását a KEOP-pályázatok 
adják. Mint azt Hunyadi István 
városigazgató elmondta, 11 in-
tézmény újulhat meg ebben az 
évben esetenként 100–200 mil-
lió forintos pályázati összegből. 
A városigazgató a szocialista 

frakció kérdésére arról is tájé-
koztatott, hogy az ugyancsak 
korszerűsítésre szoruló Kondor 
Béla Általános Iskola műszaki 
állapota nem felel meg a pá-
lyázati feltételeknek: amíg az 
elektromos fűtést nem tudják 
legalább részben kiváltani az 
épületben, nem indulhat az in-
tézmény sikerrel a kiírásokon. 
Az önkormányzat ezért ebben 
az évben megoldja a fűtési rend-
szer átalakítását.

cSApAdékVíz 
A legtöbb érv és ellenérv a 
költségvetésről szóló vitában 

hangzott el, amelyhez módosító 
javaslatok is érkeztek. Ezek kö-
zül kettőt vita nélkül fogadott 
el az előterjesztő Ughy Attila 
polgármester. Az MSZP-frakció 
javaslatára a tervezett 30 millió 
forinton felül 5 millió forintot 
fordít az önkormányzat a csa-
padékvíz-elvezető rendszer ki-
építésére, és plusz 5 millió forin-
tot költ a pestszentimrei utcák 
egyirányúsítási tervének kidol-
gozására is. Mint azt Ughy At-
tila elmondta, az előbbit abból 
tudja fedezni az önkormányzat, 
hogy megszünteti a saját cégé-
nek, a Városgazda XVIII. kerü-

let Nonprofit Zrt-nek már több 
mint 30 millióval tartozó Pan-
non Diadal SE támogatását, az 
utóbbit pedig a tartalékkeretből 
finanszírozza.

Új piAc 
peStSzentimrén
A képviselő-testület döntése 
értelmében az önkormányzat 
több új feladattal bízza meg 
ettől az évtől a Városgazda 
Zrt-t, és ehhez kapcsolódóan 
megújul a Városgazda támo-
gatási szerződése is. Az egyik 
új feladat a pestszentimrei piac 
működtetése lesz. Lévai Ist-
ván Zoltán alpolgármester úgy 
tájékoztatott, hogy a rég várt 
termelői piac nagy sikert ara-
tott az imreiek körében, ám a 
működése nem volt egyenletes. 
Az új piac ugyanazon a helyen 
lesz, és árusítanak majd terme-
lői árut is, de rendszerében a 
Havanna-piachoz fog hasonlí-
tani. A változást április elejétől 
tapasztalhatják a vásárlók. 

A Városgazda új feladatai 
közé tartozik ettől az évtől a 
MÁV Zrt. állomásépületeinek 
karbantartása és a környékük 
rendben tartása is. Ez a MÁV 
dolga volna, ám az nem bizo-
nyult jó gazdának, az állomá-
sok környékén tapasztalható 
szemét és rendetlenség pedig 
zavarja a környéken élőket, 
ezért vállalja át a feladatot az 
önkormányzat.

jöjjön 
A nApenergiA!
Megvizsgálja az önkormány-
zat, hogy tudja-e kompenzációs 
támogatással segíteni azokat 
a családi és társasházakat, va-
lamint vállalkozásokat, ame-
lyek napelemek telepítésével 
kívánják korszerűsíteni az 
energiaellátásukat. A testület 
Kassai Dániel LMP-s képviselő 
javaslatára határozott így. Az 
Országgyűlés döntése értelmé-
ben ugyanis a napelem jelentős 
szennyezést okozó terméknek 
számít, így komoly termékdíjat 
kell fizetni utána. A támogatás 
illeszkedne a testület által feb-
ruár 4-én megszavazott Fenn-
tartható Energia Akciótervbe, 
amely 2020-ig minimum 20 
százalékkal kívánja csökkente-
ni a lakóépületek szén-dioxid-
kibocsátását.

hAjrá, pler!
Továbbra is büszke lehet a kerü-
let arra, hogy a főváros egyetlen 
NB 1-es férfi kézilabdacsapatát 
támogatja. Az önkormányzat a 
képviselő-testület döntése sze-
rint ebben az évben 50 millió 
forinttal járul hozzá a PLER 
működéséhez.

Sokaknak 
segítenek
több száz ember juthat 
munkalehetőséghez a 
kerületben a március 
1-jén induló idei köz-
foglalkoztatási program 
keretében. Az önkor-
mányzat a városgazda 
Xviii. kerület nonprofit 
Zrt-n keresztül számos 
területen kínál szak- 
vagy segédmunkát.

a közfoglalkoztatásban 
részt vevőket elsősorban 
kertészeti, mély-, illetve 
magasépítési munkákra, 
a kommunális részlegben, 
valamint megfelelő végzett-
ség esetén adminisztratív 
területen tudja foglalkoztatni 
a városüzemeltető cég.
a korábbi években meg-
szokott munkalehetőségek 
mellett újdonság a parkok 
őrzése. mindezen túlmenő-
en a Városgazda játszótér-
karbantartó csoportjában 
is rendszeresen dolgoznak 
közfoglalkoztatott segéd-
munkások. 
a közfoglalkoztatás elsőd-
leges célja az, hogy a mun-
kanélkülivé vált emberek 
a lehetőségekhez képest 
megmaradjanak a munka 
világában. 
a Városgazda tavaly külön-
böző területeken, például 
az intézményüzemeltetési 
divízióban, a műszaki és 
városüzemeltetési divízió-
ban vagy éppen a pénzügyi 
osztályon, összesen 27 fővel 
kötött munkaszerződést. 
olyan is van, aki a varrodá-
ban dolgozik, ahol egyrészt 
a munkaruhavarrás állandó 
feladatot kínál, másrészt 
a lakossági szolgáltatások 
beindításával egyéb munkák 
elvégzésére is lehetőség 
nyílt. a közfoglalkozási iroda 
munkatársai a programban 
nem részt vevő munkake-
resőknek is tudnak taná-
csot adni akár önéletrajz 
megírásában, akár abban, 
hogy miként jelenjenek meg, 
hogyan viselkedjenek egy 
állásinterjún. 

Bővebben az 5. oldalon

elfogadta a képviselő-testület a 2015-ös költségvetés tervezetét 

feJlődHet
A Kerület

Pestszentimrén áprilistól tapasztalhatják a megújuló piac előnyeit a vásárlók 

� tizenegy kerületi intézményben végeznek 
idén energetikai korszerűsítést, új piacot kap 
pestszentimre, és több pénz jut a csapadékvíz-

elvezető rendszer kiépítésére – többek között ezekről 
döntött február 24-i ülésén az önkormányzat képvise-
lő-testülete.
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2 Közélet A munka a cél, de senki nem marad védőháló nélkül

KeréKgyártó györgy  

– Szociális célokra összessé-
gében több jut 2015-ben, mint 
az előző évben, de a területen 
belül eltolódnak a hangsúly-
ok. Egységessé válnak a segé-
lyezéssel kapcsolatos hatáskö-
rök, átalakul a finanszírozás 
rendszere. A kormány célja 

az, hogy mindenki megfelelő 
ellátást kapjon, aki valóban 
rászorul, a többieket azonban 
a munka világa felé terelik. 
Az átalakuló támogatások egy 
igazságosabb, átláthatóbb és 
a visszaéléseket minimalizá-
ló rendszert eredményeznek 
– foglalta össze a változások 
lényegét Hodruszky Csaba, 
a XVIII. kerületi Kormány-
hivatal vezetője, hozzátéve: 

– Nagyobb költségvetési tá-
mogatás jut idén a közfoglal-
koztatásra is.

Segély helyett 
munkát
Sokan vélték úgy, hogy a segé-
lyezés rendszere igazságtalan, 
és az ügyintézés nem áttekint-
hető.

– Az új rendszer lényege 
az, hogy az állam által garan-
tált jövedelempótló formákon 
(foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, egészségkárosodási 
és gyermekfelügyeleti támoga-
tás, ápolási díj és időskorúak 
járadéka) túl a további szoci-
ális támogatások elosztása a 
jövőben az önkormányzatok 
feladata lesz – fogalmazott 
Hodruszky Csaba. – Az állás 
nélkül maradt munkaválla-
lónak ezután is a munkaügyi 
kirendeltségen kell bejelent-
keznie, annak segítségével jut-

hat újra álláshoz, vehet részt 
átképzési programban, illetve 
az álláskeresés sikertelensége 
esetén a kirendeltség igazolása 
alapján a kormányhivatal álla-
pítja meg a foglalkoztatást he-
lyettesítő támogatást. A szak-
májukban elhelyezkedni nem 
tudók átmenetileg a közfog-
lalkoztatásban is találhatnak 
feladatot.

A hivatalvezető hangsú-
lyozta, hogy a közfoglalkozta-
tásban a diplomások számára 
is kínálnak álláslehetőséget, 
sőt van példa arra, hogy va-
laki a saját végzettségének 
megfelelő területen tud átme-
netileg közfoglalkoztatottként 
elhelyezkedni, és onnan kerül 
vissza a munkaerőpiacra.

 – Az álláskeresőknek pedig 
jó hír lehet, hogy mind több 
mulitnacionális vállalat és ki-
sebb cég keresi a kapcsolatot 
a kirendeltségekkel, így a leg-
több álláskeresőnek rövid időn 
belül tudnak állást kínálni.

Változó Szociá-
liS rendSzer 
– Más a helyzet a jelenleg, il-
letve február 28-ig rendszeres 
szociális segélyben részesü-
lőkkel. Kerületünkben ez a 
változás 700–750 főt érint. A 

foglalkoztatást helyettesítő tá-
mogatás folyósításának feltét-
elei nem változnak. Az eddig 
rendszeres szociális segélyben 
részesülőket érintő változás, 
hogy ezentúl egészségkáro-
sodási támogatásban része-
sülhetnek azok, akik rossz 
egészségi állapotuk miatt nem 
tudnak munkát vállalni – ma-
gyarázta Hodruszky Csaba.

Gyermek-felügyeleti támo-
gatást kaphatnak márciustól 
azok, akik 14 év alatti gyerme-
kük napközbeni ellátását más-
ként nem tudják megoldani. A 
nyugdíjkorhatárt öt éven belül 
elérők a továbbiakban foglal-
koztatást helyettesítő támo-
gatásban részesülhetnek, ha 
vállalják az együttműködést a 
munkaügyi kirendeltséggel.

– A jövedelempótló támo-
gatásokat a jövőben száz szá-
zalékban a központi költség-
vetés finanszírozza, és ezeket 
a támogatásokat márciustól a 
járási hivatalok adminisztrál-
ják. 

A kerületi kormányhiva-
tal vezetője elmondta, hogy a 
jelenleg szociális támogatás-
ban részesülők ügyét a jegyző 
ezekben a hetekben vizsgálja 
felül, s a folyamat végén min-
denkit személyesen értesítenek 
majd. 

− Egyszerűbb lesz az ügyin-
tézés, ha megnyílik a kerület-
ben az Üllői úton a kormány-
ablak. Amennyiben valakinek 
kérdése van, a kormányhivatal 
munkatársai szívesen adnak 
további felvilágosítást az ügy-
intézéssel kapcsolatban – tette 
hozzá.

� Változik a szociális ellátások rendszere már-
cius 1-jétől. Az átalakítás nyomán szétvál-
nak az állam és az önkormányzat segé-

lyezéssel kapcsolatos feladatai. A kormányzat 
célja az, hogy aki csak teheti, munkából jusson 
rendszeres jövedelemhez, ám továbbra sem 
maradnak segítség nélkül azok, akik nem tudnak 
visszakerülni a munka világába. 
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Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

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

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

BAUEr FErEnC

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

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

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

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

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

horváth ZsÓFiA

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

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

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

KŐrÖs PétEr

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

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

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

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

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

tÓth KálMán

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

„Fontos hangsúlyozni, hogy a közfoglalkoztatásban a 
diplomások számára is kínálnak álláslehetőséget, sőt van 
példa arra, hogy valaki a saját végzettségének megfelelő 
területen tud átmenetileg közfoglalkoztatottként elhelyez-
kedni, és onnan kerül vissza a munkaerőpiacra.”  
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� A csatornázás 
befejeződésé-
vel megkezdő-

dik a nagy kerületi 
járda-felújítási és 
-építési program. 
A tervek szerint a 
következő eszten-
dőkben mintegy 
200 kilométer járdát 
építenek és újíta-
nak fel. lévai istván 
zoltán alpolgármes-
tertől megtudtuk, 
hogy erre a célra 
már idén is mintegy 
200 millió forintot 
fordítanak a költség-
vetésből, és ez az 
összeg remélhetően 
folyamatosan növek-
szik majd.

sütő-nAgy zsolt    

Gyakori panasz, hogy a kerületi 
járdák rossz állapotúak, illetve 
sok helyen nincs is megfelelő 
hely a gyalogos közlekedésre. 
Ezzel a problémával az önkor-
mányzat vezetői is tisztában 
vannak. Az elmúlt években 
elsősorban a tűzoltásra volt le-
hetőség, ám a kerület gazdál-
kodását rendbe téve, valamint a 
csatornázási projektet befejezve 
sokkal látványosabbá válik a 
járdaépítési és -felújítási prog-
ram.

– Mivel a kormánnyal közös 
erőfeszítéseknek köszönhetően 
megszűnt a kerület nyomasz-
tó adóssága, a költségvetésből 
többet tudunk közösségi célok-
ra, fejlesztésekre fordítani – tá-
jékoztatott Lévai István Zoltán 
alpolgármester. – A program 
beindulásának másik fontos fel-
tétele az, hogy a csatornázás, il-
letve a hozzá kapcsolódó rákötés 
idén befejeződik, így az érintett 
utcákban nem kell majd felbon-
tani a járdákat, és évtizedekre 
megfelelő burkolat alakítható 
ki. Annak ugyanis nem sok ér-
telme lett volna, hogy a csator-
nahálózatra való rácsatlakozás 
miatt 20 méterenként megbont-
sák a felújított vagy frissen épí-
tett járdákat.

A korábbi években megköze-
lítőleg  7-8 kilométer járdát újí-
tott fel az önkormányzat cége, 
a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. 

– Már az idén szeretnénk 
több mint a duplájára növelni 
ezt a számot, és ennek érdeké-
ben a költségvetésbe ilyen cél-

ra mintegy 200 millió forintot 
tervezünk be. Ebből 16-18 ki-
lométernyi járda építhető vagy 
újítható meg.

Jelenleg a kerületi járdaháló-
zat 430 kilométeres, és további 
mintegy 58 kilométer építésére 
van igény. Mint a számokból 
látszik, hatalmas feladat ezt a 

hálózatot karbantartani, ám a 
teljes program 5-6 milliárd fo-
rintba kerülne, és legalább 25 
évig tartana.

– Arra nem vállalkozhatunk, 
hogy néhány év alatt csak a jár-
daépítési programra ennyit for-
dítsunk, és azt sem szeretnénk, 
ha helyenként 25 évig kellene 

várni a normális közlekedési fel-
tételek megteremtésére. Éppen 
ezért a járdák állapotát, valamint 
az újak iránti igényt felmérve 
úgy döntöttünk, hogy minden 
utcában legalább az egyik ol-
dalon legyen megfelelő állapo-
tú járda. Felméréseink alapján 
a 430 kilométerből 170-180-at 

kellene felújítani, 29 kilométeren 
pedig újakat szükséges építeni. 
Erre évről évre többet költünk 
majd, így várhatóan öt év alatt 
a kerület valamennyi utcájában 
legalább az egyik oldalon kifo-
gástalan lesz a járda. Mindez 
mintegy 2 milliárd forintba ke-
rül, de a program végére a kerü-
let minden részén könnyebb lesz 
a gyalogosok közlekedése. A cé-
lunk az, hogy mindenki érezhes-
se, folyamatosan szépül, korsze-
rűsödik, épül a környezete, hogy 
valóban a 21. századhoz méltó 
körülmények között élhet.   

„Erre évről évre 
többet költünk majd, 
így várhatóan öt év alatt 
a kerület valamennyi 
utcájában legalább 
az egyik oldalon 
kifogástalan lesz a 
járda. Mindez több 
mint 2 milliárd forintba 
kerül, de a program 
végére a kerület minden 
részén könnyebb 
lesz a gyalogosok 
közlekedése.”

Mindenki 
jobban jár
Indul a nagy kerületi járdafejlesztési program

A JárdáK FElMérésE
A következő években az 
alábbi kategóriák alapján 
valósul meg a program. 
– 170-180 kilométer 
meglévő járdaszakasz 
felújítását tervezik 
– legalább 29 kilométer 
új járda szükséges ahhoz, 
hogy a kerület minden 
utcájában az egyik oldalon 
legyen járda 

A JárdAFElúJításoK 
BEsorolásA
1. kategória: 
balesetveszélyes vagy 
kifejezetten rossz állapotú
2. kategória: felújításra 
szorul
3. kategória: helyenként 
rossz, a fele felújításra 
szorul
4. kategória: beavatkozást 
nem mindenhol igénylő 
szakasz
5. kategória: beavatkozást 
nem igénylő szakasz
6. kategória: egyáltalán 
nincs járda:

A fogyatékkal élő emberek korántsem fogyatéko-
sak, a testi vagy szellemi hátrányokat az egészsé-
ges emberekénél gyakran sokkal nagyobb akarat-
erővel és szorgalommal képesek ellensúlyozni.  

hASznoS munkAerő
Pestszentlőrinc-Pestszentimre és Józsefváros ön-
kormányzatának együttműködésével 2013 júliusa 
és 2014. december 31. között zajlott le az „Értelmi 
sérült és autizmussal élő személyek bevonása kö-
zösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci 
programokba” című program. A cél az volt, hogy 
a munkáltatók valós tapasztalatokat szerezze-
nek az értelmi sérült és autizmussal élő emberek 
munkavégző képességéről. A fogyatékkal élő em-
berek pedig az elméleti képzéssel és a munkahe-
lyi gyakorlattal felkészülhettek a munkaerő-piaci 
szerepvállalásra, a támogatott foglalkoztatás se-
gítségével a tényleges munkahelykeresésre, illetve 
a munkába állásra. 

– A kerületi polgármesteri hivatalban is dol-
goznak csökkent munkaképességű emberek, és 
nagyon meg vagyunk elégedve a munkájukkal – 
tájékoztatott Holové Zsolt György,  a XVIII. kerü-
leti önkormányzat Humánszolgáltatási Irodájának 
vezetője. – Dolgozzanak akár rendszergazdaként 
vagy irodai munkatársként, naponta látjuk, hogy 
teljes értékű, hasznos munkaerőt képviselnek.

ne legyen ellenérzéS
Holové Zsolt György ugyanakkor elmondta, hogy 
a pozitív példák mellett számos olyan munkáltató 
is van, amelyik nem foglalkozik a megváltozott 
munkaképességű emberekkel.

– A XVIII. kerületi szociális intézményekben 

régóta működik a program, az önkormányzat és 
számos nagyobb cég is elnyerte már a Fogyaté-
kosságbarát munkahely címet. Viszont van, ahol 
még nagy az ellenérzés ezekkel az emberekkel 
szemben, noha anyagilag is jól jár az, aki munkát 
ad nekik – mondta az irodavezető. – A rendelet 
húsz fő után egy fogyatékkal élő munkatárs al-
kalmazását írja elő. Ellenkező esetben csaknem 
egymillió forintos pluszkiadással kell számolnia 
a munkáltatónak. Van tehát ösztönzőrendszer, 
és azt gondolom, hogy ahol ennek ellenére sem 
foglalkoznak a kérdéssel, ott egyszerűen nemtörő-
dömségről van szó.

A megváltozott munkaképességű munka-
vállalók foglalkoztatására Holové Zsolt György 
példaként hozta fel a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt-t. 

– Az önkormányzati cégnél már négy éve el-
indult a program, és számos munkakörben al-
kalmaznak fogyatékkal élő embereket. Ennek 
csak egyik oka a takarékosság, mert látható, hogy 
ezek a munkatársak megállják a helyüket. Az al-
kalmazásukkal megspórolt pénz pedig más, akár 
szociális területeken jelenthet hasznos segítséget – 
mondta a tanácsadó, aki biztos abban, hogy min-
den intézménytípusban, vállalkozásnál vannak 
olyan munkahelyek, amelyeket be lehet tölteni 
csökkent munkaképességű emberekkel. 

Ê Puskás Attila

„A Xviii. kerületi szociális 
intézményekben régóta működik 
a program, az önkormányzat és 
számos nagyobb cég is elnyerte 
már a Fogyatékosságbarát 
munkahely címet. viszont van, 
ahol még nagy az ellenérzés 
ezekkel az emberekkel szemben, 
noha anyagilag is jól jár az, aki 
munkát ad nekik.”

A főváros több kerületében, köztük a Xviii. kerületben is egyre elfogadottabb a 
megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása. Az önkormányzatok, vala-
mint a szociális és közintézmények közül több is elnyerte már a Fogyatékosságbarát 
munkahely elismerést. Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata két alkalom-
mal is megkapta ezt a kitüntető címet.

NAPONTA BIZONyíTANAK
Fogyatékkal élve is teljes értékű az ember

lévai István zoltán alpolgármester fontosnak tartja, hogy a következő években mindenhol jobbak  legyenek a járdák
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Bűnmegelőzési 
portál indult
Az aktuális körözések, bűncselekmé-
nyekről szóló tudósítások, rendőrsé-
gi felhívások mellett a rendőri munka 
egyéb területeivel kapcsolatos híreket, 
és oktatóanyagokat is tartalmaz a Bu-
dapesti rendőr-főkapitányság interne-
tes közösségi oldala.

A BRFK tavaly létrehozott bűnmegelőzési 
portáljához bárki csatlakozhat a Facebook-
profiljával. A portál célja elsősorban a fővárosi 
lakosok tájékoztatása annak érdekében, hogy 
minél kevesebben váljanak bűncselekmény vagy 
baleset áldozatává. A „Tetszik” ikonra klikkelve 
az oldal frissítései megjelennek a saját közös-
ségi profilunk hírfolyamában, így a rendszeres 
tájékozódáshoz nem kell minden alkalommal 
átlépni a BRFK oldalára. 

A hírek folyamatosan frissülnek, legyen szó 
akár sikeres elfogásról, akár újabb sajnálatos 
bűnesetekről, balesetekről. A BRFK munkatár-
sai a közösségi oldalon keresztül is rendszeresen 
kérik a lakosság segítségét egy-egy felderítéshez 
vagy keresett bűnözők elfogásához.

A megjelenő cikkek alatt természetesen le-
hetőség van hozzászólásra, illetve az oldal bal 
szélén hosszabb bejegyzések készítésére is. A 
portálon több témában praktikus tanácsok is 
láthatók, olvashatók. A videók menüpontban 
rövidfilm mutatja be, hogy autósként mit tehe-
tünk a gépkocsilopás veszélyének csökkentésé-
ért. A rendőrség tapasztalatai szerint sokszor 
olyan alapvető dolgokat is elfelejtünk, mint az 
ajtók bezáródásának ellenőrzése a távirányítós 
zárás után.  

Ê P. A. 

A kártevők ellen 
védekeznek
A Főkert nonprofit Zrt. február utolsó 
hetében megkezdte a fővárosi parkok 
és fasorok fáinak tél végi lemosó per-
metezését. A munkálatokat alapvetően 
az éjszakai órákban végzik, így sem a 
gyalogos, sem a közúti forgalmat nem 
zavarják.

A Főkert munkatársai a XVIII. kerületben már-
cius 3–4-én dolgoznak majd a cég kezelésébe 
tartozó területeken, a Gyömrői úton, a Ferihe-
gyi úton és az Üllői úton. A fasorok fenntartá-
sáért felelős szakemberek a fővárosban mintegy 
két hét alatt gondoskodnak a kezelésükben lévő 
több mint 10 ezer fa védelméről, melyek között 
legtöbb a kőris, a japánakác, a juhar, az ostorfa 
és a hárs. 

– A lemosó permetezésre azért van szük-
ség, hogy csökkenjen a fás részeken, kéreg-
repedésekben áttelelő kártevők, takácsatkák, 
levélatkák, levél- és pajzstetvek, amerikai lepke-
kabócák száma. Emellett a monília és más fer-
tőzések, betegségek ellen is véd a permet – tájé-
koztatott Kirrné Feicht Ágnes, a XVIII. kerületi 
önkormányzat környezetvédelmi csoportjának 
vezetője.

A permetezéshez alkalmazott szer környe-
zetbarát, a parkoló autókban sem tesz kárt, ha 
a munkavégzés közben – az elővigyázatosság 
ellenére – rájuk hullik. A szennyeződés autós-
mosással pluszköltség nélkül eltávolítható.

A tél végi lemosó permetezés csak az áttelelő 
kártevők ellen hatásos, a vegetációs időszakban 
megjelenő vagy elszaporodó kórokozókat és 
kártevőket később más módszerrel távolítják el 
a szakemberek. 

felhívás
A kerület vezetése azzal a kérés-
sel fordul a kerületi polgárokhoz, 
hogy gondolataikkal járuljanak 
hozzá a Xviii. kerület település-
fejlesztési koncepciójának (tFK) 
és integrált településfejlesztési 
stratégiájának (its) az elkészíté-
séhez.

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata megkezdte hosszú távú – 2030-
ig szóló – településfejlesztési koncepciója 
(TFK) elkészítését és középtávú – 2020-ig 
szóló – integrált településfejlesztési stra-
tégiája (ITS) felülvizsgálatát. A folyamat 
első lépéseként a megalapozó vizsgálat 
keretében a XVIII. kerület aktuális társa-
dalmi és gazdasági folyamatainak feltér-
képezése valósul meg, kiemelt hangsúlyt 
helyezve azokra a területekre, amelyek 
összefüggésben lehetnek a nemzeti, illet-
ve európai uniós szinten meghatározott 
fejlesztési célokkal.
A kerület fejlődési céljait meghatározó 
dokumentumok elkészítéséhez fontosnak 
tartjuk a lakosság véleményének megis-
merését. Kérjük tehát, hogy gondolata-
ikkal segítsék a kerületi TFK és ITS elké-
szítését, írják meg a kerület fejlődésével 
kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. 
A javaslatokat március 27-ig várjuk a tfk_
its@bp18.hu e-mail címre.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzatának hon-
lapján folyamatos tájékoztatást fognak 
találni kerületünk településfejlesztési 
koncepciójáról és integrált településfej-
lesztési stratégiájáról.

Bálról bálra
Remek hangulatú bált rendezett február 14-én 
a Piros iskola (Pestszentlőrinci Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola) alapítványa Szarvas Attila 
Sándor alpolgármester fővédnökségével. A nyi-
tótáncot követően a programban szerepelt töb-
bek között karaoke, fotósarok, kávézó, tombola 
és meglepetés műsorszám is. A rendezvényen a 
Black Velvet zenekar húzta a talpalávalót. 

A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi 
Általános Iskola és Gimnázium február 14-én 
szülői bált rendezett a Lőrinci Sportcsarnokban. 
A nyitótáncot követően Kucsák László ország-
gyűlési képviselő, Pásztor Józsefné, az iskola 
igazgatója és Busai Erzsébet, a szülői munka-
közösség elnökségének tagja mondott köszön-
tőt. A műsorban a Tiringer Mozgásművészeti 
Sportegyesület, a Kolibri Tánccsoport, Kucsák 
László, Draskóczy Zoltán és Visky Dénes – a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola művésztanárai – és 
az intézmény diákjai  működtek közre. 

helyreigazítás – A Városkép 2014. decem-
ber 3-i számának 12. oldalán helytelenül írtuk a 
Liederschatz kórus vendégeként fellépő rodingi 
együttes nevét, amely helyesen Vokalensemble 
Hubert Velten kórus. Ugyanebben a cikkben az 
egykori olimpiai 5. helyezett kalapácsvető ne-
vét is pontatlanul írtuk, helyesen Eckschmiedt 
Sándor. 

Az érintettektől elnézést kérünk!

A február 20-i első étkezés alkalmával közösen 
fogadta az érkezőket Dömötör István alpolgár-
mester és Torma Beáta, a körzet önkormányzati 
képviselője.

Az alpolgármester rövid köszöntőjében ki-
emelte, hogy az étkeztetéssel, illetve a megújult 
közösségi hellyel a Lakatos-lakótelepen élő 
nyugdíjasoknak egy régi óhaja vált valóra.

– Eddig a Gyömrői úton lévő Ezüstfenyő 
Nappali Szolgálat próbálta megoldani a lakatos-
lakótelepiek problémáját, de érthető módon sok 
idős ember nem tudta vállalni az odamenetelt 
– fogalmazott Dömötör István. – Most sikerült 
házhoz hozni a szociális étkeztetést, de ezen 
túlmenően is arra biztatom az itt élőket, hogy 
járjanak ide rendszeresen, tartsanak klubnapo-
kat, beszélgessenek egymással. Ugyanis bármely 
más gondozási központot nézve az a tapasztala-
tom, hogy javít az életminőségen az, amikor van 
hol összejönni, beszélgetni, amikor az emberek 
tudják, hogy kihez fordulhatnak a gondjukkal, 
bajukkal. Ezzel a szolgáltatással is szeretnénk 
megköszönni a nyugdíjasoknak azt a sok dolgos 
évet, amivel lehetővé tették, hogy mi, az egy-két 
generációval fiatalabbak, itt legyünk. Ezt nekünk 
kötelességünk akár ily módon is megszolgálni.

– Az első napon 21 ember számára rendel-
tünk ebédet, de ez a létszám biztosan nőni fog. 
Ha kell, több turnusban, de mindenkit el tudunk 
látni – mondta Barnáné Matazsdi Edit, a szoci-
ális szolgálat vezetője. – A jövedelemtől függően 
van, aki térítésmentesen étkezhet, de 600 forint-
nál senkinek sem kerül többe az ebéd. 

Az Életfa Szociális Szolgálat eddig két telep-
helyen, a Gárdonyi Géza utca 14. alatti Napra-
forgó Nappali Szolgálatnál és a Gyömrői út 178.-
ban található Ezüstfenyő Nappali Szolgálatnál 
fogadta az intézmény által nyújtott alapszolgál-
tatásokat, azaz a szociális étkeztetést és az idő-
sek nappali ellátását igénybe vevőket. A Lakatos 
út 9. szám alatt lévő új szolgálathoz is munka-
napokon 8 és 16 óra között lehet bejárni. 

Az Életfa Szociális Szolgálat munkatársai 
az étkeztetésen túlmenően is várják a nyug-
díjasokat, akik számára a nappali ellátás térí-
tésmentes. Gazdag szabadidős programokat 
kínálnak. Rendszeresek a verses délutánok, 
péntekenként pedig közös filmnézés az állan-
dó program. Alkalmanként buszkirándulást is 
szerveznek: májusban a szarvasi arborétumot 
keresik fel. 

Ê Puskás Attila

Nyugdíjas közösség épül 
a Lakatos-lakótelepen
A szociális étkeztetés szolgáltatása is megkezdődött az életfa szociális szolgá-
latnak otthont adó épületrészben a lakatos-lakótelepen. Az étkeztetés nincs lét-
számhoz kötve. A tavaly októberben átadott közösségi helyiségben harmincas 
csoportokban gyakorlatilag minden nyugdíjas korú rászorulót fogadni tudnak.

Az utasok a legkedvesebb légiutas-kísérő, a leg-
jobb fedélzeti ellátás, a legjobb menetrend és a 
legjobb ár-érték arány vonatkozásában értékeltek 
összesen 160 légitársaságot. 

A legtöbb minősítés a vezető fapados légitár-
saságokra érkezett: 1135-en értékelték a kelet-kö-
zép-európai Wizz Air és 362-en az ír Ryanair lé-
gitársaságot. A felmérésből ugyanakkor kiderült, 
hogy a hazai légi utasok többnyire a menetrendre 
és a fedélzeti szolgáltatások minőségére helyezik 
a hangsúlyt. A kedves és segítőkész légiutas-kísé-
rő és a minőségi fedélzeti ellátás legalább annyira 
fontos, mint az alacsony repülőjegyár.

„Az én légitársaságom 2014” díjait február 12-
én adták át a Budapest Airport 1-es terminálján 
az elnök-vezérigazgatói tárgyalóban.  

A szavazatok alapján a legkedvesebb légiutas-
kísérőkkel az Egyesült Arab Emírségek légitársa-
sága, az Emirates járatain találkozhatunk, a má-
sodik a holland KLM, a harmadik az izraeli El Al 
lett ebben a tekintetben. A legjobb fedélzeti szol-
gáltatás, a menetrend és az ár-érték arány tekin-

tetében is a dubaji központú légitársaság nyert. 
A menetrendi pontosságot és a csatlakozások 
közötti minél rövidebb várakozási időt tekintve 
az Emirates mögött közvetlenül az Air Malta és 
a Finnair végzett. 

Akárcsak a 2013-as felmérésben, a mostani-
ban sem termett sok babér a fapados légitársa-
ságoknak az ár-érték arány tekintetében. Ugyanis 
a kategória első helyét elfoglaló Emirates után a 
Norwegian Air Shuttle következik, a harmadik 
pedig a tavalyi kategóriagyőztes Qatar Airways 
lett.

Összesítve az Emirates lett a magyar utasok 
kedvenc légitársasága. A második helyen a Qatar 
Airways, a harmadikon pedig a British Airways 
végzett.

A 2015-ös felmérés bővülni fog, az eddigi 
kategóriák mellett az utasok a repülőtársasá-
gok kommunikációját is értékelhetik majd. A 
2014-es felmérés részletei megtalálhatók a www.
azenlegitarsasagom.hu oldalon.

Ê Puskás

Az Emirates lett a választáson 
a kedvenc légitársaság
A magyar légi utasok harmadik alkalommal írhatták meg a véleményüket repülőút-
jaikról a repjegy.hu oldalt üzemeltető Weco-online Kft. és a travelo Utazási Maga-
zin felhívására. Az utasok 3900 szavazata és több mint 2000 szöveges beszámolója 
alapján elsöprő sikert aratott az Emirates, ugyanis mind a négy kategóriában és így 
összesítésben is első helyet szerzett.

www.bp18.hu
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Az oldalt összeállította: Puskás Attila

KözéletAz önkormányzat a Városgazdán keresztül sokféle munkát kínál 

� több száz 
ember juthat 
munkalehe-

tőséghez a kerü-
letben a március 
1-jén induló idei 
közfoglalkoztatási 
program kereté-
ben. Az önkor-
mányzat a Város-
gazda XViii. kerület 
nonprofit zrt-n 
keresztül számos 
területen kínál 
szak- vagy segéd-
munkát.

A közfoglalkoztatásban részt 
vevőket elsősorban kertésze-
ti, mély-, illetve magasépítési 
munkákra, a kommunális rész-
legben, valamint megfelelő vég-
zettség esetén adminisztratív 
területen tudja foglalkoztatni a 
városüzemeltető cég.

Új FelAdAtok iS 
leSznek
A korábbi években megszokott 
munkalehetőségek mellett új-
donság a parkok őrzése.

– Szeretnénk megakadályoz-
ni a parkok, játszóterek rongá-
lását, megelőzni a különböző 
garázda cselekményeket, és ez a 
leendő őrkollégák feladata lesz. 
Ezenkívül a telephelyeinkre is 
veszünk fel őröket – mondta 
Szamosvári Szilvia, a Városgazda 
Zrt. közfoglalkoztatás-szervezé-
si vezetője. – Adminisztrációs 
területen már régebb óta létezik 
az intézményi kapcsolattartó 
pozíció, amely a postázástól a 
lakosság és az önkormányzati 
intézmények közötti kommuni-
kációig ad számos feladatot.

Mindezen túlmenően a Vá-
rosgazda játszótér-karbantartó 
csoportjában is rendszeresen 
dolgoznak közfoglalkoztatott 
segédmunkások. 
Szamosvári Szilvia ugyanakkor 
azt is elmondta, hogy egyre ne-
hezebb dolgozni akaró és tudó 

embereket találni a különféle 
munkaterületekre.

Aki AkAr, 
Az dolgozhAt
– Ennek csak részben az az oka, 
hogy a magasabban kvalifikált 
munkavállalóknak érthetően az 
a céljuk, hogy mielőbb visszake-
rüljenek az elsődleges munka-
erőpiacra, és nem a közfoglal-
koztatásban látják a megoldást. 
Ami a szakmunkásokat illeti, 
egy-egy kőművesre, asztalosra, 
más szakemberre mindig szük-
ség van, de az egyre inkább a 
mélyszegénységből jövő állo-
mányból mind nehezebb kivá-
logatni a megfelelő személyeket.

A nehézségek ellenére már-
ciusban 200 újonnan regiszt-
rálttal indul a program, és ez a 
létszám az év folyamán elérheti 
a 300-at is. 

– Azt javaslom, hogy aki 
részt akar venni a programban, 
az érdeklődjön a Baross utca 7. 
szám alatt a közfoglalkoztatási 
irodában. Ugyanis ha van ürese-
dés, igyekszünk azt mielőbb be-
tölteni – tette hozzá Szamosvári 
Szilvia.A közfoglalkoztatási programban részt vevők közül sokan kaptak állást a városgazdánál

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.bp18.hu

JavítJák
a padokat és a 
Játszótereket 
A közterületi padok jelentős részét felújí-
tották tavaly a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit Zrt. munkatársai. A fennmaradó 
mennyiséget és az önkormányzati intéz-
mények padjait idén folyamatosan javítja 
a városüzemeltető cég. Eközben gondos-
kodnak a játszóterek rendbetételéről, a 
játszóeszközök javításáról és szabványosí-
tásáról is.

– Önkormányzati forrásból újítjuk fel a közterü-
leti és az intézményi játszóeszközöket, és hozzuk 
rendbe a dühöngőket. A padok rendbetételét saját 
költégvetésünkből oldjuk meg. Tavaly a közterületi 
padok csaknem 90 százalékát sikerült felújítanunk, 
vagyis több mint hatszázat. Idén az iskolák, óvodák 
és egyéb közintézmények padjait vesszük sorra. Több 
száz ilyen padunk van – mondta Lepsényi Tibor, a 
Városgazda Zrt. Műszaki és Városüzemeltetési igaz-
gatója. 

A téli időjárás ezúttal nem okozott károkat a ját-
szótereken és a dühöngők környékén.

– Rongálások ezen a télen is voltak, de a mértékük 
most nem volt kirívó. Ugyanakkor meg kell jegyezni, 
hogy az elkészült padokat sok esetben már másnapra 
tönkretették, összefirkálták a vandálok, ezért ezeket 
újra rendbe kellett tenni – tette hozzá Lepsényi Ti-
bor. 

A tél folyamán elvégzett munkák sorában dobo-
gó készült a Nefelejcs utca és a Lakatos utca sarkán 
lévő játszótér drótkötélpályájához, ahol a gumisző-
nyegeket is kijavították a Városgazda munkatársai. 
A Bókay-kertben ülőkét szereltek a homokozóhoz, 
és megjavították a mérleghintát, a Martinovics téren 
pedig amellett, hogy kijavították az esési teret, gumi-
szegélyt készítettek, és pótolták a rönkszegélyt.

A csatornaépítési projekt részeként a telekhatá-
ron belül egy méterig vezetik be az új közcsa-
tornát, onnan az ingatlantulajdonosoknak kell 

gondoskodniuk a telken belüli szakasz – a házi 
bekötőcsatorna – kiépítéséről. A Városgazda 
Zrt. teljes körű segítséget nyújt a tervezés és a 

kivitelezés szigorú előírásokhoz és engedélyek-
hez kötött, többlépcsős folyamatához. 

A cég adatai szerint szinte minden napra jut 
egy lakossági csatornarákötés. 

– Eddig több mint tíz bekötést készítet-
tünk el, és folyamatosan érkeznek a lakossági 
megkeresések, megrendelések. Természetesen 
garanciát vállalunk a tervezési és a kivitelezési 
munkákra is, amelyek megkezdésének feltétele, 
hogy a csatorna tisztítónyílása kész legyen. Kü-
lön kérésre, megbízás alapján szakembereink a 
tisztítóakna megfelelő helyének kijelölésében is 
segítenek. Fontos tudni, hogy kizárólag az in-
gatlan tulajdonosa rendelheti meg a társaságtól 
a csatornabekötést – tájékoztatott Lepsényi Ti-
bor, a Városgazda Zrt. Műszaki és Városüze-
meltetési igazgatója.

Az önkormányzati intézményekben is a Vá-
rosgazda végzi a szennyvízcsatorna-bekötést, 
így például a Vilmos Endre Sportcentrum ké-
szenléti épületének a hálózatra való csatlakoz-
tatását. 

– Ami a lakossági ügyfeleket illeti, télen sem 
álltunk le a munkálatokkal, és folytatjuk, amíg 
csak van megrendelés. Átlagban napi egy meg-
bízást teljesítünk – tette hozzá Lepsényi Tibor. 

KÖnnyEn ElérhEtŐK
A városgazdánál tehát még 
mindig piacképes áron lehet 
megrendelni a csatornabekötést. 
A tervezés normál esetben 22 
ezer forint + áfa, a kivitelezés 
pedig – ha nem merülnek fel 
komolyabb bontási költségek 
vagy egyéb extrém költségnövelő 
tényezők – folyóméterenként 7200 
forint + áfa.
A csatorna házi bekötéséről 
teljes körű tájékoztatás kapható 
a városgazda ügyfélszolgálatán 
(1181 Baross utca 7.), a 297-
0799-es és a 06-30-549-6922-es 
a telefonszámon, valamint az 
ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu 
elektronikus levélcímen.

TELJES KÖRű 
ÜGyINTÉZÉS
Naponta köt be csatornát a Városgazda
Egyre több megrendelés érkezik házi csatornabekötések tervezésére és kivite-
lezésére a városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt-hez. A visszajelzések és az új 
szerződések száma alapján a kerületi lakosok elégedettek a városüzemeltető 
cég által kínált szolgáltatás árával és minőségével. Bár az akciós időszak tavaly 
év végén lezárult, a bekötések tervezésének és megépítésének költsége tovább-
ra is piacképesnek minősül. 

MegMaradni a 
Munka viLágában
Számos lehetőség a közfoglalkoztatási programban

JÓ MUnKávAl ElŐBBrE lEhEt JUtni
A közfoglalkoztatás elsődleges célja az, hogy a munkanélkülivé vált emberek a lehetőségekhez képest 
megmaradjanak a munka világában. Ezenkívül számos példa van a kerületben arra, hogy valaki úgynevezett 
közmunkásból alkalmazottá válhat.
– A városgazda tavaly különböző területeken, például az intézményüzemeltetési divízióban, a műszaki és 
városüzemeltetési divízióban vagy éppen a pénzügyi osztályon, összesen 27 fővel kötött munkaszerződést 
– mondta szamosvári szilvia, hozzátéve, hogy a közfoglalkozási iroda munkatársai a programban nem részt 
vevő munkakeresőknek is tudnak tanácsot adni akár önéletrajz megírásában, akár abban, hogy miként 
jelenjenek meg, hogyan viselkedjenek egy állásinterjún. 
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6 Az önkormányzat képviselő-testületének február 4-i ülésén született rendeletek, határozatokKözélet

Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 12 
igen szavazattal, 5 ellenszava-
zattal és 3 tartózkodással meg-
alkotta 1/2015. (II. 10) rendele-
tét az önkormányzat 2014. évi 
költségvetéséről szóló 2/2014. 
(II. 14.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 
p 2. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag hozta meg 
a 2/2015. (II. 10.) rendeletet az 
önkormányzat vagyonáról, a 
vagyontárgyak feletti tulajdo-
nosi jogok gyakorlásáról szóló 
15/2013. (V. 31.) önkormányzati 
rendelet módosításáról. 
p 3. A képviselő-testület 20 
igen szavazattal egybehangzó-
an alkotta meg a 3/2015. (II. 
10.) önkormányzati rendeletet a 
képviselő-testület szervezeti és 
működési szabályzatára vonat-
kozó 42/2011. (XII. 20.)  rende-
let módosításáról.   

hAtáRozAtok
p 4. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy a lakások bérletéről és el-
idegenítéséről szóló módosított 
19/2011. (V. 31.) önkormányzati 
rendelet 67. § (6) bekezdése alap-
ján 2015. december 31-ig nem 
kíván kijelölni az Ltv. alapján 
elővásárlási joggal érintett, ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
lakást elidegenítésre. A képvise-
lők felhatalmazták a tulajdonosi 
bizottságot, hogy vételi ajánlat 
érkezése esetén ebben az évben 
minden ilyen esetben egyedileg 
döntsön oly módon, hogy a dön-
tésről tájékoztatja a testületet. 
p 5. A képviselő-testület 15 igen 
szavazattal és 6 ellenszavazattal 
úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat a 150228/112/A hrsz-ú, 
„egyéb épület” megnevezésű, 
1305 négyzetméter alapterüle-
tű ingatlan vonatkozásában – a 
2014. december 2-án megkötött 
adásvételi szerződésekben fog-
lalt feltételekkel – nem kíván 
élni a Ptk. 5:20. §-a alapján őt 
megillető törvényes elővásárlási 
joggal, és nem kívánja megvá-
sárolni az ingatlant a CBA Ke-
reskedelmi Kft. mint eladó és a 
Margo Investment Kereskedel-
mi Kft. mint vevő által kialku-
dott bruttó 57 150 000 forintos 
vételáron.
A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert az elővá-
sárlási jogról lemondó nyilatko-
zat aláírására.
p 6. A testület 21 igen szava-
zattal egyhangúlag elfogadta 
az Energiaklub Szakpolitikai 
Intézet és Módszertani Köz-
pont által Pestszentlőrinc-
Pestszentimrére vonatkozóan 
elkészített fenntartható energia 
akciótervet (SEAP), és felkérte a 
polgármestert az ezzel kapcsola-
tos intézkedésekre.  
p 7. A képviselő-testület 21 
igen szavazattal egybehangzó-
an hagyta jóvá az önkormány-
zat 2015–2018. évi stratégiai 
ellenőrzési tervét – a pénzügyi 
ellenőrzési bizottság és Kőrös 
Péter önkormányzati képvise-
lő javaslataival kiegészítve – az 
előterjesztés melléklete szerinti 
tartalommal.
p 8. A testület 17 igen szava-
zattal egyöntetűen úgy döntött, 
hogy az önkormányzat támo-
gatja az 1908 Szentlőrinci Atlé-
tikai Club Öregfiúk Közhasznú 

Sportegyesületet (SZAC), egy-
ben felkérte és felhatalmazta 
a polgármestert a támogatási 
szerződés előkészítésére és alá-
írására az egyesülettel, valamint 
a szükséges intézkedésekre az 
alábbi feltételekkel:
– a támogatás célja a kerületi 
sportélet színvonalának megőr-
zése, fejlesztése;
– az 1908 Szentlőrinci Atléti-
kai Club Öregfiúk Közhasznú 
Sportegyesület vállalja, hogy 
közreműködik a lakossági sza-
badidős sportesemények, ren-
dezvények szervezésében, lebo-
nyolításában;
– a kapott támogatást a sport-
egyesület kizárólag a szerződés-
ben foglalt költségek fedezésére 
fordítja;
– a támogatási szerződés hatá-
rozott időre, 2019. december 31-
ig szól;
– a támogatás mértéke 2015-
ben 4 millió forint, az ezt köve-
tő években pedig a mindenkori 
éves költségvetési rendeletben 
elfogadott keretösszeg;
– a támogatáson túl az önkor-
mányzat ingyenes teremhasz-
nálatot biztosít a SZAC-nak a 
korfball bajnoki versenyek meg-
rendezéséhez, évente három al-
kalommal.
A képviselő-testület egyhan-
gúlag felkérte a polgármestert, 
hogy a támogatás ez évi összegét 
a 2015. évi költségvetésbe ter-
veztesse be.
p 9. A testület 21 igen szavazat-
tal egybehangzóan határozott 
arról, hogy az önkormányzat 
támogatja a Pestszentimrei Bir-
kózó Sportegyesületet, egyben 
felkérte és felhatalmazta a pol-
gármestert a támogatási szerző-
dés előkészítésére és aláírására 
az egyesülettel, valamint a szük-
séges intézkedésekre az alábbi 
feltételekkel:
– a támogatás célja a kerületi 
sportélet színvonalának megőr-
zése, a birkózó-utánpótlásneve-
lés biztosítása;
– a kapott támogatást a sport-
egyesület kizárólag az általa vál-
lalt feladatokra fordítja;
– a támogatási szerződés hatá-
rozott időre, 2019. december 31-
ig szól;
– a támogatás mértéke 2015-ben 
egymillió forint, az ezt követő 
években pedig a mindenkori 
éves költségvetési rendeletben 
elfogadott keretösszeg.
A képviselő-testület egyhan-
gúlag felkérte a polgármestert, 
hogy a támogatás ez évi összegét 
a 2015. évi költségvetésbe ter-
veztesse be. 
p 10. A testület 21 igen szava-
zattal egybehangzóan döntött 
arról, hogy a 2014/2015-ös tan-
évre térítésmentes létesítmény-
használatot biztosít az iskolai 
testnevelés keretében a kötelező 
úszásoktatáshoz az alábbi álta-
lános iskoláknak.
Állami fenntartású iskolák: 
Ady Endre Általános Iskola, 
Brassó Utcai Általános Iskola, 
Bókay Árpád Általános Isko-
la, Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános Iskola, Darus Utcai 
Magyar–Német Két Tannyelvű 
Általános Iskola, Eötvös Loránd 
Általános Iskola, Gloriett Sport-
iskolai Általános Iskola, Gulner 
Gyula Általános Iskola, Kandó 
Téri Általános Iskola, Kapocs 
Magyar–Angol Két Tannyelvű 
Általános Iskola, Kassa Utcai 
Általános Iskola, Kastélydombi 
Általános Iskola, Kondor Béla 

Általános Iskola, Pestszentlőrin-
ci Német Nemzetiségi Általános 
Iskola, Táncsics Német Nemze-
tiségi Általános Iskola, Vajk-szi-
get Általános Iskola, Vörösmar-
ty Mihály Ének-zenei Nyelvi 
Általános Iskola és Gimnázium, 
XVIII. Kerületi SOFI Óvoda, 
Általános Iskola, Speciális Szak-
iskola és Egységes Gyógypeda-
gógiai Módszertani Intézmény.
Egyházi fenntartású iskolák: 
Szent Lőrinc Katolikus Álta-
lános Iskola, Szenczi Molnár 
Albert Református Általános 
Iskola, Sztehlo Gábor Evangéli-
kus Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium, Wesley Kincsei Ál-
talános Iskola és Gimnázium.
A képviselő-testület 21 igen sza-
vazattal egybehangzóan megbíz-
ta a polgármestert, hogy kezdjen 
egyeztetést a Klebelsberg In-
tézményfenntartó Központtal 
(KLIK), hogy az általános iskolai 
testnevelésórák keretében vég-
zett úszásoktatásra jutó helyben 
kiszámolt önköltséget a KLIK az 
önkormányzatnak megtérítse.
p 11. A testület 21 igen szava-
zattal egyöntetűen felkérte a 
polgármestert, hogy vizsgáltassa 
meg az otthoni ügyintézés beve-
zetésének lehetőségét és a vizs-
gálat eredményéről tájékoztassa 
a képviselőket. 
p 12. Az önkormányzat szerve-
zeti és működési szabályzatáról 
szóló rendelet módosítása napi-
rendi pontot az előterjesztő visz-
szavonta. 
p 13. A testület 19 igen sza-
vazattal és 1 tartózkodással 
felkérte a jegyzőt, hogy a pol-
gármesteri hivatal az illetékes 
fogyasztóvédelmi hatóság mel-
lett – megkeresésre – soron kí-
vül adjon tájékoztatást a XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányságnak 
az üzleten kívüli kereskedelem 
keretében termék forgalmazása 
céljából szervezett utazásra vagy 
rendezvényre (termékbemutató) 
vonatkozó bejelentésekről.
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
megbízta a jegyzőt, hogy a pol-
gármesteri hivatal hatósági nyil-
vántartásában szereplő étterme-
ket, hoteleket, rendezvényeknek 
helyet adó vállalkozásokat, kul-
turális és közösségi intézmé-
nyeket levélben tájékoztassa a 
termékbemutatókat és hasonló 
rendezvényeket érintő jogszabá-
lyi háttérről.
A testület felkérte a polgármes-
tert, hogy az önkormányzat 
kezelésében lévő helyiségek ter-
mékbemutatók céljára történő 
bérbeadásakor tegye kötelezővé 

a kereskedelmi hatóságnak tör-
ténő bejelentést.
A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
felkérte a jegyzőt, hogy a hely-
ben szokásos módon (honlapon, 
újságban, kifüggesztés útján) 
haladéktalanul tájékoztassa a 
lakosságot a polgármesteri hi-
vatalnak bejelentett, csalásra 
utaló kereskedelmi tevékenység 
formáiról, a fogyasztók megté-
vesztéséről és a polgármesteri 
hivatal azon telefonszámairól, 
amelyeken e jelenségeket beje-
lenthetik. 
p 14. A 2014. december 19-i 
ülésről elnapolt, A polgármester 
felkérése intézkedések tételére 
című napirendi pontban nem 
született határozat. 
p 15. A testület zárt ülésen ha-
tározott a 2015. évi helyi kitün-
tetések adományozásáról. 
p 16. A képviselő-testület zárt 
ülésen döntött a fellebbezéssel 
megtámadott I. fokú szociális 
segélyhatározatok elbírálásáról. 
p 17. A testület 11 igen sza-
vazattal, 6 ellenszavazattal és 
2 tartózkodással elfogadta a 
„Közalapítvány a XVIII. kerület 
Közbiztonságáért” 2013. évi szö-
veges beszámolóját.

SüRgőSSÉgi 
hAtáRozAtok
p S1. A képviselő-testület zárt 
ülésen 13 igen szavazattal és 7 
tartózkodással hozott tulajdo-
nosi döntést a PLER Kft-vel kap-
csolatban. 

inteRpellációk
p A képviselő-testületi ülésre 
nem érkezett interpelláció.

kÉRdÉSek
p A testületi ülésre nem érke-
zett kérdés.

tájÉkoztAtók
p A képviselő-testület a 
napirendi pontban nem hozott 
határozatot.

AZ ÖNKORMÁNyZAT TÁMOGATJA
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI úSZÁSOKTATÁST

Óvja az önkormányzat vagyonát a képviselő-testület. 
Ezt erősíti az a február 4-i ülésen meghozott döntése, 
amely szerint az önkormányzat nem kíván áron alul ér-
tékesíteni elővásárlási joggal érintett saját tulajdonú 
lakást. Az iskolai sport finanszírozásához járul hozzá a 
képviselő-testület egy másik döntése, amelynek alap-
ján az általános iskolások a korábbi évek hagyománya-
inak megfelelően, az iskolai testnevelésóra keretében 
zajló úszásoktatás során térítésmentesen használhat-
ják a három kerületi uszodát. 

Folyamatos a 
kéményellenőrzés
A háztartási tüzelőberendezések és a hozzájuk kap-
csolódó kémények használatából eredő veszélyeket 
számottevően csökkenti a rendszeres időközönként 
végzett kötelező ellenőrzés. 

A XVIII. kerületben is folyamatosan ellenőrzik a kéményeket a 
FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. munkatársai.

A tulAjdonoS FelelőSSége
Az évenkénti rendszeres ellenőrzés során a kéményseprő szük-
ség esetén ki is tisztítja a kéményeket. A gáztüzelő berendezések 
esetében az égéstermék maradéktalan eltávozásáról és a kémé-
nyek átjárhatóságáról is meggyőződnek a szakemberek. A ké-
ményseprőknek ugyancsak feladatuk a hibák, szabálytalanságok 
felderítése. A munka elvégzését az ingatlantulajdonos az aláírá-
sával igazolja.
A kéményseprőket kötelező beengedni a lakásba. Ha második 
alkalommal sem sikerül bejutniuk, akkor a cég a közszolgáltatás 
díjával megegyező összegű pótdíjat számít fel. Ezen túlmenően a 
másodszor is zárva talált lakásokat a közszolgáltató köteles átje-
lenteni az elsőfokú tűzvédelmi hatóságnak, azaz a Fővárosi Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságnak, amely akár több tízezer forin-
tos tűzvédelmi bírsággal is büntetheti az ingatlan tulajdonosát. 
Ha valamely okból az ingatlan tulajdonosának egyik időpont 
sem felel meg, vagy nem tartózkodott otthon, akkor a második 
ellenőrzést követő 30 napon belül igényelnie kell a szolgáltatást.

márciuSi kontroll
A XVIII. kerületben márciusban a következő utcákban lesz ké-
ményellenőrzés: Ond, Örs, Rím, Tartsay Vilmos, Tas, Töhötöm, 
Tünde, Vajk, Zalán, Kézai Simon, Nimród, Kálti Márk, Akác-
fa, Babits Mihály, Bessenyei György, Czuczor Gergely, Cserép, 
Csörötnek, Derkovits Gyula, Désháza, Fedezék, Földváry, Fűtő, 
Gárdonyi Géza és Háromház utca.
Az ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalókról a FŐKÉTÜSZ 999-
0664-es ügyfélszolgálati telefonszámán vagy a www.foketusz.
hu honlapon is lehet tájékozódni. Az oldalon hasznos tanácsok 
találhatók többek között a szén-monoxid-mérgezés megelőzésé-
ről, illetve a füstvisszaáramlás utáni teendőkről. A kéményellen-
őrzések hatékonysága egyébként 2010 óta számottevően javult. 
A cég adatai szerint, míg öt éve a fővárosban csak a lakások 75 
százalékába sikerült bejutniuk, addig 2014-ben már a 91 száza-
lékukba.

Ê P. A.
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7KultúraA művésznő négykezest játszik a házi verseny győztesével

� lázasan készül-
nek a dohnányis 
zongoristák 

Szentpéteri csilla 
áprilisi koncertjére. A 
művésznő is részt vesz 
a válogatóversenyen, 
ahol kiderül, ki lesz 
az a növedék, akivel 
négykezest játszik a 
nagyközönség előtt. 

vIg györgy   

Szentpéteri Csilla zongoramű-
vész ad koncertet a kerület idei 
tavasznyitó rendezvényén a 
Pestszentimrei Sportkastély-
ban április 18-án. A klasszikus 
zene  és az igényes könnyűzene 
világában egyaránt otthonosan 
mozgó művésznő ötlete volt, 
hogy a kerület legnagyobb mű-
vészeti oktatási intézménye, a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola nö-

vendékei is részt vegyenek az 
eseményen.

kétSzáz 
zongoriStA
– Abban állapodtunk meg, hogy 
a művésznő egy négykezest ját-
szik a mi kis házi versenyünk 
győztesével – mondta Bán Réka, 
a zeneiskola igazgatója. – Ezt a 
versenyt március 24-én délelőtt 
rendezzük meg, a Gyöngyvirág 
utca 10. szám alatt található 
épületünkben. 

A XVIII. kerületi zeneiskolá-
ban csaknem ezer gyerek tanul 
muzsikálni, közülük több mint 
kétszázan zongoráznak. Az is-
kola nyolcvan művésztanárá-
nak és diákjaiknak a tehetségét, 
szorgalmát dicséri, hogy már 
idén is számos jó helyezést értek 
el az országos zenei versenye-
ken. 

A zenetanulást elkezdő legfi-
atalabb diákok kisiskoláskorban 
vannak, a legidősebbek között 

pedig egyetemisták is találhatók. 
Az ide járó gyerekek többsége 
amatőr zenész, de akad köztük 
néhány kiemelkedő tehetség is, 
akik hivatásos muzsikusként 
tervezik a jövőjüket.  

– Az már látszik, hogy a ver-
seny a 13–15 éves korosztályt 
érdekli a legjobban. Lesz azért 
ennél fiatalabb és idősebb indu-
ló is. Ezek a gyerekek már biztos 
hangszeres tudással rendelkez-
nek, általában legalább öt-hat 
éve járnak hozzánk. Az intéz-
ményvezető elmondta, hogy a 
nagyobbak, akik középiskolába 
vagy egyetemre járnak, szintén 
lelkesek, de a tanulmányaik mi-
att kevesebb idejük jut a gyakor-
lásra.

Az ápriliSi 
koncertért
– A versenyen tulajdonképpen 
bármivel lehet indulni. Mind-
össze annyit határoztunk meg, 
hogy az egyik versenydarabnak 

négykezes műnek kell lennie 
– avatott be a részletekbe Bán 
Réka. – Emellett egy-két szaba-
don választott darabot adnak 
elő a gyerekek. Van, aki Bac-
hot, van, aki Csajkovszkijt ját-
szik, de akad olyan is, aki egy 
bugi-vugit választott négykezes 
darabnak. A verseny izgalmait 
fokozza, hogy Szentpéteri Csilla 
is jelen lesz, aki még azt is vál-
lalta, hogy a négykezes darabok 
alsó szólamait ő játssza el a gye-
rekekkel. 

Az esemény megkoronázá-
saképp a zongora tanszak taná-
raiból álló zsűri és a művésznő 
kiválasztja azt a művészpalán-
tát, aki az áprilisi koncerten a 
nagyközönség előtt is megmu-
tathatja tehetségét. 

bach és 
bugi-vugi 

szentpéteri 
csiLLávaL

Kitört a zongoraláz a Dohnányi Ernő Zeneiskolában

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

arcok 
és tájak 
lászló Elemér Arcok és tá-
jak című kiállítása február 
12-én nyílt meg a rózsa Mű-
velődési házban.

László Elemér, bár a belváros-
ban lakik, immár 24 éve tagja a 
TAMA-nak, a XVIII. kerületi Tűz-
edzők Alkotó Művészbarát Asz-
taltársaságnak. A 84 éves festő a 
kiállításra portrékat, tájképeket, 
csendéleteket és vadon élő állato-
kat ábrázoló festményeket hozott.  
– Gyakran látogattam a múze-
umokat, kiállítóhelyeket is. Egy 
alkalommal Szabó Lajos Mun-
kácsy-díjas festőművész kiállítását 
tekintettem meg a barátommal, és 
a képeket nézegetve azt mondtam 
neki, hogy nagyon szívesen tanul-
nék festeni a mestertől – mesélte az 
alkotó a megnyitón. – Ő éppen ott 
állt mellettünk, és meghallotta ezt.  
Meghívott a műtermébe, ahol meg-
nézte a képeimet, és mivel látott 
bennem fantáziát, a tanítványává 
fogadott. 

László Elemér 1962-ben Szeged-
re költözött, ahol kellemes éveket 
töltött el. Több nyáron át dolgo-
zott a Szegedi Szabadtéri Játékokon 
mint díszletfestő, és több kollektív 
kiállításon is vett részt. 1971-ben 
vissza kellett jönnie Budapestre, 
ahol nyugdíjazásáig a Láng Gép-
gyárban dolgozott. 

A nyugdíjazása óta már több 
ideje jut a festészetre, és számos kö-
zös és egyéni tárlaton mutatta be az 
alkotásait. A Benczúr utcai nyugdí-
jas klubban tíz éve vezet rajzkört, 
s kiállításokat is rendez a tagok és 
kortárs festők műveiből. 

Ê f. e. 

Interaktív 
terjesztés 
A nők a Xviii. kerületért Alapítvány 
(nAtiK) Fókuszban fontos emberek fon-
tos évfordulói címmel interaktív prog-
ramsorozatot indított a városháza dísz-
termében február 20-án. 

A NATIK zenével, vetített képekkel színesített 
ismeretterjesztő programjának középpontjában 
országos és nemzetközi hírű személyek, jelentős 
események álltak oly módon, hogy az alapítvány 
tagjai felkészültek egy-egy témából.  

A rendezvény interaktív volt, hiszen a közön-
ségből bárki bármelyik témához hozzászólhatott, 
információkkal egészíthette azt ki.  

– Az alapítvány tagjai szabadon dönthették el, 
hogy röviden miről vagy kiről beszélnek. Nem 
előadást tartottak, hanem felkeltették a résztve-
vők figyelmét egy-egy téma iránt. A közönségtől 
pedig az érdekességek közlését vagy asszocia-
tív megjegyzéseket vártunk az adott témához – 
mondta Mogyorósiné dr. Pécsi Ildikó, a NATIK 
elnöke. 

Az est során hallhattunk Árpád-házi Szent 
Margit életéről, Puccini Tosca című operájának 
bemutatójáról, II. József uralkodásáról, az ide-
genvezetők világnapjáról, az Alkotmánybíróság 
25 évvel ezelőtti megalakulásáról. Megemlékez-
tek Vay Ilus komikáról, Szécsi Margit költőnőről, 
Elvis Presley és Demis Roussos énekesekről, Kurt 
Cobainről, a Nirvana rockegyüttes frontemberé-
ről.

Ezt követően neves magyar és külföldi képző- 
és előadóművészekre, írókra, költőkre, rendezők-
re, komponistákra, sportolókra vonatkozó kér-
désekre lehetett válaszolni. A helyes választ adók 
jelképes ajándékot kaptak. 
Még a NATIK-tagok között is volt vita arról, hogy 
a témák szerteágazósága nem teszi-e a programot 
szedett-vedetté. De végül úgy döntöttünk, hogy 
miután az évfordulók tárháza olyan gazdag, 
hogy abból csak csipegetni lehet, a „csipegetést” 
legalább a sokszínűség jellemezze – magyarázta 
az alapítvány elnöke. – Az ismeretterjesztés 
mindnyájunkban erős. Azon fáradozunk, 
hogy mind a magunk, mind a résztvevők 
„szürkeállománya” minél kevésbé legyen szürke.

Ê fülep e.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 13 
594 350 forint (százszázalékos) támogatást nyert el 
a „Tudás-Vágy” Budapest XVIII. kerülete közműve-
lődési és közgyűjteményi szakembereinek tovább-
képzése projektre (TÁMOP 3.2.12-12/1/KMR-2012-
0005), amely két éve indult útjára, és most zárult le. 
A projekt keretében az önkormányzat két intézményé-
ben képezték tovább a közalkalmazotti munkaviszony-
ban lévő, közép- és felsőfokú végzettségű kulturális 
szakembereket. A Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) 
és a Kondor Béla Közösségi Ház közösségi, művelődés-
fejlesztési funkciókat, míg az utóbbi intézményhez tar-
tozó Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűj-
temény múzeumi és helytörténeti feladatokat lát el.  
A megvalósítási időszakban 16 szakember tovább-
képzésére nyílt lehetőség. A projektben szerepelt 
három közös, ötféle felsőfokú szakirányú tovább-
képzés, háromféle OKJ-s és egyéb szakmai akkredi-
tált tanfolyam is. A pályázat segítségével a két intéz-

mény sikeresen teljesítette a közművelődési, illetve 
a közgyűjteményi területen kötelező szakmai to-
vábbképzéssel kapcsolatos előírásokat. E célra más 
forrásból nem tudtak volna pénzt előteremteni. 
A rendezvényen Galgóczy Zoltán alpolgármester kö-
szöntőjét követően az intézményvezetők beszámoltak 
arról, hogy a szakmai képzésben részt vevők már a 
mindennapi munkájukban hasznosítják a tanultakat, 
amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az intézmények 
szolgáltatásait szakszerűen, jogszerűen, célszerűen, 
költséghatékonyan és a mindenkori igényeknek meg-
felelően, rugalmasan alakítsák ki.

Ódor Katalin, a Pestszentimrei Közösségi Ház 
igazgatója javasolta, hogy készítsenek zárónyilatko-
zatot, amelyben felkérik Kucsák László országgyűlési 
képviselőt, hogy a következő költségvetési ciklusban 
támogassa a kerületi művelődési intézmények ilyen tí-
pusú európai uniós pályázatokon való indulását. 

Ê f. e. 

TUDÁS-VÁGy 
A MINDENNAPOKRA
sikerrel zárult a kulturális és közgyűjteményi szakemberek továbbképzése a táMoP pá-
lyázati támogatásával. A projektzáró rendezvényt február 20-án tartották a Pestszentimrei 
Közösségi házban. 

sZEntPétEri CsillA ZongorAMűvésZ ÖtlEtE volt, hogy 
A KErülEt lEgnAgyoBB MűvésZEti oKtAtási intéZMényE, 
A dohnányi ErnŐ ZEnEisKolA lEgJoBB nÖvEndéKEi is résZt 
vEgyEnEK AZ áPrilisi KonCErtEn A sPortKAstélyBAn.
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� n. kiszely 
melinda dísz-
let-, jelmez- és 

bábtervező kiállítása 
A jelmezek világa cím-
mel nyílt meg február 
11-én a pestszentimrei 
közösségi ház galéri-
ájában. 

Nem először találkozhatunk N. 
Kiszely Melinda alkotásaival a 
Pestszentimrei Közösségi Ház-
ban. A tervezőművész tizen-
két évvel ezelőtt a Maszkok és 
maskarák, majd a Mátyások és 
pofonok címmel mutatta be a 
munkáit, most pedig A jelme-
zek világát láthatjuk.

életnAgySágÚ 
éS Apró bAbák
– 1986-ban kezdtem el babák 
tervezésével és kivitelezésével 
foglalkozni. Felhasználtam szin-
te minden utamba kerülő anya-
got. Terveztem kőből, fából, ke-
rámiából, textilből – emlékezett 
vissza Melinda. 

A művész által eddig „életre 
hívott” 350 baba között 15 cen-
timéterestől a kétméteresig min-
denféle méret megtalálható. 

– Pieter Brueghel Gyermek-
játékok című festménye adta az 
ötletet, hogy korhű viseleteket is 
létrehozzak. 

Az 1994-re elkészült Közép-
kori ribillió 70 korabeli figurája 
kilenc hónapig volt látható a Bu-
dapesti Történeti Múzeumban. 

N. Kiszely Melinda 1996 ele-
jétől a Sólyom Tamás zeneszer-
ző által írt íróasztalmese című 
báboperett figuráit tervezte és 
kivitelezte. Óriásbábokat is ek-
kor kezdett el tervezni. A kiál-
lítások alkalmával nagyon sok 
lelkes kisgyerekkel került kap-
csolatba, akiknek játékkészítést 
tanított.

zöldSzem, 
zöldFül
1997-től a Duna Televízió-
ban nyílt lehetősége díszletek, 
bábok, jelmezek tervezésére 
gyermekműsorokhoz. Két évig 
ment nagy sikerrel a Zöldszem, 
zöldfül című számítógépes ter-
mészettudományi vetélkedő az 
általa tervezett díszlettel. 

A művész több budapesti 
színházban dolgozott, illetve 
dolgozik ma is, és gyakran kap 

meghívást vidéki vagy határon 
túli színházakba is báb-, dísz-
let-, jelmeztervezőként, rende-
zőként. 

– A szívem csücskében a 
gyermekelőadások vannak. A 
Játékszínben a Süsű, a sárkány 
kalandjai című mesejátékhoz a 
szereplők jelmezeit a Magyar 

Televízió raktárából válogat-
tam ki, „átdekorálva” azokat a 
mai igényeknek megfelelően. 

Legutóbb felnőtteknek 
rendezte Leonard Gershe 
A pillangók szabadok című 
színművét, amelyet a Hadart 
Művészeti Társulás tűzött a 
műsorára.

– A közönség körében nagy 
sikert aratott az előadás, amely 
a felnőtté válás, a szerelem, a 
túlzott anyai szeretet, az elsza-
kadás problémáiról szól.  Most 
Molière Dandin György, avagy 
a megcsúfolt férj című darab-
jához tervezek jelmezeket és 
díszleteket is. 

A vendégeket Ódor Kata-
lin, a Pestszentimrei Közössé-
gi Ház igazgatója köszöntöt-
te, majd Babják Annamária 
színművész nyitotta meg a 
kiállítást. A művész fia Mozart 
Varázsfuvola című operájából 
Papageno áriáját énekelte, ez-
zel emelve az est hangulatát. 

A tárlat március 2-ig tekint-
hető meg.

Az oldalt összeállította: fülep erzsébet

A pofonok után karnevál a Pestszentimrei Közösségi HázbanKultúra

a hoLdhercegnő 
és a karneváL
A jelmezek világa elbűvölte a látogatókat

(kiemelés)

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Péntek 13-a a babona szerint 
szerencsétlen nap, de Kucsák 
László országgyűlési képviselő 

és a Dohnányi Ernő Zeneis-
kola kiváló művésztanárai – 
Draskóczy Zoltán, Lajos Péter, 

Visky Dénes – és a növendékeik 
– Ecseri Soma,  Malcsiner Ádám, 
Nagy Csaba – igencsak rácá-
foltak erre, hiszen nagyon jól 
sikerült az aznapi koncertjük.  
A nemzetközi könnyűzenei 
palettáról többek között olyan 
örökzöld slágerek csendül-
tek fel, mint a Beatlestől az 

All my lovin’ vagy a Let it be. 
A magyar előadók közül a 
KFT Balatoni nyár, az Omega 
Gyöngyhajú lány és a Skorpió 
így szólt hozzám a dédapám 
című dalának refrénjét a kö-
zönség együtt énekelhette a 
zenészekkel. A csönd éve című, 
Balázs Fecó szerezte dalban 
Kucsák László „duettpartnere” 
Ecseri Soma volt.  A koncert 
végén ráadásként a Honfog-
lalásból a Kell még egy szó, 
mielőtt mennél… hangzott el. 
– Mindig valamilyen nemes 
cél érdekében koncertez-
tünk – mondta Kucsák Lász-
ló. – Már két alkalommal 
rendeztünk jótékonysági kon-
certet. A belépőjegyekből ösz-
szegyűlt összeget először a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Közoktatásért Közalapítvány-
nak, másodszor a Szent László 
Kórház Gyermekintenzív Osz-
tályának ajánlottuk fel. Most 
a „Dohnányi Ernő Zeneiskola 
Alapítványa a tehetséges mu-
zsikusokért” javára zenéltünk.  
Sokan jöttek el mindhárom 
alkalommal, egyrészt a dalok 
kedvéért, másrészt azért, mert a 
belépőjegy ára jó ügyet szolgált.  
A támogatási összeg segítség a 
rászoruló diákoknak, maga a 

koncert pedig kellemes délutáni 
időtöltés.

– A Dohnányi Ernő Ze-
neiskola a XVIII. kerület leg-
nagyobb oktatási intézménye 
– folytatta Draskóczy Zoltán gi-
tárművész, az iskola tanára, az 
alapítvány kuratóriumának el-
nöke. – A kerület összes általá-
nos és középiskolájából járnak 
hozzánk a fiatalok zenét tanul-
ni. A tavalyi tanévben csaknem 
200 gyerek, vagyis a növendé-
kek negyede igényelt anyagi tá-
mogatást az alapítványtól.

– A jótékonysági hangverse-
nyen 116 ezer forint gyűlt ösz-
sze – vette át a szót Bán Réka, 
az iskola igazgatója. – A térítési 
díj, illetve a tandíj befizetésé-
nek támogatásával, valamint 
a nyári táborozás költségeihez 
való hozzájárulással próbálunk 
segíteni a rászoruló gyerekek-
nek. A terveinkben szerepel az 
is, hogy egy kicsit bővítsük és 
javítsuk a hangszerállományt. 

A legtöbb növendékünknek 
tudunk hangszert adni a ke-
zébe, és vannak olyan hang-
szerek, amelyeket a gyerekek 
általában megvesznek. Ilyen a 
gitár és a furulya, de a hegedűt 
nem mindenki tudja megvásá-
rolni több százezer forintért.  
– Csodálom, hogy a fellépők a 
munkájuk mellett időt szakíta-
nak arra is, hogy jótékonysá-
gi céllal összeálljanak zenélni 
– mondta Magyarné Teliska 
Gyöngyi művésztanár, a Szenczi 
Molnár Albert Református Ál-
talános Iskola igazgatója. 

– Azért jöttünk el, mert tá-
mogatni szeretnénk a kultú-
rát, ezúttal a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola alapítványát – tette 
hozzá Magyar József, a Szenczi 
iskola művészpedagógusa. – A 
diákok nagy része nem biztos, 
hogy művésszé válik, azonban 
mindannyian olyan zenei kul-
túrát kapnak, amely egész éle-
tükre kihat. 

MUZSIKÁVAL A MUZSIKUSOKÉRT
Kucsák László: Mindig valamilyen nemes cél érdekében koncerteztünk

„A jótékonysági hangversenyen 116 ezer forint gyűlt össze – 
vette át a szót bán réka, az iskola igazgatója. – A térítési díj, 
illetve a tandíj befizetésének támogatásával, valamint a nyári 
táborozás költségeihez való hozzájárulással próbálunk segíteni 
a rászoruló gyerekeknek.”

Jótékonysági koncertet adott Kucsák lászló ország-
gyűlési képviselő a zenész barátaival február 13-án a 
Pestszentimrei Közösségi házban. Az est bevételét a 
„dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a tehetséges mu-
zsikusokért” támogatására ajánlották fel a résztvevők.

A rEnEsZánsZ és A BAroKK
A karneváli időszakhoz kapcsolódva a kiállításra 
főleg a reneszánsz és a barokk korszakot idéző 
ruhákat, jelmezeket hozott el a művész. láthatunk 
többek között saját tervezésű és kivitelezésű öltözé-
keket, mint például a Koldus és királyfi, a holdher-
cegnő jelmeze, különféle fantáziaruhákat, valamint 
általa átértelmezett, a keze nyomán újjászületett 
színházi jelmezeket is.
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Görög kultúra, 
görög kötődés
 
rendezvénysorozatot indított a PiK, 
amelynek keretében nemzetek kulturá-
lis értékeit, hagyományait mutatják be. 
Az első alkalommal görögország volt a 
főszereplő. 

A február 15-i programon a Görög Kultúráért 
Alapítvány támogatásával az ókori Hellasszal és 
a mai görög kultúrával ismerkedhettek a láto-
gatók. 

A filhellén magyar és a hungarofil görög 
kapcsolatok történelmi jelentősége címet visel-
te dr. Diószegi György Antal művelődéskutató 
előadása, amelyben ismertette azokat a görög és 
magyar kapcsolódási pontokat, amelyek kerüle-
tünk helytörténetében is jelentősek. A 19. száza-
di magyarországi görögök közül Margó Tivadar 
orvosdoktor és Sina Simon báró meghatározó 
jelentőségét mutatja, hogy róluk közterületeket 
neveztek el, s kétnyelvű emléktábla is őrzi em-
léküket.

Kitért az előadó Agorasztó Tivadar (1870–
1945) munkásságára is. A közigazgatási szak-
ember, Pest megye alispánja oly sikerrel végezte 
a munkáját, hogy 50 (!) település választotta 
díszpolgárául. Évtizedeken át volt a pesti gö-
rög egyházközség főgondnoka. E minőségében 
meghatározó szerepet töltött be a két ország 
korabeli diplomáciai és művelődési kapcso-
latainak fejlesztésében. Napjainkban két em-
léktáblán is megtalálható a neve: az egyik a 
Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 
épületében található, a másik Pestszentlőrinc 
főplébánia-templomának az előterében.  
Az előadó érdekességként felhívta a figyelmet 
az 1874-ben kiadott Egy terv Magyarország-
nak, illetve fővárosának virágzóvá tételére című 
műre is. Szerzője, Blána Szilárd tüzérszázados-
ként szolgált az 1848–49-es szabadságharcban. 
Emigrációja idején 1849 decemberében Várná-
ból írt levelet Kossuth Lajos kormányzónak, az 
osztrákok által ellene tervezett merényletről. 
Kossuth a válaszlevelében megköszönte a figyel-
meztetést.

Az érdekes előadás után a görög kulturális 
örökségről láthattak filmet az érdeklődők. A 
program táncházzal zárult.

Ê fülep e.

Hogyan 
éljük túl a 
kamaszkort?
„A kamaszkor kezdetén vegyünk egy 
hatalmas lélegzetet, és ki se engedjük 
addig, amíg fel nem nő az a gyerek...”–  
tanácsolja tréfásan vekerdy tamás 
pszichológus. A szülők Akadémiája 
sorozat keretében a kamaszkor nehéz-
ségeiről beszélt harkányi Adrienne.

Négy évvel ezelőtt indult útjára a Vajk-sziget Ál-
talános Iskolában a Szülők Akadémiája, Együtt 
a gyermekekért elnevezésű programsorozat, 
amely a Vajk-sziget Társadalmi Alapítvány tá-
mogatásával valósul meg. A pestszentlőrinci 
intézményben az eltelt évek alatt számos neves 
szakértő tartott színvonalas előadást a szülők-
nek és a pedagógusoknak a gyermeknevelésről, 
a gyerekeket érő külső hatásokról és azok keze-
léséről. 

Harkányi Adrienne tanácsadó szakpszicho-
lógus február 17-én a kamaszkor nehézségeiről 
tartott előadást. Ez az időszak ugyanis a felnőt-
tek és a gyermekek számára egyaránt megterhe-
lő, az átvészeléséhez rengeteg szeretet, türelem 
és humor kell a szülők részéről. A tanácsadó 
kiemelte: elengedhetetlen, hogy a szülők elegen-
dő időt fordítsanak a beszélgetésekre, és meg-
értéssel kezeljék gyermekük problémáit, mivel 
a gyors testi-lelki változások, hangulatingado-
zások és a megfelelési kényszer nagy terherként 
nehezedik rájuk.

Az előadást követően Harkányi Adrienne 
Fehérváry Zoltánnal, az iskola pszichológusával 
beszélgetett a kamaszkori nevelési módszerek-
ről. A szakértők a feltett kérdésekre is válaszol-
tak, illetve tanácsokat is adtak arra vonatko-
zóan, hogy mit és hogyan kellene tenni egyes 
konkrét szituációkban.

Ê cs. m.

Egy nap, 
ezer élmény
A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzat idősekért-Fiatalokért Köz-
alapítvány a mohácsi busójárással fű-
szerezett paksi kirándulást szervezett 
a kerületi nyugdíjasoknak és diákok-
nak február közepén. 

Diráné Huszár Gertrúd, a közalapít-
vány kuratóriumának titkára hangsúlyoz-
ta: fontos, hogy a programkínálat mindig 
szolgáljon valami újdonsággal, segítse elő a kor-
osztályok együttes szórakozását, kikapcsolódását.  
– Nagy örömünkre szolgál, hogy a közalapít-
vány folyamatosan tartja a nyugdíjasainkkal 
a kapcsolatot, remek foglalkozásokkal, külön-
féle rendezvények, kirándulások szervezésével 
teszi szebbé a mindennapjaikat – fogalmazott 
Bakosné Kóczián Zsuzsanna, a Borostyán Gon-
dozási Központ vezetőhelyettese.

Németh Istvánné kerületi nyugdíjas így me-
sélt a kirándulásról:

– A paksi atomerőmű látogatóközpontjában 
megtekinthettük a világhírű tudósok, Wigner 
Jenő, Neumann János, Szilárd Leó, Teller Ede, 
Hevesy György mellszobrát. Interaktív oktató- 
és szemléltetőeszközöket láttunk. 

A gyerekek és a felnőttek kipróbálhatták az 
energia-kerékpárt is, amelynek segítségével vil-
lamos energiát lehet termelni.

A paksi programot a mohácsi busójárás szí-
nes kavalkádja követte.

– Rengeteg jelmezes, maszkos, álarcos „tél-
űzővel” találkoztam, nagyon vicces volt. Moh-
ács nagyon szép kis város, szívesen visszamen-
nék máskor is – mondta csillogó szemmel Tóth 
Zsanett, az Ady iskola 7. osztályos tanulója.

Németh István úgy érezte, hogy egy vidám 
hangulatú napsütéses délutánra újból gyerekek 
lehettek a nyugdíjasok.

– Elvarázsolt bennünket a farsangi forgatag, 
az álarcos busóhad, a sok kacagó, incselkedő fi-
atal.

f. e.

Válogatás az 
elmúlt tíz évből 
A téli időben üdítő látni a tavasz virága-
it, a madarakat, a természet megany-
nyi csodáját, amelyeket ravasz Balázs 
örökített meg a fényképezőgépével. A 
február 9-én 10 év, 10 kép címmel nyílt  
természetfotó-kiállítás 20-ig volt látha-
tó a városháza galériában.  

A Kondor Béla Közösségi Ház munkatársa, 
Ravasz Balázs alkotásaiban már több alka-
lommal gyönyörködhettünk a kerületben. A 
tíz fényképet bemutató mostani tárlat apro-
póját a tízéves természetfotós múltja adta.  
– Eddig ez volt a legnehezebb feladatom a 
válogatás szempontjából, mert egyévnyi fotó-
anyagból csak egy képet akartam kiválasztani 
– mondta.  – Ezért arra törekedtem, hogy va-
lamilyen sztori fűződjön a kép keletkezéséhez, 
vagy más miatt kötődjek hozzá. 

Más kezdő fényképészekhez hasonlóan elő-
ször Ravasz Balázs is témákat keresett, meg-
próbálkozott virágok, kisebb-nagyobb állatok 
fotózásával. Eközben olyannyira rabul ejtette az 
objektív lencséjén keresztül feltáruló élővilág, 
hogy hamar elhatározta, természetfotós lesz. 
Szerencsére összehozta a sors olyan fotósok-
kal, akik már régóta magas színvonalon örö-
kítették meg a természet szépségeit. 2009-ben 
munkája elismeréseként felvették a naturArt 
Magyar Természetfotósok Szövetségébe. 
Ma már kevesebb időt tud szentelni a természetfo-
tózásnak, mert ez magányos műfaj. Nem nagyon 
lehet összekötni a családi kirándulással, hiszen 
egy-egy téma fotózása hosszú időt vesz igény-
be, miközben a gyerekei már mennének tovább.  
A kiállítást Horváth Győző természetfotós 
(naturArt) nyitotta meg, s Kucsák László or-
szággyűlési képviselő mondott köszöntőt. A 
megnyitón Császár Bíró Lilla és Draskóczy 
Zoltán előadóművész működött közre. 

fülep

Nem tébláboltak: lobogott 
a szoknya, csattant a boka
Félévi vizsgaelőadást tartott a tébláb Alapfokú Művészeti iskola. Első osztályosok-
tól a szülőkig több száz táncos mutatta be tánctudását február 15-én a lőrinci 
sportcsarnokban.

2014 szeptemberében helyi művészek, művész-
tanárok és a kultúra területén dolgozó szakem-
berek vettek részt az önkormányzat által támo-
gatott erdélyi tanulmányúton. Az alkotók most 
a tusnádfürdői kiránduláson szerzett élmények 
hatására készült képeket és térplasztikákat kol-
lektív kiállítás keretében mutatják be.

A kiállítást Ughy Attila polgár-
mester nyitotta meg, aki úgy fogal-
mazott: Erdély a lelkünk otthona. 
– Erdély az a stresszmentes világ, az a 
természetközeli valóság, ahova elvágyódik az 
ember, ha este a hosszú munkanap után lehuny-
ja a szemét. Hallja a fenyvesek susogását és a dü-
börgést, amit nem a szomszéd utcában elhaladó 

autó, hanem egy medve lépteinek zaja kelt – fo-
galmazott tréfásan, hozzátéve: reméli, hogy az 
önkormányzatnak a jövőben is lesz lehetősége 
támogatni a hasonló tanulmányi kiránduláso-
kat. A művészek köszönetképpen egy-egy képet 
ajánlottak fel az önkormányzatnak. 

A megnyitón közreműködött a Kóborzengő 
zenekar, melynek tagjai székelyföldi és kalota-
szegi dalokat játszottak. A tárlatot Varga Fe-
renc médiaművész méltatta, aki pár mondatban 
egyesével is beszélt az alkotókról, akiket inspi-
rált és alkotásra késztetett a természet közelsége 
és az erdélyi templomok, látnivalók. A kiállítás 
február 27-ig tekinthető meg.

Ê cs. m.

Erdély varázslatos útjain
A kerület alkotói varázslatos tájakból merítettek ihletet. tizenhét művész közös ki-
állítás keretében mutatja be erdélyi élményeit a Kondor Béla Közösségi házban.

A Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola magas 
színvonalú oktatómunkájával évtizedek óta 
fontos szerepet tölt be a kerület kulturális éle-
tében. Az intenzíven fejlődő művészeti intéz-
mény tánccsoportjai különféle rangos hazai és 
külföldi fesztiválok sikeres résztvevői, a dél-
pesti régió ünnepi programjainak elmaradha-
tatlan fellépői. Ezeket a fellépéseket azonban 
komoly felkészülések, számtalan próba és gya-
korlás előzi meg. A diákok a néptánc mellett 
folklórismereteket, tánctörténeti és népzenei 
alapismereteket is tanulnak. Tudásukról eddig 
a Rózsa Művelődési Házban adtak számot fél-
évi gálaelőadás keretében, az idei évre azonban 
kinőtték a művelődési ház falait, így a Sport-
csarnokban rendezték meg a hagyományos 

vizsgaelőadást. A tematikusan felépülő előadás 
nagyszerű lehetőséget adott arra, hogy a gye-
rekek bemutassák, az elmúlt félévben mennyit 
fejlődött a mozgásuk, tánc- és énektudásuk. A 
fellépés persze inkább csak beszámoló jellegű 
volt, nem határozza meg a félévi jegyeket. Míg 
a legkisebbek népi énekekkel, mondókákkal 
tarkított táncjátékokat adtak elő, addig az idő-
sebbek már komoly alaptudást igénylő kore-
ográfiákat mutattak be a színpadon. Az iskola 
növendékei betekintést adtak a Kárpát-meden-
ce gazdag tánckultúrájába, és sokszínű elő-
adásmódjukkal bizonyították, hogy a néptánc 
továbbra is érdekes és értékes része a minden-
napjainknak.

Ê cs. m.

a hoLdhercegnő 
és a karneváL
A jelmezek világa elbűvölte a látogatókat
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 26. 17 óra: a TAMA 
irodalmi estje Arany Jánosról
Február 28. 15 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belépő-
jegy: 300 Ft.
Február 28. 18 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Március 7. 20 óra: Nőnapi bál. 
Zenél a Főnix együttes. Belépő-
jegy: 1900 Ft/fő. Vacsora igény 
szerint rendelhető. Előzetes 
jelentkezést kérünk!
Március 13. 17 óra: Az eső – a 
Kondor Béla Közösségi Házban 
működő képzőművészeti kör 
kiállításának megnyitója.
Borbély Márta A nyugalom 
helyreállítására alkalmas képek 
című tárlata március 11-ig 
tekinthető meg.
Önismeret és mese címmel 
önismereti csoport indul 
márciusban felnőtteknek. A 
foglalkozások havonta egy 
alkalommal, szombati napokon 
lesznek, Bótyik Szilvia szociális 
munkás, mentálhigiénés szak-
ember vezetésével. Tervezett 
témák: Hogyan segítenek a 
mesék a párkapcsolatokban, az 
álláskeresésben, a pénzügyek-
ben? Részvételi díj: 6000 Ft/
alkalom (egy foglalkozás 3 óra 
hosszúságú). A csoport csak 
megfelelő számú jelentkező 
esetén indul, ezért előzetes 
jelentkezést kérünk.
Csütörtökönként 16.30-tól ovis 
torna: koncentráció- és figye-
lemfejlesztés, labdás és tartás-
javító gyakorlatok, fogójátékok 
és rengeteg más vidám játék. A 
foglalkozásokat Nemes Gyula, 
a Brassó Utcai Általános Iskola 
testnevelőtanára vezeti. Bővebb 
információ Nemes Gyulától 
(+36-20-454-7223) és a Rózsa 
Művelődési Ház elérhetőségein 
kapható.
Zumbatanfolyam, callanetics 
(női zsírégető torna), gerinctor-
na, amrit jóga és New Dance 
World – modern táncok iskolája 
a Rózsában. A részletekről az 
elérhetőségeinken lehet érdek-
lődni.
Ringató címmel minden szerdán 
fél 11-től családi művészeti 
nevelési program. A részt vevő 
felnőttek és gyermekek átélhetik 
a közös játék és éneklés örö-
mét. A foglalkozásokat Czapári 
Zsuzsannak vezeti. Részvételi 
díj: 800 Ft/alkalom.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében (hétfőtől péntekig 
9–19 óra között, hétvégén pedig 
a rendezvényekhez igazodva) 
az itt található Ticket Expressz-
jegyirodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terem-
bérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

lŐrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Február 27. 18óra: PLER-
Budapest–Mezőkövesdi KC 
NB I-es kézilabda-mérkőzés 
(rájátszás)
Március 1. 10 óra: Lónyay-kupa 
ifjúsági teremlabdarúgó-torna
Március 2. 14 óra: Játsszunk 
együtt – 1. forduló
Március 7. 10 óra: 
Pestszentimrei SK–KRSE női 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
Március 7. 12.30: Cartoon 
Heroes–Phoenix Fireball SE női 
floorball bajnoki mérkőzés
Március 7. 15 óra: Lónyay-kupa 
ifjúsági teremlabdarúgó-torna
Március 8. 8 óra: Országos 
ergométeres bajnokság a 
Magyar Evezős Szövetség 
szervezésében
Március 9. 14 óra: Játsszunk 
együtt – 2. forduló
Március 13. 21 óra: Pest-

szentlőrinci SFA–Energia SC 
Gyöngyös NB II-es futsal bajnoki 
mérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Március 4.: Id. Növényi Norbert 
Női Birkózó Emlékverseny
Március 7. 10 óra: MEGA 
Játszóház
Március 8.: Utánpótlás labda-
rúgó-torna a Pestszentimrei SK 
szervezésében
Március 15. 7 óra: Futóverseny

4sEAsons sí- és 
snoWBoArdPArK

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

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 4. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub
Március 9. 13 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Március 10. 15 óra: 
Pestszentlőrinc irodalmi élete – 
dr. Téglás Tivadar helytörténeti 
előadása
Március 11. 17 óra: Társasjá-
tékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben 
a 30. születésnapját ünneplő 
Lőrinci Nagykönyvtár jubileumi 
kiállítása tekinthető meg.
Kezdő internethasználói foglal-
kozás indul 16 órában, délelőt-
tönként 9–13 óráig. Időpontok: 
március 18., 25., április 1., 
8.. Jelentkezni személyesen, a 
részvételi díj egyidejű befizeté-
sével lehet: beiratkozott olvasók-
nak 120 Ft/óra, regisztráltaknak 
120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Március 5. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Március 11. 16 óra: Receptcse-
re. Süssünk finomat, terítéken 
a torták!
Március 13. 16 óra: Ötletklub 
– tavaszi fogyási tanácsok és 
ötletek

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Március 11. 17 óra: Molyoda – 
papírvirágok és gyermekálarcok 
készítése

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 1. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 3. 17 óra: Gyermek és 
ifjúsági művészeti találkozók. 
A középiskolások képző- és 
iparművészeti pályázatához 
kapcsolódó kiállítás megnyitása 

és díjkiosztó ünnepség.
Március 3. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 5. 14 óra: Nők köszön-
tése a NYÉVE szervezésében
Március 6. 19 óra: Őrült nők 
ketrece – színházi előadás a 
Figurák Társulat előadásában
Március 7. 15 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör ösz-
szejövetele
Március 7. 15 óra: Tere-fere 
klub
Március 8. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
Március 8. 10 óra: Csokikoncert
Március 8. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 10. 18 óra: Hódolat a 
múlt bölcselőinek – Pais István 
professzor előadás-sorozatának 
11. része. A humanizmus és a 
gondolatszabadság bölcselője, 
Spinoza: a tudományos vallás- 
és Biblia-szemlélet megalapo-
zása
Március 11. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 14. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Csütörtökönként 17.30-kor 
ingyenes jogi tanácsadás, szom-
batonként 9 órakor kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely és 
kézműves foglalkozás, vasárna-
ponként 8.30-kor ingyenes jóga, 
10 órakor ingyenes önvédelmi 
oktatás felnőtteknek.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetés alapján. 

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

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

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

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

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 27. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
Március 4. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: hasznos tanácsok met-
szésnél, permetezésnél. Előadó: 
Bata Bertalan, házigazda: 
Karmazsin Jánosné. A belépés 
díjtalan.
Március 6. 15 óra: Nyugdíjas 
nótadélután régi idők ismerős 
dallamaival. A belépés díjtalan.
Március 7. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Belépőjegy: 200 Ft + a felhasz-
nált alapanyag költsége.
Március 7. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Március 8. 15 óra: Huzavo-

na – zenés est két részben 
nőnap alkalmából. Szereplők: 
Holl Zsuzsa, Rák Kati, Molnár 
Csaba. Zongorán kísér: Bíró 
Péter. Belépőjegy elővételben: 
1500 Ft, az előadás napján a 
hölgykísérővel érkező uraknak 
1800 Ft, a kísérő hölgyeknek 
ingyenes.
Március 10. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Téma: belső 
utazás. Előadó: Makay Anikó. 
Belépőjegy: 400 Ft.
Március 11. 17 óra: a Zala Tibor 
grafikusművész emlékére nyíló 
kiállítás ünnepélyes megnyitója. 
Közreműködik: Sebő Ferenc 
népzenész. A kiállítást megnyit-
ja: Bereczky Loránd művészet-
történész. A tárlat március 29-ig 
tekinthető meg.
Március 13. 10 óra és 13 óra: 
Történelmi verbunk és népi 
játszóház. A családi táncház és 
népi játszóház programsorozat 
nemzeti ünnephez kapcsolódó 
programja. A pestszentimrei 
óvodák és iskolák részvételével 
igazi verbunkos kíséretében 
elevenítjük meg a márciusi ifjak 
világát. Táncház, kézműves 
foglalkozás (korabeli viseletek), 
toborzás. A részvétel ingyenes.
Március 13. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
Kéthetente csütörtöki napo-
kon 17 órától ingyenes jogi 
tanácsadás.
A Baba-dúdolóra, a Maszat-
kuckóra, a Bajnokok táncisko-
lájába, a különféle tornákra, a 
zumbára, a felnőtt néptáncra, 
valamint az egyéb foglalkozá-
sainkra továbbra is várjuk az 
érdeklődők jelentkezését az 
elérhetőségeinken.

PolgároK háZA
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.
Március 6. 18 óra: Honszere-
lem, vess tiszta lángot! Verses, 
zenés est az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc 
emlékére. Előadók: Valter Fe-
renc, a Magyar Állami Operaház 
magánénekese és Kassai István 
Liszt-díjas zongoraművész.

JoBBiK-irodA
üllői út 489.

Március 6. 18 óra: Nemzeti 
estek. Téma: Ózd, a csodák 
csodája, avagy egységben az 
erő. Meghívott vendég: Janiczak 
Dávid, Ózd polgármestere.

Húsvét 
KoszovóBAn
A legtöbb embernek alighanem 
a háború, a békétlenség, a 
viszály jut eszébe, ha meghallja 
Koszovó nevét. Pedig a Rigó-
mező néven egykor a magyar 
történelemben is jelentős 
tájegység bővelkedik gyönyö-
rű látnivalókban, történelmi 
emlékekben. A NATIK ötnapos 
kirándulást szervez Koszovóba, 
amelynek során felkeressük 
Pristina, Pec és a kis Isztanbul-
ként emlegetett Priznen város-
át, megtekintjük a gracanicai 
és a Decani-kolostort, és 
barangolunk a Prokletije-
hegységben található 28 km 
hosszú Rugova-kanyonban.
Elszállásolás 2 ágyas, fürdő-
szobás szállodai szobákban. 
Részvételi díj: 258 euró/fő 
(vagy ennek megfelelő forint-
összeg), mely tartalmazza az 
utazás, a szállás és a félpanzi-
ós ellátás költségeit. Az utazás 
időpontja: április 2–6. 
Jelentkezni és a részletekről 
érdeklődni a +36-20-524-
3043 és a 295-0666-os 
telefonszámon lehet.

zenei éLMény 
feLsőfokon
idén is megtartja hagyományos művésztanári hangver-
senyét a dohnányi zeneiskola március 6-án 18 órától a 
rózsa Művelődési házban.

A Dohnányi Ernő Zeneiskola megalapításától kezdve minden évben 
egyszer egyedülálló művésztanári hangversenyt rendez a kerület-
ben. Ezen az eseményen a zeneiskola pedagógusai megmutatják, 
hogy nemcsak tanárként, hanem előadóművészként is megállják a 
helyüket. Ez persze pedagógiai szempontból is hasznos, hiszen a 
koncerten részt vevő gyerekek és a szüleik személyesen a tanárok-
tól láthatják, milyen magas szintre lehet eljutni a zenetanulásban. 
Nem csoda hát, hogy a felkészülést és a repertoárt minden évben 
nagy izgalom övezi. A huszonkét tanár által előadott gazdag mű-
sorban ezúttal is felcsendülnek majd ritkábban hallható darabok, 
igazi zenei gyöngyszemek. 

A koncertre az 500 forintos alapítványi támogató jegyek elővé-
telben kaphatók már a zeneiskolában, vagy megvásárolhatók a kon-
cert előtt egy órával a helyszínen.

Ê csernai

a forradaLoM 
tiszteLetére 
Sokszínű műsorral emlékeznek az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc hőseire a Polgárok Házában. A műsorban részletek 
hangoznak el Petőfi Sándor legszebb verseiből, Kossuth Lajos és 
Széchenyi István korabeli gondolataiból, valamint Erkel Ferenc és 
Liszt Ferenc műveiből, illetve hallhatunk egy egyedi anekdota-ös-
szeállítást is. 

A „Honszerelem, vess tiszta lángot!” című verses, zenés esten 
Valter Ferenc, a Magyar Állami Operaház magánénekese lép fel, 
akit Kassai István Liszt-díjas zongoraművész kísér.

Időpont és helyszín: március 6. (péntek) 18 óra, Polgárok Háza 
(Üllői út 517.). A részvétel ingyenes!

a nyak-ra 
egyre nagyobb 
a szükség
A hatodik szemeszterben is érdekes előadásokkal és 
jól szervezett tanfolyamokkal várja a hallgatókat a ke-
rületben a nyugdíjas Akadémia. Az önkormányzat és 
a Zsigmond Király Főiskola együttműködésével 2012 
szeptemberében indult útjára a nyugdíjas Akadémia, 
amely idén tavasszal már a hatodik félévvel folytató-
dik. 

A polgármesteri hivatal üléstermében szombati napokon 9 órakor 
kezdődő előadások telt házzal mennek. Maga az akadémia pedig ma 
már nemcsak a felnőttoktatás egy jól szervezett központja, hanem 
találkozóhely, klub is, ahol új barátságok szövődnek, és régiek mé-
lyülnek el.

 A KÖVETKEZŐ HETEK ELŐADÁSAI:
1. Időskori szorongás, időskori depresszió – hol kezdődik a 

betegség? Dr. Jászberényi József, február 28. 
2. Mi a drog, és mi a drogfüggőség – mit tehetünk?  

Dr. Kassai-Farkas Ákos, március 21. 
3. Latin-Amerika előretörése – példa vagy zsákutca?
 Dr. Jászberényi József,  március 28. 
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyházHelyes célokra, szakmailag felkészülten akarják birtokba venni a marketing eszközeit 

�misszió, brand, 
gyülekezet, tár-
sadalom cím-

mel és tematikával 
rendez médiakonfe-
renciát március 28-
án a pestszentimrei 
baptista gyülekezet 
a pik-ben. A téma-
választásról kérdez-
tük háló gyulát, a 
gyülekezet lelkészét.

– „Legyen jó híre az egyházon 
kívüliek körében is.” Így hangzik 
a konferenciájuk jelmondata. 
Miért éppen ezt választották, s 
egyáltalán, miként kapcsolódik 
egyházhoz a brand kifejezés? 
Szokatlan…

– Gondoljunk néhány krisz-
tusi személy nevére: Martin 
Luther King, Teréz anya, Albert 
Schweitzer, Billy Graham, Böjte 
Csaba, Assisi Szent Ferenc vagy 
Myrai Szent Miklós, aki a Miku-
lás-hagyomány elindítója. Sokak 
számára ismerős például Morus 
Tamás vagy a ma élő, közismert 
és köztiszteletben álló olimpiai 
bajnok öttusázó, Balczó András 
neve is. E személyek már az éle-
tükben „márkát”, vagy ha úgy 
tetszik, „brandet” jelentettek, 
illetve jelentenek. A márkájuk, 
a jó hírük nem kopott meg. A 
mű, amin és ahogyan dolgoztak, 
márkává lett. Ez az ő személyes 
elismertségük egyik alapja.

VAlóS 
ViSSzAjelzéSek

– Ez vitathatatlan, az azon-
ban kérdéses lehet, hogy az ilyen 
modern fogalmak miként kap-
csolódnak a felsorolt kiválósá-
gokhoz.

– E fogalmak használatakor 
megzavarhat bennünket, hogy a 

brand és a brandépítés alatt csak 
emberi marketingeszközöket ér-
tünk, és hívő emberként ösztö-
nösen tartózkodunk attól, hogy 
Isten országát magunkban vagy 
körülöttünk úgynevezett világi 
eszközökkel építsük.

– Ehhez automatikusan kap-
csolódik a felvetés, hogy fontos 
bibliai elveket kell szem előtt tar-
tani.

– Igen, és nem is egyet. A 
márkát a kívülállók rangsorol-
ják a szolgálatunk hasznossága, 
fontossága alapján. Az építke-
zéskor nem az lebeg a szemünk 

előtt, hogy önmagunkért figyel-
jenek fel ránk, s így kedveljenek 
meg bennünket. Hanem azért, 
mert személyes vagy közösségi 
művünk, amelyet mindig az em-
bertársaink szolgálata vezérel, 
érzékelhetően és valóságosan 
szolgálatára van mindenkinek. 
Tapasztalják meg, hogy haszno-
sak vagyunk számukra. A már-
kánkat tehát ők építik. Tőlük, a 
hívő emberektől érkezik a visz-
szajelzés, hogy valódi a szolgá-
latunk, és nem csupán a gyüle-
kezet gondolja annak. Bibliai elv 
továbbá az is, hogy Istennel való 

munkánk közös, s hogy úgy 
mondjam, közös a felelősség is. 
Valljuk, hogy minden igaz mű 
Isten műve, de a megvalósítás 
mindkettőnkké, ahhoz már kell 
az ember is.

butítáS éS 
egoizmuS nélkül
– Mi a harmadik bibliai tétel?

– Csak az önzetlen szolgálat 
lehet a kizárólagos hajtóerő.

– Ez miként kapcsolódik a 
médiakonferencia tematikájá-
hoz? Azért kérdem, mert első 

hallásra messze álló témák és 
fogalmak…

– A marketing és a kom-
munikáció által felfedezett 
eszközök használatakor az 
etikai megfontolás elsődleges 
tárgya nem a hatékony esz-
közök etikus és nem etikus 
szelektálása, hanem a helyes 
szándékok, motivációk és cé-
lok alapján való használatuk. 
A krisztusi „brandnek” nem 
lehet alapja az egoizmus, a 
presztízshajszolás, miként a 
butítás és a médiamegjelenés 
kergetése sem.

bármit 
tehetünk…
– Mégis egy sajtótermék hasáb-
jain lesznek olvashatók ezek a 
gondolatok…

– Egyes-egyedül az önzet-
len szolgálat a kizárólagos haj-
tóereje ennek. Az a vágy, hogy 
szebbé tegyük Isten földi világát 
– hátsó szándék nélkül. Értel-
mes túlzással: bármit tehetünk, 
bárhol megjelenhetünk, ha az 
a krisztusi mű megvalósulását 
szolgálja.

– Igaz, ezt érintettük ebben az 
interjúban, de hadd kérdezzem 
meg: mi a baptisták végső célja 
ezzel a címében mai szavakat 
hordozó konferenciával?

– Szeretnénk, ha ez a színvo-
nalas előadásokat magába fogla-
ló nap hozzájárulna ahhoz, hogy 
a résztvevők és rajtuk keresztül 
az egyházunk a marketing hasz-
nálta eszközöket helyes céllal és 
megfelelő szakmai felkészültség-
gel venné birtokba. Vagyis hogy 
a jó hírünket keltsük az egyhá-
zon kívüliek körében is.

 
ŐK is ott lEsZnEK
A tervek szerint Papp 
János, a Magyarországi 
Baptista Egyház elnöke, 
surányi-szebedinszki 
B. szandra, a Budapesti 
Corvinus Egyetem 
kommunikációs 
irodájának vezetője, 
sonkoly tamás 
brandmenedzser, 
Bócsa Barnabás, 
a Baja Marketing 
Kft. ügyvezető 
igazgatója, Zentai 
lászló médiareferens, 
Ódor Katalin, a 
Pestszentimrei 
Közösségi ház 
igazgatója szólal fel a 
konferencián.
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Háló gyula mindig gondoskodik róla, hogy nagyobb közösséget megmozgató rendezvényeket szervezzen

a katolikus 
iskolák 
patrónusa

Aquinói Szent 
Tamás 1225-ben 
Roccaseccában 
született az 
aquinói grófi 
család sarjaként. 
Ötéves korától a 
montecassinói 
bencéseknél ne-
velkedett, majd 
a nápolyi egye-
temen folytatta 
a tanulmányait. 
Ott ismerkedett 
meg az ariszto-
telészi tanokkal, 
és ott lépett be, 
szülei tiltako-
zása ellenére, a 

domonkos rendbe. (A domonkos rendet, azaz a Prédikátor 
Testvérek Rendjét a prédikálás meggyőző erejében hívő, 
később szentté avatott Domonkos római katolikus pré-
dikátor alapította 1215-ben Toulouse-ban. III. Honoriusz 
pápa a következő évben szentesítette prédikáló- és koldu-
lórendként.)
Tamás testvérei, abban a hiszemben, hogy jobb belátás-
ra bírják, elrabolták az öccsüket, s egy éven át fogva tar-
tották, ám még így sem tudták őt rávenni a rendből való 
kilépésre. Tamás ezután Párizsban tanult, majd Kölnbe 
ment, hogy Albertus Magnus (Doctor Universalis) tanít-
ványa lehessen. Később a párizsi egyetem magisztereként 
tevékenykedett, majd IV. Kelemen pápa udvari teológusa 
lett. E kitérők után visszatért Párizsba. 1273-ban megrom-
lott egészségi állapota miatt felhagyott az írással. 1274-ben 
ugyan elindult a lyoni zsinatra, ám útközben meghalt. 
Pár évvel a halála után korábbi vitapartnerei több tételét is 
elítélték, de 1323-ban már szentté avatták. Évszázadokkal 
később, 1879-ben XIII. Leó pápa a katolikus iskolák patró-
nusává nyilvánította őt.

– Az elmúlt évben nagy örö-
münkre láthatóan növekedett, 
gyarapodott a lőrinci unitárius 
gyülekezet – mondta a közösség 
lelkipásztora, dr. Szent-Iványi 
Ilona.

Az egyszerű vasárnapokon is 
érezhetően, de a nagy ünnepek 
és a gyülekezeti napok alkal-
mából kimagaslóan emelkedett 
a hívek részvétele a szertartáso-
kon.

Az adventi időszakban érde-

kes és hasznos gyülekezeti na-
pot tartottak az unitáriusok Biz-
tonságban Digitáliában címmel. 
Az összejövetel arra a kérdésre 
kereste a választ, hogy miként 
előzhetjük meg, hogy a gyerme-
keink a digitális világ foglyaivá 
váljanak. A rendezvény iránt so-
kan érdeklődtek a kerületből.

Karácsony ünnepén száz-
ötvenen vettek úrvacsorát a 
templomban, és a gyermekek 
karácsonyi ünnepségén sok ki-

sebb-nagyobb gyerek töltötte 
az időt a templom falai között, 
szavalt és énekelt. A lelkésznő 
örömmel adta át nekik az ameri-
kai testvérgyülekezet ajándékát, 
egy szép könyvet a Jingle Bells 
(Csengőszó) ének történetéről.

A Jingle Bells egyike a világ 
legismertebb karácsonyi dalai-
nak. James Lord Pierpont uni-
tárius kántor és orgonista írta, s 
1857-ben még One Horse Open 
Sleigh (Egylovas nyitott szán-
kó) címmel adták ki. A szerző 
az amerikai Savannah város-
beli unitárius templomnak volt 
a kántora, ahol a testvére, John 
Pierpont volt a lelkész. Nos, ez-
zel a gyülekezettel alakított ki 
testvérgyülekezeti kapcsolatot a 
pestszentlőrinci egyházközség. 

– Három amerikai testvér 
már el is látogatott a havanna-
lakótelepi templomba. A gyüle-
kezeti nőszövetség karácsonyra 
egy hímzett falvédőt küldött, 
amelyen negyven lőrinci unitá-
rius hívünk tenyérhímzése sze-
repel.

S valami más, ami ugyancsak 
örömteli a lőrinci unitáriusok 
életében.

– Az elmúlt időszakban 
kimagaslóan magas volt a 
keresztélesek száma. Külön bol-
dogságot jelentett, hogy nem-

csak gyermekeket hoztak el a 
szülők, hanem huszon-, har-
mincéves fiatalok is jöttek, akik-
nek az eddigi életéből hiányzott 
a vallásos kötődés. Nálunk, ha 
akarják, lelki otthonra lelhetnek 
– mondta a lelkésznő.

A gyülekezet nyitott az öku-
menikus kapcsolatokra, a val-
lásközi párbeszédre is. A lel-
késznő doktori dolgozatának a 
témája is a keresztény–iszlám 
vallásközi dialógus volt. Tekin-
tettel az elmúlt hónapok és az 
elmúlt hét tragikus eseményeire, 
a presbitérium kérésére február 
21-én gyülekezeti estet tartot-
tak, amelynek az iszlám múltja 
és jelene volt a témája. Az est 
meghívott előadója Németh Pál 
pestszentlőrinci református lel-
kész volt, aki iszlámszakértő, és 
a Külkereskedelmi Főiskolán is 
oktat.

 
rEndhAgyÓ 
istEntisZtElEtEK
A húsvéti ünnepre 
felkészítő böjti 
vasárnapokon 11 órától 
rendhagyó módon, 
párbeszédes formában 
tartanak istentiszteletet 
a havanna-lakótelepi 
templomban.

krisztus, az örök brand
 A baptista egyház rendhagyó médiakonferenciája a PIK-ben

TENGERENTúLI 
TESTVÉRGyÜLEKEZET
Lőrinci unitáriusok: egyre nő a hívek száma
ha nem is szenzáció, de „valami” mindig történik a 
pestszentlőrinci unitáriusok háza táján. Ezúttal arról is 
beszámolt lapunknak a gyülekezet lelkipásztora, hogy 
növekedett a hívek száma. Azoké, akik részesei a lő-
rinci gyülekezet hétköznapjainak, és résztvevői az is-
tentiszteleteknek.
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� „iskola, iskola, 
ki a csoda jár 
oda?” címmel 

tartott fórumot a 
Fővárosi pedagógiai 
Szakszolgálat XViii. 
kerületi tagintézménye 
az iskolaérettségről 
február 10-én a lőrin-
ci nagykönyvtárban. 

füleP erzséBet   

A hat-hét éves gyermekek szülei 
össze  szorult szív vel néztek egy-
másra, ezeket kérde zve: Enged-
jük a csemeténket iskolába? Bírni 
fogja az iskolát? Meg tud-e felel-
ni fizikailag, lelkileg, érzelmileg 
vagy akár intellektuálisan azok-
nak az elvárásoknak, helyzetek-
nek, amelyeket az iskola szinte 
az első pillanattól támaszt vele 
szemben? A kérdések jogosak, 
és a válaszok nem egy szerűek.   
A Fővárosi Pedagógiai Szak-
szolgálat XVIII. kerületi tag-
intézménye annak apropóján 
tartott fórumot a szülőknek és 
a szakembereknek a Lőrinci 
Nagykönyvtárban, hogy április-
ban lesznek az általános iskolai 
beiratkozások. Ezt megelőzően 
a szakemberek elvégzik azoknak 
a gyerekeknek az iskolaérettségi 
vizsgálatát, akikkel kapcsolat-
ban az óvoda vagy a szülő ré-
széről felmerült a kérdés, hogy 
alkalmasak-e a arra, hogy ősszel 
iskolába menjenek. 

hátrébb A 
StArtVonAltól 
A rendezvény címéül 
Gyurkovics Tibor Iskola-nyi-
togató című versének részle-

tét választották a szervezők.   
Artai Monika tanácsadó szak-
pszichológus arról beszélt, hogy 
a gyermeknek testileg, pszichés 
és szociális szempontból egy-
aránt alkalmasnak kell lennie 
az iskolai élet megkezdésére.  
– Az óvodai játék- és érzelem-
központú, a gyermeknek nagy 
szabad teret hagyó elfoglaltsá-
gokat  kötött, értelemközpontú, 
szabályokkal és elvárásokkal 
teli nevelés váltja fel –  mondta 

a szakpszichológus. – Elképzel-
hető, hogy a gyermek valami-
lyen részterületen elmaradásokat 
mutat. Éretlenül iskolába menni 
olyan, mintha egy futóversenyen 
mindenki a startvonalról indul-
na, míg ő kétszáz méterrel hát-
rébb kényszerül. 

Ha a kisdiák kudarcokat gyűjt 
be az iskola első éveiben, az nem-
csak a további teljesítményét veti 
vissza, de az önmagáról alkotott 
képe, önértékelése is sérül. 

Figyelmeztető 
jelek 
A Nyúlcipő Alapítvány reha-
bilitációs szakembere, Belina 
Katalin konduktor a mozgásfej-
lettség kritériumait taglalta.  A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ha kisbabakorban kimarad a 
gurulás, a kúszás vagy a mászás, 
vagy felcserélődnek a sorrendek, 
annak a későbbiekben – óvo-
dás-, illetve iskoláskorban – 

lesznek káros következményei. 
A konduktor elmondta, hogy fi-
gyelmeztető jel lehet többek kö-
zött az is, ha a gyermek ügyet-
len, gyakran elesik, bátortalanul 
mozog a játszótéren. 
Karayné Pavalacs Zsuzsa logo-
pédus arról beszélt, hogy az is-
kolaérett gyermek jól ragozva, 
a nyelvtan szabályait betartva, 
megfelelően tudja kifejezni ma-
gát. A logopédus hangsúlyozta: 
ne engedjék a szülők, hogy a 
gyermek sok időt töltsön a te-
levízió előtt, mert az nagyon 
káros a beszédfejlődésre, hiszen 
a gyerek készen kapja az infor-
mációkat, és elszokik attól, hogy 
összefüggően meséljen, kérdé-
sekre választ adjon. 

VAlóbAn 
iSkolAérettek 
Az iskolaérett gyermek helyesen 
képzi a hangokat, ez alól kivétel 
lehet az r hang, amely az olvasás-
írás elsajátítása szempontjából 
nem kulcsfontosságú, megtanu-
lása átnyúlhat az első osztályos 
korra. A helyes hangképzés fon-
tos, mert a hangok mellé betűket 
fognak rendelni az iskolában. A 
kiejtésnél a szülők jó beszédpél-
dája is fontos: a hosszú-rövid, 
zöngés-zöngétlen hangok meg-
felelő ejtésére „rááll” a gyerekek 
füle, aminek a helyesírás szem-
pontjából nagy jelentősége lesz. 

A Brassó Utcai Általános 
Iskola igazgatója, Tasnádi And-
rás elmondta, hogy tavaly 386 
tanköteles korú tanuló maradt 
az óvodában. Ez nagyon nagy 
szám, 15 osztálynyi gyerekről 
van szó. Ha az 1199 tanköteles 
korú tanulóból ilyen nagyság-
rendű lesz idén is a visszamara-
dás az óvodában, akkor hasonló 
lesz a beiskolázási létszám, mint 

tavaly volt. Az alapos szűrés-
nek köszönhetően elvétve kerül 
olyan gyerek az iskolába, aki jó 
volna, ha még egy évig óvodá-
ban maradna. 

A Brassó iskolában 21 di-
ákkal foglalkozik logopé-
dus, de fokozatosan csökken 
a számuk, mert megtanulják 
azokat a hangokat, amelyek-
kel még nem voltak készen.  
– Az idén  90 első osztályos 
kisgyermek között egy olyan 
van, akinél fontolgatjuk, hogy 
az év végén csak iskolalátoga-
tási igazolást kapjon, és a jövő 
tanévben kezdje újra az első 
osztályt –  mondta az igazgató. – 
Taspasztalatunk szerint az  óvo-
dák és a pedagógiai szakszol-
gálat véleménye megalapozott.  
Kőszegi János, az önkormányzat 
oktatási, közművelődési, sport- 
és ifjúsági bizottságának elnöke 
az iskolaérettséggel kapcsolatos 
pedagógusi és szülői tapasztala-
tairól beszélt. A fórum végén a 
szülői kérdések tükrözték a téma 
sokszínűségét. A könyvtárosok 
iskolaérettséghez kapcsolódó 
könyveket kínáltak az érdeklő-
dőknek.  

 
FordUlJUnK 
sZAKEMBErhEZ
ha szülőként 
bizonytalanok abban, 
hogy iskolaérett-e 
a gyermekük, 
kérdezzék meg erről 
a gyerekkel hosszabb 
időt töltő óvónőket. 
lehetőség van arra 
is, hogy a pedagógiai 
szakszolgálat, 
az óvodai 
fejlesztőpedagógusok 
és logopédusok 
tanácsát kérjék. 

Artai monika tanácsadó szakpszichológus beszélt az iskolaérettség szempontjairól

iskoLaérett-e a gyerekeM?
 Figyelmeztető jel lehet, ha a gyermek ügyetlen, gyakran elesik 

A HALLÁS NEMJÁTÉK
EZT LÁTTA 
A TV�BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget
biztosítunk XVIII. kerületi lakosok számára
2015. február 23-tól március 13-ig
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-1 332-0141-es telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., Üllői út 427.

amplifon.hu

Hallásunk csökkenése komoly
akadályát jelent heti annak,
hogy teljes életet éljünk.

„Tapasztalatom sze rint azok a hallás -
veszteséggel élő embe rek, akik nem kezel-
tetik problémájukat, idővel befelé fordulóvá
válnak. Ennek oka, hogy nem értik meg

pontosan, hogy mit mondanak nekik, és
kényelmetlennek érzik, hogy gyakran vissza
kell kér dez niük.” – meséli el nekünk 
Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az
Amplifon Hallás központok audio lógus
főorvosa. Az érintettek számá ra a hallás -
csökkenés az elszi geteltség érzését hozza
magával, amely súlyo sabb esetben akár
depresszi ó hoz is vezethet.
A halláscsökkenés okozta követ kez -
mények hallókészülék segítsé gével a leg -
több esetben  or vo  solhatóak. A szak ember
nem győzte hang sú lyozni, milyen fontos,
hogy időben eljussunk egy hallásspecialis -
tához. „Az agyunk hallásközpontja
hosszan   tartó halláskárosodás esetén elfelejti,
hogyan hangzottak régen a különböző
hangok. Ha túl sokat várunk, akkor lehet,
hogy már késő lesz, és a legmoder nebb halló -

készülékkel sem tudunk segíteni. A hangok
valóban hangosabbak lesznek, de az érintett
ennek ellenére sem fogja érteni a beszédet.”
– világított rá a probléma lényegére a
szak ember.
Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy
hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző kampányának
köszönhetően most XVIII. kerületi lako -
soknak is lehe tőségük van arra, hogy részt
vegyenek egy ingyenes, teljes körű hallás -
vizsgálaton. Kérjen időpontot most! 
Bejelentkezés: 06-1 332-0141 

Szilveszterkor sokan el ha   tá   -
rozzák, hogy egész ségesebb,
teljesebb életet fog nak élni.
Talán nem is gondolnánk, hogy
hallásunk egészsége milyen
óriási hatással van éle  tünkre.
Miért érde mes megfo gad nunk,
hogy sokkal inkább odafigye -
lünk hallásunk épségére?

A hallás nem játék
Újévi fogadalom

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, 
hogy már késő lesz.
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13hirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 sZolgáltAtás

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

n Megoldás délpesti gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő, 
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél ingyenes 
kiszállás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo:9-12  285-34-88 06-30-9-50-17-
17  www.megoldasszerviz.hu

n ABlAKZArJAvitAs.hU ABLAKOK ÉS AJTÓK ZÁRJAVÍTÁSA, ZÁRCSERÉJE, 
LÉGSZIGETELÉSE HEVEDERZÁR SZERELÉS. TEL.: 06-20-3-444-999, 06-1-303-2447

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

n számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás Demeter Attila Tel.: 256-86-80, 06/30-970-4870

n KészPénzért vásárol (mAgyAr gyűJtő), AntIK és modern 
ButoroKAt,  festményeKet, óráKAt, PorcelánoKAt, szoBroKAt, 
ezüstöKet, csIllároKAt, szönyegeKet, KönyveKet, PénzérméKet, 
KItüntetéseKet, KéPeslAPoKAt, BélyegeKet, vAlAmInt telyes 
HAgyAtéKot. mAgAs áron dIJtAlAn KIszállássAl!!! 06-20-234-46-63 
BélyegeKet, vAlAmInt telyes HAgyAtéKot. mAgAs áron dIJtAlAn 
KIszállássAl!!! 06-20-234-46-63

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

n 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 sZŐnyEgtisZtítás, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a leggyorsabban! Melegvízes mélymosás, 
vegytisztítás, szegés, javítás garanciával! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon belül! 
Telefon: 280-75-74, Mobil: 06-30-94-94-360, www.szonyegexpressz.hu

n ABlAK, AJtÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/

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

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

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

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

n Jelentkezz márciusi Online Marketing és Facebook menedzsment képzésünkre 
weboldalunkon keresztül: http://www.goldonlinemarketing.hu/egynapos-kepzesek/. Érdeklődni: 
minden nap hétfőtől-csütörtökig 09:00 és 17:00 óra között a +36(1)2900630 telefonszámon.

 EltArtási sZErZŐdés
n 47 évEs MAgyAr, DOLGOZÓ LEINFORMÁLHATÓ NŐ ELTARTÁSI SZERZŐDÉST KÖTNE 

IDŐS EMBEREKKEL OTTLAKÁS NEM SZÜKSÉGES, DE IGÉNY SZERINT MEGOLDHATÓ.
 06-70-361-6444

 FEstMény

n Kiemelkedő kvalitású 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele, eladása. tel.: 06-30-949-29-00, email: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu    nemes galéria: 1024. szilágyi erzsébet fasor 3.

 állás/MUnKA
n tésZtAKEvErŐ Élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 

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

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

n Keresek Pestlőrinc Erzsébet telepen kerti munkára férfit és lakás esetenkénti takarítására 
hölgyet. T.: 295-5667 

 KirándUlás
n A tájak Korok Múzeumok Egyesület 18.kerületi Nyugdíjas Tagcsoportja   autóbuszos 

kirándulásokat szervez: 2015.március 22-én vasárnap  Kalocsára, 2015. április 12-én 
vasárnap Kiskunmajsára, 2015. május 10-én vasárnap Mezőkövesdre. Bővebb tájékoztató: 
Horváth Lászlónénál 294-5993, Harmati Istvánnénál 290-3607 telefonszámon. Minden kedves 
érdeklődőt szeretettel várunk !

Nyitva:  hétfő – péntek: 7:00-18:00,  szombat: 8:00-12:00
Tel.: 06-20-296-2615  |  www.varosgazda18.hu

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

KERTÉSZ

területeken, valamint az általa üzemeltetett létesítményekben kertészeti, parkfenntartási feladatok 
ellátására.

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

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ

B kategóriás jogosítvány megléte elvárás.
ent.

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

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

mélyépítésben szerzett tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány.

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

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

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

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

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest, Baross utca 7.
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Ingatlan, telephely:  XVIII. kerület, ÜLLŐI út 773.
Utcafronti épület (iroda, üzlet):

208 m2
6 állásos önkiszolgáló autómosó:

225 m2
3 állásos műhely:

172 m2

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

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

E L A D Ó  

iskoLaérett-e a gyerekeM?
 Figyelmeztető jel lehet, ha a gyermek ügyetlen, gyakran elesik 

TÁRSASHÁZAK 
WWW.TARSASHAZKEZELO.NET 

Közös képviselete 
Könyvelés, adósságkezelés, közgyűlések, karbantartások és 
felújítások lebonyolítása, 24 órás telefonos és online 
hibabejelentő ügyfélszolgálat 

Elérhetőségek: + 36 1 348 5002    info@ tarsashazkezelo.net 

JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!

SzülinapiSzülinapiSzülinapiSzülinapiSzülinapi zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves,  zsúrok, rajz, kézműves, 
táncórák, fejlesztő táncórák, fejlesztő táncórák, fejlesztő táncórák, fejlesztő táncórák, fejlesztő táncórák, fejlesztő gyermekgyermekgyermekgyermekfoglalkozások, foglalkozások, foglalkozások, foglalkozások, 
csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges csapatépítő tréningek, céges rendezvényekrendezvényekrendezvényekrendezvények
remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre remek helyszíneként ajánljuk bérlésre 
Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!Játszóházunkat, egész évben!

Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi 
elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:
Telefon:Telefon:Telefon:  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49
E-mail:   E-mail:   E-mail:   szervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.hu
Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 

Bókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, FőépületBókay-kert, Főépület



Városkép p 2015. február 25. XXIV. évfolyam 3. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

14 sPort A legjelentősebb hazai ritmikus gimnasztikaversenyt a Sportkastélyban rendezik

– Megmondom őszintén, végig-
pillantani is fárasztó volt azon a 
rengeteg zászlón, amely azt jelzi, 
hogy hány országot lát vendégül 
a Grácia Fair SE. De gondo-
lom, önök örömmel fáradtak a 
kifüggesztésükkel…

– De még mennyire, és a 
legörömtelibb az, hogy minden 
évben többen jönnek. Az idén is 
csúcsot döntöttünk, mert 22 or-
szág ifjú tehetségei és persze fel-
nőttjei tiszteltek meg bennün-
ket. Ők mérik össze az erejüket 
a magyar élvonallal.

– Nagy verseny ez, sok pénzt 
igényel, de bizonyára segíti az 
országos szakszövetség.

– Boldog lennék, ha ezt 
mondhatnám, de akkor nem a 

valót állítanám, így azt javas-
lom, beszéljünk inkább a Grácia 
Fair Kupáról…

többet 
érdemelne
– Az önök mögött álló egy évti-
zed alatt kikre számíthattak leg-
inkább a szervezésben? 

– Erre könnyű a válasz, és 
örülök, hogy megkérdezte, mert 
így néhány mondat erejéig kitér-
hetek rájuk. A szülőké a dobogó 
teteje, ez egészen biztos. Nem 
tudott volna olyan korán jönni, 
hogy ők ne lettek volna itt. Amit 
itt lát, ez a szépen berendezett 
csarnok, nekik köszönhető. Már 
hajnalban rakták a szőnyeget, 

szépítették a csarnokot, hogy 
olyan legyen, mint amilyennek 
most látja. Ők a mi szponzora-
ink…

– Igen, a sportapukák és 
-anyukák legyőzhetetlenek.

– Pontosan. Ők a mi igazi 
támogatóink, s ha rájuk nézek, 
valahogy elfeledem, hogy a Grá-
cia-kupa, a mi erőfeszítésünk 
többet érdemelne.

A gráciA már 
beFutott
– Ennyi vendéggel akár világ-
bajnokságnak is nevezhetné az 
egyesületük a kupát.

– Tény, hogy rangos helyet 
foglalunk el a nemzetközi ver-
senynaptárban. Ez már önma-
gában is nagy elismerést jelent, 
hiszen rengeteg ország „startol-
na” egy kiemelt viadal megren-
dezéséért.

– Miközben a Grácia már be 
is futott… Látok itt olyan lány-
kákat is, akik alig látszanak ki a 
szőnyegből, szinte nehéz nekik a 
buzogány, betakarja őket a sza-
lag, s „agyonütné” őket a leeső 
labda.

– Egy kis túlzással így van… 
De láthatja, hogy milyen ügye-
sek. Sok munka kell hozzá, de 

megéri, mert a dobogó tetején 
állni felnőttnek, kicsinek egy-
aránt élmény.

hokiS lett 
A lányból
– Tényleg aranyosak, de olyan 
törékenyek, hogy már attól is 
félne az ember, hogy a vállával 
hozzájuk érjen…

– Akkor elmondok valamit. 
Volt egy lányka, aki ritmiká-
zott, de aztán abbahagyta. Nem 
sokkal később, most figyeljen, 
a női jégkorong-válogatottban 
tűnt fel a neve. Higgye el, csak 
első látásra fújja el őket a szél, 
valójában kiváló az erőnlétük. 
Az egyéni gyakorlatok másfél, a 
csapatgyakorlatok pedig két és 
fél percig tartottak. Gondolhat-
ja, hogy kondi nélkül nem lehet 
végigcsinálni egy-egy gyakorla-
tot. Erősek ők, csak nem látszik 
rajtuk. De amikor kell, odate-
szik magukat…

 
A KÖZéPMEZŐnyBEn
A grácia Fair Kupában 
az azeriek és a fehér-
oroszok szerepeltek a 
legjobban, a magyar 
lányok a középmezőny-
ben végeztek.

Akár világbajnokságnak is nevezhetnék a grácia-kupát

BáJos, de 
Kemény lányKáK

� tízedik alkalommal rendezte meg feb-
ruár 14–15-én az új nevén grácia Fair 
Se a grácia-kupát, amely iránt egyre 

több országból érdeklődnek. A legrangosabb 
hazai ritmikus gimnasztikaversenyt ezúttal is 
a pestszentimrei Sportkastélyban tartották. A 
rendező egyesület elnökét, Fata Anitát kérdez-
tük, miközben a csodákra képes lánykák és 
nagylányok gyakorlataiban gyönyörködtünk.

A csinos ritmikus gimnasztikázók nem csupán külsejükkel, hanem gyakorlataikkal is lenyűgözték a nézőket

úJABB ARANy
A szárnyaló, legyőzhetetlen Gloriett

 
újabb diákolimpiai arannyal gazdagodtak a gloriett 
sE labdarúgói. Az aranycsapat veretlenül lett bajnok 
a Kiskunfélegyházán megrendezett országos döntő-
ben.

 
– Ha lelkendezem a srácok sikerén, abban sincs semmi túlzás, 
mert olyan játékot nyújtottak valamennyi meccsükön, hogy az 
tényleg emlékezetes maradhat mindenkinek – mondta Gyimesy 
László, a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola igazgatóhelyet-
tese, mondhatni, az együttes menedzsere, aki természetesen vé-
gigkövette a gyerekek valamennyi csatáját.

– Húsz csapat lépett pályára a döntőben, s már a csoport-
mérkőzések azt sugallták, hogy ismét szép siker elé nézünk. A 
C-csoportban a Sopront, a Bábolnát, az Egert és a Pécset győzték 
le fiúk, hogy aztán a Veszprém és a Debrecen elleni fölényes si-
ker után a döntőbe jussanak.

A fináléban a Felcsút volt a Gloriett ellenfele. Itt sem kellett 
lerágnia a körmét az izgalomtól a két edzőnek, Gombos Lász-
lónak és Varga Istvánnak, mert a Gloriett-siker a legendás ma-
gyar–angol mérkőzést idézte: 7-1 lett a végeredmény… Ez azt is 
jelentette, hogy toronymagasan diadalmaskodott a IV. korcso-
portos kerületi csapat.

– Azt szokták mondani az ilyen sikerek után, hogy jó volt 
gloriettesnek lenni. Ez most nagyon is igaz volt. Valamennyi 
ellenfél elismerte, hogy nem volt esélye ellenünk. Az „olimpiai 
bajnoki” címen túl az is dicsőség, hogy nem egy gyerek a soka-
dik elsőségét ünnepelhette. Csonka András, Kerékgyártó Mar-
cell, Kerékgyártó Zalán, Lutzer Bence és Molnár Tamás már a 
harmadik aranyérmét vehette át.

Az igazgatóhelyettes azt is elmondta, hogy az iskola összes 
alkalmazottját dicséret illeti, mert ilyen sikerhez (meg a tava-
lyi szabadtéri elsőséghez is) olyan összefogás kellett, amelyben 
mindenki benne volt.

– Nem is tudom, kivel, kikkel kezdjem. A gyerekek szerepe el-
vitathatatlan, akárcsak az edzőké, a szakembereké, akik napon-
ta hozzátesznek valamit a titokhoz, ami azonban nem is igazán 
titok, hacsak a megtervezett munkát nem nevezzük annak. Az 
én szememben a szülők is ott álltak a dobogón, mert valameny-
nyien megtettek mindent azért, hogy megszülessen ez a siker. A 
tavalyi döntőben is ott biztatták a gyerekeket, miként most is. 
Nem hagyható ki az „aranyosok” közül az iskola tradíciója, az a 
sportos légkör sem, amely valamennyi napunkat végigkíséri. Ez 
a légkör tényleg olyan, amelyben lehet alkotni, a szó legneme-
sebb értelmében.

Kihagyhatatlan az igazgatónő, Timotityné Sibalin Hajnalka 
megemlítése, akitől nem tudtak olyat kérni a srácok, amit ne 
teljesített volna. Igaz, neki is volt kérése. Egyetlen csupán, de 
annak teljesítését szigorúan elvárta, sőt számon is kérte. Csak a 
jó tanulmányi előmenetelt felmutatók kaptak zöld utat az edzé-
sekre és a tornákra. Nos, ezt is elérték a fiúk, így nemcsak baj-
nokcsapatról, de az okosok csapatáról is beszélhetünk, amikor a 
teremlabdarúgó diákolimpia országos bajnokait emlegetjük.

 
A gloriett sportiskola összes alkalmazottja 
elismerést érdemel az olimpiai aranyéremért.

NyERT AZ 
INFLUENZA

 
A speciális cselgáncsozók számára meghirdetett idei 
első versenyt február 14-én rendezték meg a Kassa 
Utcai általános iskolában, ahol a vártnál kevesebb 
egyesület versenyzője lépett tatamira.

A hiányzások oka a mostanság sokat emlegetett influenzajár-
vány volt. így az idei nyitóversenyen csak öt egyesület negyven 
indulója állt mérlegre a küzdelmek előtt. Emiatt amolyan házi-
versennyé szelídült a „spéci” verseny – kizárólag budapesti in-
dulókkal.

Juhász József szakágvezető így aztán alaposan megfigyelhette 
azokat a versenyzőket, akik a júliusban Los Angelesben megren-
dezendő Speciális Olimpia Nyári Világjátékokra készülnek.

A már biztos utazók közül a 90 kilogrammos Kovács Ádám, 
a 80 kilós Czink Attila és a 60 kilóban tatamira lépő Bereczky 
Attila hozta a formáját, nyerve a súlycsoportjában, de odatették 
magukat az olimpiai tartalékok is. Mátéfalvi Vivien, Váczi Ale-
xandra és Kovács Mihály is jó formát mutatott, ami azért lénye-
ges, mert mások esetleges sérülése nyomán akár ők is utazókká 
léphetnek elő.

Juhász József kiemelte, hogy örömtelien nő az utánpótlás 
létszáma, ami elsősorban annak köszönhető, hogy a magyar 
speciális dzsúdósok a korábbi években sok szép sikert értek el 
(olimpiai aranyat is).

A következő országos versenyt áprilisban rendezik. Azon 
egészen biztosan ott lesznek az ózdiak is, ugyanis az ő városuk-
ban kerül sor a küzdelmekre.
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A 14. és a 15. oldalt összeállította: róth ferenc

A futóverseny rendezőinek – az 
önkormányzat, a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
és a Lőrinc 2000 SE – célja az 
elmúlt évekhez hasonlóan tisz-
telgés az 1848-as forradalom 
és szabadságharc hősei előtt, 
egyúttal egy sokak számára a 
sportolás örömét nyújtó nap 
szervezése. A résztvevők száma 
évről évre nő, a verseny pedig 
egyre színvonalasabbá válik. Kis 
túlzással elmondható, hogy az 
afrikai hosszútávfutók már az 
év elején bevésik a versenynap-
tárukba március 15-ét, mert ezt 
a napot számon kell tartani. Ez 
pedig az Imre–Lőrinc-futásnak 
a kerület határain messze túl-
mutató ismertségét és elismert-
ségét jelzi.

mindig VAlAmi 
ÚjAt
Erről, mármint a verseny hagyo-
mányairól is beszélt Eszes János, 
az önkormányzat sportreferen-
se, aki ha nem is rutinból, de 
nagy magabiztossággal szervezi 
a versenyt a csapatával.

– Ha nem jön közbe semmi, 
ha mindent az előre eltervezet-
tek szerint bonyolíthatunk le, 

akkor egészen biztosan zök-
kenőmentes lesz az idei verse-
nyünk is. Nem is lehet más, mert 
akkor szégyenben maradnánk a 
sok száz induló előtt, ez pedig 
nem történhet meg – mondta 
Eszes János. – Minden évben 
igyekszünk valami újat hozni, 
új futamokat beiktatni, mert ez 
mindenki számára élményt je-
lenthet.

nem kell 
célFotó
Nos, az újak alatt a babakocsis 
futam mellett a gyerekeket is 
érthette a sportreferens, mert e 
korosztály futamainak a számát 
bővítették. A gyermekkorosz-
tályt még jobban szétbontották, 
így nem fordulhat elő az, hogy 
egy nyolcéves mondjuk egy 
„idős”, a 11. évét betöltött gye-
rekkel kénytelen versenyezni.

Csupán egyetlen megjegyzés 
ehhez: élettani szempontból tö-
kéletes a döntés, hiszen ebben 
a korban három év rengeteget 
számít.

– újdonság lesz az is, hogy 
az idén már valamennyi futam 
valamennyi indulójának az idő-
eredményét csippel mérjük, így 

nem lesz szükség „célfotóra”…
A rendezők mindenkit szere-

tettel várnak határon belülről és 
határon túlról, de a kerületi indu-
lókra, ezen belül is az iskolásokra, 
külön figyelmet fordítanak.

– Azoknak a kerületi isko-
lák, amelyek rajthoz szeretnék 
állítani a tanulóikat, nem kell 
nevezési díjat fizetniük. Hadd 
érezzék, hogy ők valóban itthon 
vannak a kerület utcáin kijelölt 
útvonalakon.

két keréken iS 
Akárcsak tavaly, az idén is lesz-
nek kerékpáros futamok, ame-
lyek során az újonc 12 évesektől 
kezdve a felnőttekig mindenki 
rajthoz kerekezhet, s letekerheti 
a számára kijelölt távot. A bicik-
lis futamok más, szigorúbb felté-
teleket követelnek meg a részt-
vevőktől. A részvétel technikai 
feltétele a műszakilag megfelelő 
országúti vagy MTB kerékpár, 
valamint kötelező a bukósisak 
viselése. A kerékpárok a rajt előtt 
műszaki átvételen esnek át, s 
csak ezután kapják meg az indu-
lási jogosultságot.

– Érdemes lesz igénybe ven-
ni az előnevezést, mert azok, 
akik március 10-ig eljuttat-
ják az indulási szándékukat az 
i mrelor i nc2015@g ma i l .com 
e-mail címre, csak 1500 forintot 
fizetnek. A helyszínen nevezők-
nek 2000 forintot kell fizetni-
ük – tájékoztatott Eszes János, 
hozzátéve: számára március 15. a 

nemzeti ünnepen túl ma már az 
Imre–Lőrinc-futás miatt is ün-
nepnap.

A futóverseny fővédnöke Lé-
vai István Zoltán alpolgármester.

 
AJándéK 
A JUBilálÓKnAK
A rendezők nem 
feledkeznek meg a 
leghűségesebbekről 
sem. Azok a futók, 
akik az összes ed-
digi imre–lőrinc-
versenyen rajthoz 
álltak, extra ajándékot 
is kapnak a minden-
kinek járó pólón túl. A 
jubileumra készülők 
az imrelorinc2015@
gmail.com e-mail 
címen vagy a 06-20-
232-3823-as telefon-
számon jelezhetik ezt 
a tényt.

túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az Imre–lőrinc-futóverseny már nemzetközi rendezvény

futóünneP
imre–lőrinc: futás, ami ismét összeköt

�március 15-én sok más rendezvény mellett 
sporttal, futással is ünnepel majd a kerület. 
tizedik alkalommal rendezik meg az imre–

lőrinc-futóversenyt, amely a nagy, jegyzett verse-
nyek közé lépett az elmúlt évtized során.

PLER: VERESÉG 
A VÉGÉRE

 
nem sikerült az alapszakasz utolsó mérkőzésén, feb-
ruár 11-én megszerezni a két pontot a PlEr-nek a 
Balmazújváros ellen, így a rájátszás előtt, ha nem is 
kritikus, de mindenképpen veszélyes helyzetbe került 
a lőrinci kézilabdacsapat. 

Kimondva-kimondatlanul valamennyi szurkoló a győzelem re-
ményében ült le a Lőrinci Sportcsarnok lelátóján, hogy végignéz-
ze a bajnokság alapszakaszának utolsó találkozóját, amely a pa-
pírforma szerint hazai győzelmet ígért, hiszen a Balmaz az utolsó 
helyen állt, a mieink viszont kettővel előrébb, a kilencediken.

Nos, másfél órával később, a meccs befejezése után szomorú-
an vehettük tudomásul, hogy a vendégek ezúttal „összegyűrték” 
a papírformát, mert Hutvágner István csapata nem várt vereséget 
szenvedett, ami azt jelenti, hogy a gárdának minden idegszálával 
koncentrálnia kell a rájátszásra, ha nem akar másodosztályúvá 
válni az őszi bajnoki rajtra.

Sajnos a csapat az egyik kulcsemberét már az összecsapás 
előtt elveszítette, mert Laurencz Szabolcs felfüggesztett eltiltása a 
meccs előtt – „jószándékú” edzői feljelentés miatt – életbe lépett, 
így a rutinos játékos nem mehetett pályára. S hogy még marad-
jon a rosszból: a negyedik percben Leimeter Csaba megsérült, és 
már véget is ért számára a találkozó.

A hatodik perctől egy hosszabb gól nélküli időszak követke-
zett (tán a megbomlott csapatszerkezet miatt is), s ez alatt három 
góllal ellépett az ellenfél (2-5). Ezt a hátrányt azonban még ki-
egyenlítette a csapat, az 5-5-nél megint együtt volt a vendégek-
kel.

Ám a remélt fordulópont elmaradt. Olyannyira, hogy a fél-
időre kétgólos hátrányban volt a PLER. A Balmazújváros 10-8-ra 
vezetett, ami több volt, mint kellemetlen részeredmény.

Sőt a rész- után a végeredmény sem a lőrincieknek kedvezett. 
A második félidőben sem változott meg a játék képe. Olyannyira 
nem, hogy izgalmas, feszült végjáték után egygólos, 22-23-as ve-
reség után mehetett az öltözőbe az együttes.

A rájátszás első mérkőzése február 27-én lesz, amikor a Me-
zőkövesdet fogadja a PLER, majd a második fordulóban Ceglé-
den játszik a csapat.

eredmény: PLER-Budapest–Balmazújváros 22-23 (8-10).
 
A MEstEr MondtA
„sajnálnunk kell az itthon elveszített két pontot, 
de ehhez a mérkőzéshez kevesen voltunk. Az 
egyetlen balkezes lövőnk, leimeter négy percet 
sem tudott játszani, s nem tudtuk megoldani a 
pótlását. semmi nem sikerült, ráadásul volt egy 
nagyon rossz szériánk, ami után már nem tudtuk 
utolérni a Balmazújvárost. nagy baj azért nincs: 
két csapat van mögöttünk, előttünk pedig egy 
rájátszás. Mindent bele kell adnunk, és akkor nem 
lesz baj.”

DUDÁS MÁR 
NyERT

 
odébb van még a kajakosok, kenusok szezonja, de a 
kerületünkben élő, olimpiai 8. helyezett kajakos, du-
dás Miklós már büszke lehet az idei első sikerére. 
igaz, a 23 éves tehetség nem vízen, hanem szárazon 
bizonyult a legjobbnak, a tatai edzőtáborozás után 
tartott felmérésen.

– Számomra sokat jelent ez, még akkor is, ha „csak” futásban, 
úszásban és kondizásban, azaz súlyemelésben voltak kíváncsiak 
ránk a szakvezetők. A kondiban és az úszásban második lettem, 
a futószámot viszont megnyertem, nem is rossz mezőnyben. A 
futásban 6 x 300 métert kellett teljesíteni, mindössze három-
perces pihenőkkel. Nem mondom, hogy jólesett, de a lényeg az, 
hogy megnyertem. Mindez jelzi: jól sikerült az eddigi alapozás, 
és ott tartok, ahol eben az időszakban tartani kell.

Sok szabad ideje nem lehetett Dudásnak az elmúlt másfél-két 
hónapban, mert a karácsony és a szilveszter közötti egyhetes pi-
henő után napi két edzést tartott, ami vitathatatlanul kegyetlen 
dolog.

De Miklós legyűrte az edzéseket, és február 28-tól már „me-
legövi” edzőtáborban, a spanyolországi Sevillában folytatja a fel-
készülést az ez évi nagy versenyekre, köztük a riói olimpiára is 
kvalifikáló augusztusi világbajnokságra.

– A vébé előtt azonban még a hazai válogatókon kell bebizo-
nyítani, hogy a sprintszámban, a 200-on én vagyok a leggyor-
sabb. A magyar mezőnyben ez pedig néha nehezebb, mint egy jó 
világbajnoki szereplés.

hirdEtés
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�rég őrzött irato-
kat adhatott át 
Angela merkel 

német kancellárnak 
Fekete györgy, a 
XViii. kerületi német 
nemzetiségi önkor-
mányzat helyettes 
elnöke. A dokumen-
tumok 25 esztendővel 
ezelőtt, a keletnémet 
menekültek számára 
berendezett zánkai 
táborban gyűltek 
össze.

KeréKgyártó györgy  

– Nagyon forró nyári nap volt. 
Akkoriban én az IBUSZ egyik 
irodáját vezettem a Balaton 
partján, és tekintettel a meleg-
re, könnyű nyári ruhában ültem 
teljesen egyedül a helyemen. 
Egyszer csak megjelent két öltö-
nyös, aktatáskás ember, hogy ők 
Bonnból érkeztek, és keresik az 
iroda vezetőjét. Amikor mond-
tam, hogy én vagyok, végignéz-
tek rajtam, és nem hittek ne-
kem. Jól beszélek németül, ezért 
meg tudtam győzni őket, hogy 
engem keresnek. Amikor meg-
nyugodtak, azt mondták, egy 
kis segítségre volna szükségük – 
emlékezett vissza Fekete György, 
a XVIII. kerületi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat helyettes 
elnöke 1989 nyarára. Ami akkor 
történt, ma már történelem: Fe-
kete György a menedéket kérő 
keletnémetek számára berende-
zett legnagyobb menekülttábor 
vezetője lett Zánkán.

miért A bAlAton?
A 25. évforduló kapcsán tavaly 
sokan és sokat idézték az akkori 
eseményeket. A magyar állam ve-
zetése 1989 májusának legelején a 
vasfüggöny átvágása mellett dön-
tött. A határt ugyan hivatalosan 
még nem kívánták megnyitni, de 
a hírre egyre többen próbálkoz-
tak az Ausztriába szökéssel, és 
a magyar határőrség már nem a 
korábbi határozottsággal lépett 
fel a „határsértők” ellen. A hír 
szélsebesen terjedt el a szocialista 
blokk országaiban, és Magyaror-

szágra özönleni kezdtek a szabad 
világba jutásban és a szétszakított 
családok egyesítésében remény-
kedő keletnémet polgárok.

– Talán nem volt véletlen, 
hogy én kerültem oda, ahova – 
vélekedik Fekete György. – A 
családom neve Kammellander, a 
feleségem keletnémet volt, s én 
magam is évekig éltem Drezdá-
ban. Azoknak az embereknek a 
sorsa az én családom sorsa is volt. 
A sógornőm is innen jutott ki.

A visszaemlékezések elsősor-

ban a budapesti eseményekről 
számolnak be, hiszen sokan a 
nyugatnémet nagykövetség zug-
ligeti épülete előtt vártak arra, 
hogy vízumot kaphassanak. A 
Balaton mellett azonban még 
nagyobb tömeg gyülekezett.

– A nyolcvanas években 
mindenki tudta, hogy a szét-
szakított családok Nyugat- és 
Kelet-Németországban élő tagjai 
a Balatonnál találkoznak nya-
ranta. Ezt a keleti titkosszolgálat 
is próbálta megfigyelni, de az 

emberek már egészen kifino-
mult módszereket használtak 
arra, hogy zavartalanul tölt-
hessék együtt az időt. 1989 au-
gusztus–szeptemberében egyre 
többen gyűltek ide, mivel innen 
a nyugati határt is gyorsabban 
lehetett elérni egy esetleges ha-
tárnyitás esetén.

A magyar hatóságok ezért 
rendeztek be ideiglenes tábort a 
zánkai úttörőváros területén. Az 
ellátásról a Német Vöröskereszt 
gondoskodott, a tábor vezetésére 

pedig a némettudással és szállo-
dás tapasztalattal is rendelkező 
Fekete Györgyöt kérték fel.

elment Az 
utolSó trAbAnt
– Elmesélni is nehéz azt a más-
fél-két hetet. Iszonyú gyorsan 
peregtek az események. Meg kel-
lett szerveznünk a tábor rendjét, 
ellátását, házirendet hoztunk 
létre, engedély nélkül valutát is 
kellett váltanunk, mert az NDK-

ból érkezők nem készültek hosz-
szabb tartózkodásra, kevés forint 
volt náluk. Családok szakadtak 
szét a tábor bejárata előtt, volt, 
aki menni akart, volt, aki félt. 
Aztán szeptember 11-én meg-
nyílt a határ, elindultak a tömött 
buszok és a megrakott Traban-
tok, én pedig ott álltam egyedül 
a megüresedett táborban. Arra 
gondoltam, hogy összeszedem 
a tábor megmaradt emlékeit: 
fotókat, leveleket, falragaszokat, 
újságcikkeket, névlistákat, hogy 
egyszer majd hazajusson azok-
hoz, akiket illet.

A lehetőség azonban nagyon 
sokáig váratott magára. No-
vemberben leomlott a berlini 
fal, Németország újraegyesült, 
az építkezés évei következtek. A 
tábor egy távoli emlékké vált az 
egykori menekültek számára is.

– Annyi év telt el, időközben 
majdnem meg is feledkeztem 
erről a kötelességemről. Tavaly, 
az évforduló alkalmával szed-
tem elő a dokumentumokat, és 
kerestem a lehetőséget, hogy 
átadhassam azokat a megfele-
lő embernek. A német kancel-
lárnak szerettem volna, és erre 
most, Angela Merkel budapesti 
látogatása alkalmával nyílt le-
hetőség: minisztériumi és nagy-
követi segítséggel a másolatok a 
kancellár asszony kezébe jutot-
tak. Azért dolgozom, hogy az 
eredeti anyag is hazataláljon és a 
német emlékezet részévé váljon 
– mondta Fekete György, aki a 
történelmi időkre visszatekintve 
saját szerepét röviden fogalmaz-
ta meg: – Szerencsés vagyok, 
hogy ember lehettem.

Ami akkor történt, ma 
már történelem: Fekete 
györgy a menedéket 
kérő keletnémetek 
számára berendezett 
legnagyobb 
menekülttábor vezetője 
lett Zánkán.

„eMber LehetteM”
Fekete György az NDK-s menekültekről és a kancellárnak átadott iratokról

fekete györgy egyik pillanatról a másik csöppent bele a világtörténelem sodrába

dzSeSSzduó
A gAlériábAn
Apáról fiúra szállt a tehetség a tornóczky családban. 
nemcsak játsszák, hanem oktatják is a dzsessz és a 
blues fortélyait.

Két nagyszerű gitáros – Tornóczky Ferenc és a fia, ifjabb 
Tornóczky Ferenc – volt a Fehéren Feketén Galéria vendége feb-
ruár 16-án a Jazz18 programsorozat keretében. A havonta egy-
szer megtartott eseményre Berki Tamás dzsesszénekes a műfaj 
jeles hazai képviselőit invitálja meg Nádasdi Mihály szobrász-
művész galériájába, ahol a színvonalas előadások mellett kötet-
len beszélgetés keretében mutatkoznak be a művészek.

A Tornóczky duó tagjai a közös fellépések mellett ismert 
zenekarokban játszanak, továbbá a Kőbányai Zenei Stúdió ki-
váló zenetanárai. Tornóczky Ferenc dzsesszgitáros, gitártanár 
hazánk összes neves dzsesszzenészével állt már egy színpadon, 
és a feltörekvő ifjú gitáros generáció tagjai szinte kivétel nélkül 
az ő tanítványai. Éppen úgy, ahogy a fia, ifj. Tornóczky Ferenc 
is, aki elmondása szerint kizárólag az édesapjától tanult játszani. 
Azóta pedig olyan zenekarok hangzását erősítette, mint a Deák 
Bill Blues Band vagy a P. Mobil.

A műsorban a két eltérő stílus különleges összhangot alkotott, 
elegyítve a kortárs dzsessz modern, elektronikus hangzásvilágát 
a tradicionális dzsessz virtuóz improvizációival. A koncert után 
oldott hangulat és önfeledt beszélgetés alakult ki, amelyben a 
művészek egy-két kulisszatitkot is elárultak az érdeklődő közön-
ségnek.

Ê cs. m.

A lőrinciek, imreiek egy kisebb 
zenerajongó csoportja egy év-
tizede látogatja rendszeresen a 
Tanuld a zenét! elnevezésű kon-
certsorozatot. 

A nemcsak játékáról, hanem 
humoráról is közismert Liszt-
díjas zongoraművész ezúttal 
négy híres zeneszerző – Bach, 
Chopin, Rahmanyinov és Schu-

mann – műveit választotta 
kétórás műsorába. A program 
keretében nemcsak zenél, de a 
zeneművek között beszél is ró-
luk, illetve a szerzőikről. Sajnos 
egyre kisebb (törzs)közönség 
előtt…  

– A lőrinci nagyon jó kö-
zönség, de kevesen vannak – 
jegyezte meg az előadás után 

kicsit keserűen Fellegi Ádám, 
hozzátéve: őt kilencven száza-
lékban a nyugdíjasok hallgatják, 
mert a fiatalok nem nagyon ér-
deklődnek a komolyzene iránt. 

így félő, hogy nem lesz ze-
nehallgató-utánpótlás, pedig a 
„szomszédban” két jól működő 
zeneiskola is van, a Dohnányi 
és a Vörösmarty, ahonnan szí-

vesen látna diákokat, illetve ze-
nepedagógusokat. 

– Régebben rendszeresen tele 
volt ez a gyönyörű díszterem 
az estjeimen, ami száz nézőt 
jelentett. Mostanában sajnos a 
székek fele üresen marad, pedig 
én ugyanúgy játszom… Tudom, 
hogy az emberek pénze fogy, 
sokan nehézségekkel küzdenek. 
A tíz év alatt csaknem százszor 
koncerteztem itt. Nagyon sze-
retek idejárni, de sajnos lehet, 
hogy ma voltam utoljára. A 
hangversenysorozatot ugyanis 
a hallgatók tartják fenn, rajtuk 
múlik, hogy tudok-e havonta 
jönni vagy sem. 

Fellegi Ádám azért szereti 
ezeket az „órákat”, mert a hall-
gató, ha megérti a művet, sokkal 
jobban élvezi. Naponta több órát 
gyakorol odahaza, ahogy mond-
ta, érdemes újra és újra eljátszani 
a nagy zeneműveket, mert még 
mindig felfedez közöttük olyan 
összefüggéseket, amelyeket ko-
rábban nem. A neves művész 
egyébként népszerű házi kon-
certjein otthon is folytat „peda-
gógiai” tevékenységet. 

Ê temesi lászló

TANULD A ZENÉT 
FELLEGI MÓDRA
Fellegi Ádám: tíz év, nyolcvan koncert Lőrincen
Bach, Chopin, schumann és rahmanyinov szólt hozzánk – lehet, hogy utoljára – Fel-
legi ádám zongoraművész tolmácsolásában január utolsó vasárnapján a városháza 
dísztermében, ahol a megjelentek a szokásos magas színvonalú zenei élményben ré-
szesültek. 


