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ÚJ KorMányirodA

A két pestszentlőrinci okmányiroda 
összeköltözésével új helyszínen, az 
Üllői út 445. szám alatt várja a kerületi 
polgárokat a kormányiroda. a hivatal-
ban a klasszikus kormányablakoknál 
intézhető ügykörök mellett okmányiro-
dai ügyekkel is foglalkoznak. december 
16-án Vargha tamás, a honvédelmi 
minisztérium parlamenti államtitkára 
adta át a korszerű intézményt.

villAnyAUtÓ 

Egyszerre akár két gépkocsi is hasz-
nálhatja a liszt Ferenc nemzetközi 
repülőtér 2. termináljának parkolójá-
ban december 16-án átadott elektro-
mos töltőállomást. a töltő használatáért 
egyelőre nem kell külön fizetni, a „tan-
kolás” ára mindössze a parkolási idő 
függvénye. a villámtöltővel átlagosan 
15-20 perc alatt üzemkész állapotba 
lehet hozni egy gépkocsit.

MEgÚJUlt AZ ÓvodA 

Befejeződött egy felújítási folyamat a 
zenevár óvodában. a reviczky Gyula 
utcában lévő intézmény energetikai 
korszerűsítése során szigetelték a 
homlokzatot és a tetőt, s új nyílászá-
rókat építettek be. az önkormányzati 
intézmények felújítására ebben az 
esztendőben rekordösszegű, mintegy 
1,3 milliárd forintos támogatást nyert 
pályázatokon a kerület.

ÚJévi KonCErt

Néhány dolog másképpen lesz a 
dohnányi ernő zeneiskola január 8-i 
újévi hangversenyén a korábbiakhoz 
képest, de egyvalami nem változik: a 
derűs hangulat. ezúttal pénteki napon 
tartják a koncertet, és a 18 órakor a 
Pestszentimrei sportkastélyban kezdő-
dő rendezvényen a dohnányi mellett 
lugosi dániel ali és a Vörösmarty 
iskola énekesei is fellépnek.

gyÓgyítás és hit

A Zsebők Zoltán szakrendelőben 25 
éve folyamatosan gyógyít dr. mikecz 
tibor szülész-nőgyógyász, klinikai 
onkológus, vezető főorvos, aki az 
egészségmegőrzés érdekében lapunk 
hasábjain gyakran ad tanácsokat. a 
közkedvelt orvos meggyőződése, hogy 
szakmai tudásával csak akkor tud élni, 
ha a gyógyulásba vetett hitet, reményt 
képes a betegekbe táplálni.

3. oldal 7. oldal 16. oldal 20. oldal2. oldal

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Á l d o t t ,  b o l d o g  ü n n e p e k e t  k í v á n u n k !

Ablakok
Talán tudják, talán nem, Milan Kundera 

tette híressé azt a cseh közmondást, 
miszerint: Az édes semmittevés nem jelent 
mást, mint nézegetni a Jóisten ablakait, és aki 
a Jóisten ablakait nézegeti, az nem unatkozik; 
az boldog. 

A közmondást a Lassúság című könyvé-
ben idézi, amely szerint a semmittevés mára 
sajnos tétlenséggé változott, ami az unalom 
és a folyamatos mozgás szüntelen keresésének 
szinonimája.

Sokáig gondolkoztam, hogy az idén mi az 
a gondolat, amit a karácsony apropóján meg 
akarok osztani Önökkel, de amilyen lassan 
találtam rá, olyan gyorsan lettem biztos 
benne. 

Azt kívánom, és azt szeretném, hogy a 
Megváltó születésében megtalált remény mel-
lett éljük meg és éljük át a lassúság örömét, 
szeressük és tiszteljük a lassúságban rejlő apró 
csodákat, és egy időre tegyük zárójelbe azokat 
a mondatokat, amelyek noszogatnak, siettet-
nek, és türelmetlenül várják, hogy elveszítsük 
a türelmünket. 

Hitem szerint a legszebb és legszentebb ün-
nep, a karácsony is leginkább az elmélyülésre 
és a lassúságra tanít. 

Hogy ajándékként fogadjuk, ha a percek 
lassan pörögnek, ha a gyerekjáték összesze-
relése három óráig tart, ha a hús pácolása fél 
napig, ha egy zeneszám hosszabb a rádióban 
maximalizált három percnél, ha a beszélge-
téseink meghaladják a 160 karaktert, ha az 
élmény jóval több, mint az asztaltársaságról 
azonnal megosztott szelfi. 

A karácsony megtart, marasztal, a kará-
csony dobozba zárja az időt. 

A karácsony mindenkit megtanít arra, 
hogy a szerettei körében öröm a Jóisten abla-
kait nézegetni, mert a lényeg nem a történés, 
hanem maga a lét. 

Azt gondolom, hogy ahogyan „a bol-
dogtalanság pillanataiban az ember abban 
keres vigaszt, hogy bánatát összeköti mások 
bánatával”, úgy a boldogságot az találja meg, 
aki saját örömét a másik arcán látja vissza-
tükröződni.

Ehhez a fényt a gyertya adja, a gyertyát 
pedig maga a Mindenható.

Ebben az évben éppannyi jó és rossz dolgot 
éltünk meg, mint tavaly vagy éppen tavaly-
előtt – a világ dolgait úgy rendezték el, hogy 
mindig érezzük az egyensúly jelentőségét.

Azt gondolom, már csak ennek okán is ké-
szüljünk jóleső nyugalommal, hogy a reszelős 
hétköznapokat megtörő ünnepeinket valódi és 
tényleges elfogadásban töltsük, hogy minden, 
amit adunk és kapunk, közös történeteinkre 
emlékeztessenek bennünket.  

Szívből kívánom, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre minden lakásából láthassák a 
Jóisten ablakait, és kívánom, hogy karácsony 
után tartalmas új év köszöntsön ránk. 

Áldott és békés karácsonyt, boldog és gaz-
dag új esztendőt kívánok mindannyiunknak!

Ughy Attila
polgármester
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2 Közélet Kormányablak nyílt Pestszentlőrincen 

Puskás AttilA   

A két pestszentlőrinci ok-
mányiroda összeköltözésével, 
új helyszínen, modern környe-
zetben létrehozott hivatalban 
a klasszikus kormányablakok-
ban intézhető ügykörök mel-
lett okmányirodai ügyekkel is 
foglalkoznak. 

Gyorsan és 
hatékonyan 
A kerületi kormányablakot 
Vargha Tamás mellett Palich 
Etelka, a területi közigazgatás 
irányításáért felelős helyettes 
államtitkár, Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője, 
Ughy Attila, a XVIII. kerület 
polgármestere és dr. György 
István, Budapest Főváros kor-
mánymegbízottja adta át.

Valamennyien kifejezték 
a reményüket, hogy a többi 
ilyen hivatalhoz hasonlóan az 
új kormányablak is gyorsan 
és hatékonyan fog működni, 
növelve az ügyfelek elégedett-
ségét.

Kucsák László kiemelte, 
hogy a XVIII. kerületi köz-
igazgatás fontos fordulópont-
hoz érkezett.

– Remélem, hogy ebben 
a 100 ezres lélekszámú kerü-
letben, ha lehet, a korábbinál 
még elégedettebbek lesznek 
a hivatalos dolgaikat inté-
zők, és a hivatal munkatársai 
is napról napra a jól végzett 
szolgálat örömét érzik majd – 

mondta a kerület országgyű-
lési képviselője.

Fontos 
mérFöldkő
Ughy Attila úgy fogalmazott, 
hogy a városrész céljainak el-
éréséhez elengedhetetlen a 
folyamatos infrastrukturális 
fejlesztés:

– Öt évvel ezelőtt, 2010-ben 
elhatároztuk, hogy családias, 
szolgáltató, lakóbarát kerületet 
építünk, és e célok megvaló-
sulásáért sokat fogunk dolgoz-
ni. Ennek része a folyamatos 
infrastrukturális fejlesztés, a 
közösségi terek, a zöld- és a 
lakóövezetek felújítása, újak 
létesítése. Ugyanilyen alappil-
lér azon igények kielégítése is, 
hogy a polgárok a nekik járó 
szociális, egészségügyi és egyéb 
társadalmi szolgáltatásokhoz 

magas színvonalon, gördülé-
keny, pontos, udvarias ügyinté-
zéssel jussanak hozzá. A közel-
múltban véghezvitt fejlesztések 
után most a közigazgatás terü-
letén lépünk előre egy nagyot: 
két okmányiroda egyesülésé-
vel és költözésével megnyílhat 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
első, okmányirodai feladatokat 
is ellátó kormányablaka.

mindenkire 
Gondoltak
Az iroda megnyitóján részt ve-
vők egyetértettek abban: öröm-
teli, hogy az új típusú hivatal 
révén a helyi lakosoknak már 
nem kell más kerületbe utaz-
niuk az ügyes-bajos dolgaik 
miatt. 

A kormányablakban 509 kü-
lönböző típusú ügy intézhető: 
többek között az öregségi nyug-
díj, a családi pótlék, az anyasági 
támogatás, a gyermekgondozá-
si és a szociális segély igénylé-
se.  Itt lehet beadni a személyi 
igazolvány, a magánútlevél, a 
jogosítvány kiállítására, cseré-
jére, pótlására vonatkozó ké-
relmeket is, és itt intézhetők az 
egyéni vállalkozáshoz kötődő 
adminisztratív teendők is. 

Az akadálymentesített ügy-
féltérben a modern techniká-
nak köszönhetően a vakok és 
gyengén látók, valamint a sike-
tek számára is elérhető minden 
szolgáltatás. Hodruszky Csaba 
hivatalvezető elmondta, hogy 
az utóbbi fogyatékkal élőket 
egyelőre számítógépes program 
segíti, de már folyik a jeltolmá-
csok képzése.

� az államról és annak működéséről alko-
tott véleményünket meghatározza, amikor 
hivatalos ügyeink intézése során kapcsolat-

ba kerülünk a közigazgatás rendszerével. ilyen-
kor állampolgárként elvárjuk, hogy az ügyünket 
hatékonyan, szakszerűen és gyorsan intézzék el. 
erről beszélt rövid köszöntőjében Vargha tamás, 
a honvédelmi minisztérium parlamenti államtitkára 
az Üllői út 445. szám alatti kormányablak decem-
ber 16-i átadóján.

kucsák lászló országgyűlési képviselő mellett György istván fővárosi kormánymegbízott és Palich Etelka a területi 
közigazgatásért felelős helyettes államtitkár is méltatta az átadott létesítményt
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Az elégedett 
ügyfelekért
Több mint 500 ügy intézhető egy helyen

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

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

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

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt
Fidesz–kDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

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

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

horváth ZsÓFiA

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

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

Kádár tiBor
Fidesz–kDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén 17–
18.30 között a Vörösmarty iskolában, 
minden hónap 2. péntekjén 17–18.30 
között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

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

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

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

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

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

KorlátoZott ügyintéZés 
a nemzeti Foglalkoztatási szolgálat foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási központi szerverparkjának költözteté-
se miatt 2015. december 28-án 13 órától 2016. január 
4. éjfélig Budapest Főváros kormányhivatala Foglalkoz-
tatási Főosztályán és a kerületi hivatalok foglalkoztatási 
osztályain nem érhetők el az informatikai rendszerek, 
ezért ebben az időszakban korlátozott lesz a munka.
az ügyfeleket ez idő alatt is fogadják, de csak a papír-
alapú ügyintézésre, illetve általános tájékoztatásra lesz 
lehetőség. 
ezen túlmenően a BFkh XViii. kerületi hivatala ok-
mányirodájának pestszentimrei ügyfélszolgálati irodája 
(ady endre utca 100.) 2015. december 21-től 2016. ja-
nuár 4-ig zárva tart. Ügyintézésre az Üllői út 445. szám 
alatti kormányablakban van lehetőség.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

iNGyENEs
JoGi tANácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

PEstsZENtlőriNc-
PEstsZENtiMrE 

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

és Hatósági Iroda:
Dr. HuNyADkürti sZilviA

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

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

BuDAPEst Főváros 
korMáNyHivAtAlA Xviii. 

kErülEti HivAtAlA
Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

HoDrusZky csABA
Tel.: 296-1400/2280-as 

mellék
Ügyfélfogadási idő:  

H.: 13.30–18, Sz.: 8–12 
és 13–16, P.: 8–12

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

okMáNyiroDAi osZtály 
Batthyány u. 80.  
Városház u. 16.
Időpontfoglalás
Tel.: 296-1453,

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

és Cs: 7–16, P.: 8–12.
ady e.u. 100.
tel.: 297-5733,

H. és Sz.: 8–12 és 14-18, 
K.: 8–12 és 13-16, Cs.: nincs 

félfogadás, P.: 8–12
 ...............................................................................

köZJEGyZők
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

PiNtér kálMáN  
sZAkrENDElő
Nemes u. 18

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

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

rENDőrkAPitáNysáG
Üllői út 438.  

Tel.: 292-9212
 ...............................................................................
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BűnmEnTEs ünnEPEKET!
Hasznos tanácsok a nyugalmunk érdekében  
– Folyamatosan tekerjük az ima-
malmot – kezdte a tájékoztatóját 
Potyondi István rendőr alezre-
des, a XVIII. kerületi Rendőrka-
pitányság Bűnügyi Osztályának 
vezetője. – A bűnmegelőzést 
segítő folyamatos felvilágosító 
munkát végzünk, de érdemes 
ez alkalommal is emlékeztetni 
az olvasókat arra, hogy mi min-
denre érdemes figyelni az ünne-
pek közeledtével. 

A boldog, izgalmas, de egy-
ben fárasztó ünnepváró napok 
során csökkenhet a figyelmünk, 
a veszélyérzetünk.

– A teljesség igénye nélkül 
mely bűncselekménytípusokat 
emelné ki? 

– A karácsonyi vásárlások 
során az értékesebb ajándé-
kok a legnépszerűbbek. A szem 
előtt „tárolt” értékek, az átla-
gosnál több magunknál tartott 
készpénz egyes bűnelkövetői 
köröknek kihagyhatatlan al-
kalmat jelent. Két kategóriát 
emelnék ki: a zsebtolvajlást és 
a gépkocsifeltörést. A közös-
ségi közlekedési eszközök, az 

üzletek, a bevásárlóközpontok 
az átlagosnál zsúfoltabbak. A 
zsebtolvajok technikája erre a 
zsúfoltságra is alapoz. Jellemző 
a csoportos elkövetés. A lökdö-
sődés, a hirtelen kialakuló han-
gos ramazuri, a tolakodás és az 
ezzel járó testközelség, testérin-
tés nem mindig a véletlen műve. 
Egy-egy ilyen esetet követően 
érdemes ellenőrizni a zsebben, a 
táskában tartott értékeink meg-
létét. A téli öltözködés előnye, 
hogy többrétegű, így az értéke-
inket a pulóver, zakó, nagykabát 
alá, több zsebbe szétosztva na-
gyobb biztonságban tudhatjuk. 
Pénztárcát sose hordjunk külső 
zsebben, táska külső rekeszei-
ben!  

– No de gépkocsifeltörés az év 
minden időszakára jut…

– Valóban, de nem mind-
egy, hogy mi mindent tartunk 
látható helyen. A gyakran az 
utastérben felejtett értékeinken 
(mobiltelefon, laptop, női-férfi 
táskák stb.) túl az ott hagyott 
frissen vásárolt értékes aján-
dékaink szinte hívogatják az 

erre szakosodott bűnözőket. 
nyomatékosan arra kérek min-
denkit, hogy az értékeiket zárt 
csomagtartóban helyezzék el, ne 
hagyják szem előtt. A gépkocsi 
távirányított lezárását követően 
győződjenek meg arról, hogy 
valóban bezárták-e azt. 

Potyondi István rendőr alez-
redes végül békés, bűnmentes 
karácsonyi ünnepeket és új évet 
kívánt a Városkép olvasóinak.

Ê Gönczöl András

JÓ tUdni
– Pirotechnikai eszközök 
(tűzijáték) csak működési 
engedéllyel rendelkező nyílt 
árusítási üzletből vagy a 
forgalmazó raktárkészletéből 
vásárolhatók.
– Tűzijátékot csak nagykorú 
személy vásárolhat, decem-
ber 28-tól 31-ig, a használa-
tuk pedig kizárólag decem-
ber 31. délután 6 óra és 
január 1. reggel 6 óra között 
engedélyezett.
– A fel nem használt vagy 
hibás tűzijátékot január 5-ig 

kötelező visszajuttatni a for-
galmazónak, aki köteles azt 
térítésmentesen és költség 
felszámolása nélkül vissza-
venni.
– A pirotechnikai eszközöket 
csak a használati útmutató 
szigorú betartásával szabad 
használni!

vigyáZAt!
A „tolvajok” számos trük-
kös megoldással próbál-
nak kapun belülre kerülni. 
Bauer Ferenc önkormányzati 
képviselő egy új trükközési 
formával szembesült: 
– Ismeretlen alakok „önkor-
mányzati ajándék burgonyát 
hoztunk” szöveggel be-
csengetve szándékoznak a 
lakásokba bejutni. Senki, de 
senki ne nyisson kaput vagy 
ajtót nekik! 
A képviselő emlékeztetett: 
az önkormányzat a burgo-
nyaosztási akciókat széles 
körben meghirdetve, idő- 
és helymeghatározással 
tartja.

� egyszerre akár 
két gépkocsi is 
használhatja a 

liszt Ferenc nem-
zetközi repülőtér 2. 
termináljának parkoló-
jában december 16-án 
átadott elektromos 
töltőállomást. a töltő 
használatáért egyelőre 
nem kell külön fizetni, a 
„tankolás” ára mind-
össze a parkolási idő 
függvénye. tekintve, 
hogy a villámtöltővel 
átlagosan 15-20 perc 
alatt üzemkész álla-
potba lehet hozni egy 
elektromos autót, ez az 
összeg töredéke egy 
hagyományos benzin-
kút-látogatásénak.

Puskás AttilA   

A beruházás az ELmű és part-
nere, a berendezést gyártó, sváj-
ci székhelyű ABB cég közremű-
ködésével valósult meg.

határtól 
határiG
A magyarországon előállított, 
jelenlegi legkorszerűbb gyors-
töltővel a japán és az európai 
szabvány szerint készült gép-
kocsitípusok egyaránt meg-
tankolhatók.
A nemzetgazdasági minisz-
térium államtitkára, Lepsényi 
István elmondta, hogy az új 
elektromos töltőállomás át-
adása szervesen illeszkedik a 
kormány Jedlik Ányos Tervé-
nek megvalósításába.

– A hazai e-mobilitás-
program megvalósítása érde-
kében a jövőben összesen 150 
hasonló elektromosautó-töltő-
állomás átadását tervezzük az 
országban. A célunk az, hogy e 
program révén magyarország 
teljes egészében keresztülau-
tózható legyen a korszerű, 
elektromos meghajtású jármű-
vekkel – fogalmazott az állam-
titkár.

A Budapest Airport (BA) 
vezérigazgatója, Jost Lammers 
szerint a töltőállomás beleillik 
a cég e-mobilitás-fejlesztési 
programjába.

– A program célja az, hogy 
támogassuk és ösztönözzük 
partnereinket a környezetba-
rát elektromos hajtású jármű-
vek használatára – mondta a 

vezérigazgató.  Ennek jegyében 
a Budapest Airport is vásárolt 
egy tisztán elektromos üzemű 
smartot, és új töltőállomásokat 
létesített a repülőtéri földi ki-
szolgálásban egyre elterjedtebb 
elektromos vontatójárművek 
számára. Ezenkívül a legutóbb 
kiírt személyszállítási tenderé-
ben már kötelezővé tette szer-
ződő partnere számára elekt-
romos taxik beszerzését is.

az e-autóké 
a jöVő
A töltőállomás telepítését lehe-
tővé tevő ELmű-ÉmÁsZ a jö-
vőben is úttörő szerepet kíván 
betölteni a fenntartható közleke-
dés magyarországi feltételeinek 
megteremtésében. Az áramszol-
gáltató a most átadott berende-
zéssel együtt országszerte már 41 
állomást számlál.

– Az általunk kiépített inf-
rastruktúra mára olyan szintet 
ért el, hogy a további bővítést 
már piaci alapon is lehet finan-
szírozni – fogalmazott Friedrich 

Wilhelm Knebel, a társaság há-
lózati ügyekért felelős igazgató-
sági tagja. – A repülőtér talán a 
legalkalmasabb helyszín, ahol a 
töltőállomások működtetése ke-

reskedelmi alapokra helyezhető, 
hiszen a Ferihegy és a belváros 
közti távolság oda-vissza kényel-
mesen megtehető a ma forgalom-
ban lévő elektromos autókkal.

A villAnyAutó
már nem gyerekjáték
Elektromosautó-töltőállomás nyílt a Liszt Ferenc repülőtéren

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A sZándéK MEgvAn – Az elektromos töltőállomás átadásán részt vett Ughy 
Attila polgármester is, aki a hivatalos programot követően többek között arról 
érdeklődött, hogy miként lehetne akár a kerület egy központi helyén újabb 
töltőállomást üzembe helyezni. Az ötlet azért sem elvetendő, mert köztudott, 
hogy az önkormányzat elkötelezett a környezetbarát technológiák iránt – több 
hibrid hajtású autó is szolgálja a kerületet.

Jost lammers, a Budapest Airport vezérigazgatója ughy Attila polgármesterrel, lepsényi istván államtitkárral és az ElMű-éMásZ képviselőjével, Friedrich Wilhelm 
knebellel közösen avatta fel a töltőállomást 

TIsZTELT XVIII. 
KERüLETI POLGÁROK!  

KEDVEs OLVAsóK!

Pe s t s z e n t l ő r i n c e n , 
Pestszentimrén újra 
kigyúltak a karácso-

nyi fények, újra ünneplőbe 
öltöztek a kerület utcái és 
terei. Ahogy közeledünk az 
ünnepek felé, egyre inkább 
lecsendesednek a dolgos hét-
köznapok, ilyenkor jobban 
vágyunk a csendre és a nyu-
galomra. Arra a meghittség-
re és szeretetre, ami ilyenkor 
minden jóérzésű ember szívé-
be beköltözik. Figyeljünk oda 
egymásra és szeretteinkre, és 
igyekezzünk egymással úgy 
bánni, mint ahogy velünk 
szeretnénk, hogy bánjanak. 
Engedjék meg, hogy ezen 
gondolatokkal kívánjak min-
den kerületi lakónak békés, 
szeretetteljes karácsonyt és 
boldog, közös és egyéni sike-
rekben gazdag új évet! 

Kucsák László 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

országgyűlési képviselője
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ünnepi 
nyitvatartás
Az üllői út 445. szám alatti kormányab-
lak decemberi ügyfélfogadási rendje:
December 21. hétfő: 7.00–17.00 
December 22. kedd: 8.00–16.00
December 23. szerda: 8.00–12.00
December 24. csütörtök és december 25. 
péntek: ZÁRVA
December 28. hétfő: 7.00–17.00
December 29. kedd: 8.00–16.00
December 30. szerda: 8.00–17.00
December 31. csütörtök: 8.00–12.00
2016. január 1. péntek: ZÁRVA
A Polgármesteri Hivatal decem-
ber 22-től január 3-ig zárva lesz. 
Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel, az 
első ügyfélfogadási nap január 4. hétfő.
A zárva tartás alatt halaszthatatlan 
ügyekben az Anyakönyvi Hivatal  
december 28-án hétfőn 14 és 17 óra kö-
zött ügyeletet tart.
Közbiztonsági, katasztrófavédelmi, 
rendkívüli eseményekkel kapcsola-
tos ügyekben hívható ügyeleti telefon-
szám: 296-1332.
Rendkívüli időjárási viszonyok követ-
kezményeivel kapcsolatos bejelentések 
ezen az ügyeleti számon tehetők: 06-30-
549-6922.

Jubileum 
a zöld oviban
Fennállásának 55. évfordulóját ünnepelte de-
cember 11-én a napsugár óvoda. A jeles ese-
ményről együtt emlékezett meg az intézmény 
apraja-nagyja. Az évforduló alkalmából ren-
dezett ünnepségen a vendégeket Lévai István 
Zoltán alpolgármester köszöntötte, majd Perge 
Zsoltné intézményvezető felidézte az óvoda éle-
tének fontos állomásait. A délutáni állófogadá-
son Galgóczy Zoltán alpolgármester elismerő 
szavakkal méltatta az itt folyó nevelőmunkát és 
azt a környezetet, ahol közel 100 kisgyermek éli 
mindennapjait. Az eseményen Ughy Attila pol-
gármester is tiszteletét tette.

méltó kegyhely 
Új kerítés védi a Cziffra györgy és a 
Fiume utca sarkán lévő régi izraelita 
temetőt. A Xviii. kerületi önkormány-
zat és a Budapesti Zsidó hitközség a 
közelmúltban megállapodott, hogy a 
kegyhelyként működő temetőt közösen 
teszik rendbe.

– Rendkívül elhagyatott állapotban volt ez a 
több mint százéves temető, ahol 42 síremlék ta-
lálható. A tavalyi önkormányzati választásokon 
ebben a körzetben indulva megígértem, hogy 
megfelelő állapotba hozzuk a területet. A kerí-
tés építése és a temető kitisztítása az első lépés, 
amit a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. munkatársainak is köszönhetően sikerült 
megtenni. Kegyeleti okokból is fontos a teme-
tő rendbetétele, hiszen nem lehet kizárni, hogy 
az itt nyugvóknak élnek még leszármazottaik, 
akik időről időre felkeresik a sírokat – mondta 
a kerítés december 15-i szemléje során Galgóczy 
Zoltán alpolgármester.

Az együttműködési megállapodás értelmé-
ben a temető területének rendezését az önkor-
mányzat vállalta, a Budapesti Zsidó Hitközség 
pedig 2017 végéig igyekszik helyreállítani a 
hiányos, töredezett, sok helyen félig-meddig 
a földbe süppedt vagy éppen mohával borított 
régi sírokat.

Szalai Krisztina, az önkormányzat egyház-
ügyi és civil referense hozzátette, hogy a temetőt 
a második világháború befejeződése után már 
nem használták, azóta működik emlékhelyként. 
A kerületi zsidó közösség létszáma csekély, egy-
házi szertartást ezért itt nem is rendeznek. A 
dél-pesti régió zsidóságának központja a XX. 
kerületben van.   

Ê P. A.

Ajándék 
az óvodáknak 
A Biblia történeteit, Jézus életét bemu-
tató, a kicsik számára játékos felada-
tokat tartalmazó színes képeskönyvet 
ajándékozott a Xviii. kerületi önkor-
mányzat a fenntartásában lévő óvodák 
valamennyi csoportjának.

A 142 óvodai csoportnak szánt ajándékot a Cse-
mete óvoda kiscsoportjában adta át jelképesen 
valamennyi kerületi óvodásnak Galgóczy Zoltán 
alpolgármester.

– Úgy gondoltuk, hogy szép karácsonyi aján-
dék lesz ez a játékos foglalkoztatókönyv a gye-
rekeknek, és az első benyomások ezt igazolták, 
hiszen itt, a Csemete óvodában is azonnal ne-
kiláttak a feladatok megoldásának a gyerekek. 
A könyv egyébként kimondottan az óvodás 
korosztálynak készült, színes képekkel és köny-
nyen érthető történetekkel kalauzol el a Biblia 
világába – mondta a könyv átadása után az al-
polgármester. 

Amint azt az óvónőktől megtudtuk, a 3-4 
évesek számára különösen fontos, hogy egy já-
ték folyamatosan lekösse őket, mivel az ő figyel-
mük egy-egy dolog iránt még csak pár percig 
tart. Az ajándék könyv feladataival ugyanakkor 
újra és újra motiválni lehet a televízió előtt pil-
lanatonként kapott új impulzusokhoz szokott 
legkisebbeket is. 

Ê P. A.

Hírek
MEntEsítés – Budapest XVIII. kerü-
let Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önko-
rmányzat Képviselő-testülete 17/2012. 
(V. 4.) önkormányzati rendeletének 2016. 
január 1-jétől hatályos módosítása szerint 
a 6. §. alapján a talajterhelési díj fizetésére 
kötelezett kibocsátót 2016. évre vonat-
kozóan díjmentesség és bevallási mentesség 
illeti meg. A képviselő-testület a díjmentes-
ség biztosításával a közcsatornára történő 
rákötést támogatja és ösztönzi, figyelemmel 
a természet és a környezet védelmére és 
megóvására.

EgésZségügyiEK JUtAlMAZásA
– A Zsebők Zoltán szakrendelőben decem-
ber 18-án tartott tájékoztatón Ughy Attila 
polgármester és Dömötör István alpolgár-
mester bejelentette, hogy az önkormányzat  
idén is év végi jutalomban részesíti a kerü-
leti egészségügyben dolgozókat. 

KésZ A KÖrForgAloM – már kará-
csony előtt elkészült a Baross és a margó 
Tivadar utca kereszteződésében a körforga-
lom kialakítása, így már az ünnepek előtt is 
használhatták az autósok a biztonságosabb 
csomópontot. A tervek szerint a munkála-
tokat az időjárás függvényében januárban 
fejezik be. 

isMét Együtt – A nemzetiségek napja 
közeledtével, december 16-án a kerületi 
nemzetiségi önkormányzatok együtt ün-
nepeltek a Kondor Béla Közösségi Házban. 
A rendezvény célja egyrészt az, hogy a nem-
zetiségek ápolják a gyökereiket, megőrizve 
azokat a felnövekvő generációk számára, 
másrészt az, hogy a sokszínűségükkel 
tovább gazdagítsák az ország kulturális, 
szellemi és tárgyi emlékeit, értékeit.

rAJZBA FoglAlt KAráCsony 
– szebbnél szebb, fantáziadús alkotások 
érkeztek a XVIII. kerületi alsó tagozatos 
iskolások számára meghirdetett adventi    
rajzpályázatra. Az 1–2. osztályosok karácso-
nyi képeslapokat készítettek, a 3–4. osztály-
osok rajzainak témája Jézus születése volt. A 
pályázat díjátadóján Galgóczy Zoltán alpol-
gármester úgy fogalmazott, hogy a gyerekek 
tehetségének kibontakozását a szülőnek és a 
pedagógusnak is támogatnia kell.

Lesz posta a Havanna-lakótelepen
A tervek szerint a jövő év elején elkezdődik a havanna-lakótelep postahivatalának 
építése. 

A lakótelepen élők gyakorlatilag az 1978-as első 
beköltözések óta várják, hogy végre könnyen el-
érhető saját postájuk legyen. Az ügy érdekében 
2009-ben szervezett aláírásgyűjtéshez csaknem 
kétezer helyi lakos csatlakozott.

– Lesz a Havanna-lakótelepnek postahivatala. 
Várhatóan január közepén megkezdődik a Kon-
dor Béla sétány mellett lévő üzletházban már 
tavaly kijelölt, elkerített helyen a posta külső és 
belső kialakítása – mondta Lévai István Zoltán 
alpolgármester.

A postahivatal számára megálmodott helyszín 
ideális, mert a lakótelep központjában van. A 120 
négyzetméteres helyiséget egy diszkontáruházból 

választották le.  A magyar Postával több éven át 
tartó tárgyalássorozat sikeres lezárásaként hama-
rosan a lakóhelyük közvetlen közelében adhatják 
fel leveleiket, csekkjeiket a Havannán élők. meg-
szűnik az a furcsa helyzet, amely a lakótelep első 
házainak 1978-as átadása óta fennállt: az, hogy 
a 16 ezer fős közösség számára építettek iskolát, 
óvodát, orvosi rendelőt, közértet és művelődési 
házat, ám postát nem. Évtizedeken át a szom-
szédos szent Lőrinc-telepi postára jártak át az itt 
élők, köztük sok idős ember, akik számára rossz 
időjárás esetén komoly balesetveszélyt jelentett a 
hosszú út a csúszós járdán.  

Ê P. A.

Az egykori Büdi-tó körül rendszeresen talál-
kozhatunk kocogókkal, kutyát sétáltatókkal. Ez 
utóbbiak számára kialakítottak egy kutyafuttató 
útszakaszt, a kutyapiszok tárolására alkalmas sze-
metesekkel. A tervek szerint még az év vége előtt 
megkezdődik, és január közepéig befejeződik a 
már kitakarított két tó mellett található, több mint 
5000 négyzetméteres tófelület megtisztítása is.

– Első körben a náddal és fákkal benőtt terü-
let 20-30 centiméteres felső rétegét tisztítják meg. 
maga a kotrás jövő augusztus és október közepe 
között történhet meg – mondta Kádár Tibor ön-
kormányzati képviselő, aki december 13-án Ughy 
Attila polgármesterrel együtt tekintette meg a te-
rületet.

A polgármester erre az alkalomra elhozta 
Leopold nevű kutyáját is. A 6 hónapos golden 
retrieverrel tett séta közben elmesélte, hogy sze-
mélyes gyerekkori élmények is fűzik a területhez, 
és nagyon örül annak, hogy reményei szerint 
hamarosan a főváros egyik leggyönyörűbb köz-
parkja lesz az Erőmű-tónál.

– A tó mellett lévő lakótelepen élőknek, a fia-
taloknak, a kisgyermekes családoknak és a nyug-
díjasoknak is kellemes kikapcsolódást nyújthat 
egy a közvetlen közelükben lévő park. Egy olyan 
természetes vízfelülettel rendelkező területről be-
szélünk, ahol Budapest talán legszebb városi tava 
csábítja majd pihenésre az embereket.

Ê P. A.

Épül-szépül az Erőmű-tó egykor 
lepusztult környezete
Az egyre téliesebb, hideg időjárás és a közeli év vége ellenére sem állt meg a mun-
ka az Erőmű-tónál, ahol már átvágták az év folyamán kitisztított, rendbe hozott két 
tófelület közti töltést. A karácsonyt megelőző héten elkészült az ide tervezett kis 
fahíd, amely díszítőeleme is a felújítás alatt álló közparknak.
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5KözéletA migránskérdésről beszélt Pintér Sándor a Polgárok Házában tartott fórumon

Puskás AttilA   

A határzár szükségességéről 
szólva Pintér Sándor belügymi-
niszter megerősítette, hogy jó 
döntést hozott a kormányzat, 
mert azt a migrációs nyomást, 
ami az országra nehezedett, 
másként nem lehetett kezelni.

– Az év elejétől szeptembe-
rig több mint 390 ezren lépték 
át illegálisan a zöldhatárt, akik 
sem az uniós normákat, sem a 
magyar törvényeket nem vették 
figyelembe. Egyértelművé vált, 
hogy ekkora nyomást nem bír 
el az ország. A műszaki határ-
zárnak köszönhetően minimá-

lisra csökkent az illegális határ-
sértések száma. A korábbi több 
ezerrel ellentétben napi négy-öt 
migráns próbál bejutni ezeken 
a határszakaszokon az ország-
ba – mondta Pintér sándor.

A belügyminiszter világos-
sá tette azt is, hogy az Európai 
Unióban napirenden lévő kö-
telező betelepítési kvóta ellen 
magyarország határozottan lé-
pett fel, arra nemmel válaszolt. 

– A határainkat átlépő 
migránsok 101 országból ér-
keztek, ami egyértelműen jelzi, 
hogy többségük a gazdasági 
és a szociális előnyök, a jobb 
élet reményében jön Európába, 
nem pedig háború vagy poli-
tikai elnyomás elől menekülve 
– hangsúlyozta a belügymi-
niszter. 

Kiemelte, hogy magyaror-

szág teljesíti az uniós kötele-
zettségét, és a megfelelő szabá-
lyok betartásával, az érkezőket 
regisztrálva, ellenőrizve igenis 
fogad menekülteket a háború 
sújtotta szíriából és Irakból.

A politikus azt is megerő-
sítette, hogy a migránsokat a 
kormányzat nem tekinti ter-
roristának, de rámutatott arra 
a tényre, hogy a közelmúlt ter-
rorcselekményeit, így a mint-
egy 130 áldozatot követelő 
párizsi vérengzést is első gene-
rációs bevándorlók vagy azok 
leszármazottai követték el.  

Pintér sándor szerint Eu-
rópának közösen kell fellép-
nie az illegális bevándorlókkal 
szemben, és nem engedhető 
meg, hogy bárki regisztráció, 
ellenőrzés nélkül lépjen az EU 
területére.

A betelepítés 
nem lehet 
kötelező
Kucsák László meghívására érkezett a kerületbe 
a belügyminiszter

� az illegális bevándorlás ellen tett intézke-
dések okairól és eredményeiről, az európai 
migránsválságról beszélt Pintér sándor a XViii. 

kerületi Polgárok házában. a belügyminiszter kucsák 
lászló, Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési 
képviselőjének a meghívására érkezett a december 3-i 
rendezvényre.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Díjazott építészeket 
köszöntöttek
A Budapesti építész Kamara nívódíjpályázatán októ-
berben elismerő oklevelet kapott a hungaroControl 
légiforgalmi irányító központjának épülete. A tervező-
ket, Zsuffa Zsoltot és Kalmár lászlót december 4-én 
köszöntötte Ughy Attila polgármester és szepessy 
Kornél, a társaság vezérigazgatója.

Az Igló utcai épületegyüttest húsz év alatt háromszor bővítették. 
A legújabb, közel 10 ezer négyzetméter alapterületű épületrészben 
kapott helyet az irányító központ, a hozzá tartozó számítógépes 
központ és számos iroda.

Amint azt Zsuffa Zsolt elmondta, a tervezéskor ügyeltek arra, 
hogy az új épületszárny látványban is illeszkedjen a régihez.

– Az összhatás érdekében az új szárnyat kerámiaráccsal bur-
koltuk, amely egyrészt anyagában és színében is hasonló a régebbi 
téglaépülethez, másrészt ezzel a technológiával az árnyékolást is 
megoldottuk.

A kerámiarácsnak köszönhetően kevesebb energiát kell fordí-
tani a földszinten található hatalmas területű számítógépes terem 
hűtésére. Szepessy Kornél hozzátette, hogy az irányító központ és 
a számítógépterem egymás fölötti elhelyezésével kevesebb kábelre 
volt szükség, ám így is 130 kilométernyi vezetéket használtak fel.

Ughy Attila úgy fogalmazott, hogy egy, a főváros peremén lévő 
kerületnek fontos, hogy egyre több olyan épülete legyen, amelyik 
része a modern városépítészetnek. 

– Az ilyen jellegzetes, önálló karakterű épületekre, építmé-
nyekre büszkék lehetünk. A Hargita téri emlékmű és a megújult 
Kossuth tér mellett ez a központ is mutatja, hogy létezik modern 
magyar építészet.

A polgármester hozzátette, külön öröm, hogy a tervezők egy 
nem központi helyen lévő kerület esetében is vették a fáradságot, 
és minőségi, európai színvonalú megoldásokban gondolkodtak. 
megjegyezte, hogy amennyiben a tervezőknek van idejük és ked-
vük, megfontolhatnák több kerületi közintézmény, így a modern, 
de rideg homlokzatú városháza külsejének újragondolását is.

Ê P. A.

A fogyatékkal élők 
foglalkoztatásáért
idén is elnyerte a Fogyatékosságbarát munkahely el-
ismerést Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata és a pestszentimrei Bababirodalom Bölcsőde. 

Az Emberi Erőforrások minisztériuma, az Amerikai Kereskedel-
mi Kamara, a szövetség a Kiválóságért Egyesület és a salva Vita 
Alapítvány által meghirdetett díjat december 3-án, a fogyatékos 
emberek világnapján adták át a nemzeti színházban. A XVIII. ke-
rületi Polgármesteri Hivatal mellett a pestszentimrei Bababiroda-
lom Bölcsőde is második alkalommal kapta meg az elismerést.

A Fogyatékosságbarát munkahely díjakat Czibere Károly, az 
Emberi Erőforrások minisztériumának szociális ügyekért és tár-
sadalmi felzárkózásért felelős államtitkára, Lippai-Nagy Írisz, az 
Amerikai Kereskedelmi Kamara ügyvezető igazgatója, Szabó Kál-
mán, a szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület ügyveze-
tő igazgatója és Végh Katalin, a salva Vita Alapítvány ügyvezető 
igazgatója adta át.

A kerület nevében Dömötör István alpolgármester vette át az 
elismerést.

– Az önkormányzatnál fontosnak tartjuk, hogy segítsünk 
azoknak az embereknek, akik hátránnyal indulnak neki az élet-
nek. Tapasztalatim szerint a fogyatékkal élő emberek életigenlése 
rendkívül nagy, és nekünk meg kell próbálnunk segíteni nekik, 
hogy minél teljesebb életet tudjanak élni – mondta az alpolgár-
mester. – Az ő hozzáállásukból sokat tanulhatunk mi is. A hely-
zetüket látva pedig át tudjuk értékelni mindennapos gondjain-
kat, és sokszor rájövünk, hogy amit mi problémának gondolunk, 
az valójában nem megoldhatatlan feladat. Azt is szeretném hang-
súlyozni, hogy a fogyatékkal élő munkatársak alkalmazása nem 
valamiféle alamizsna, mert ezek a kollégák komoly, értékelhető 
munkát végeznek valódi munkakörökben.

Az alpolgármester hozzátette, hogy az önkormányzat a meg-
kezdett úton halad tovább, és már a jövő év elején megvizsgálja, 
milyen lehetőségeket tud még teremteni a fogyatékkal élők mun-
kavállalásához.

Ê Puskás A.

EZ volt AZ év…
 ElHuNyt MiNkov ANDrás, a kerületi közélet ismert alakja. 

Fiatalon kézilabdázóként ért el sikereket, dolgozott a kerületi 
bolgár kisebbség képviseletében, és az Üde Színfolt Egyesület 
tagjaként tevékenykedett.

 AZ öNkorMáNyZAt kéPvisElő-tEstülEtE január elején 
úgy döntött, hogy újabb egy évig biztosan nem idegenít el 
elővásárlási joggal bíró lakást. 

 ÚJ rENDsZErEs PiAc létesült februárban Pestszentimrén a 
korábbi termelői piac helyén.

 JárDA-FElÚJítási programot hirdetett meg február végén 
az önkormányzat. A munkálatok a kerület jelentős területét 
érintő BKISZ (Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése) 
beruházás befejeztével kezdődtek meg.

 Március 15. tisZtElEtérE idén is átadták a helyi 
kitüntetéseket (A kerület díszpolgára, Pro Urbe Pestszentlőrinc-
Pestszentimre, Pestszentlőrinc-Pestszentimre kerületért, 
Művelődésért, Gondoskodás az emberért díj és Mi szívügyünk 
elismerő oklevél).

 AZ AlMáskErt NAGy résZéN tavasz derekán elkészült 
a csatornahálózat, majd megkezdődött a vízvezeték- és az 
elektromos rendszer kiépítése. 

 A kossutH tér felújítása áprilisban megkezdődött. A parkos 
terület modernizálására régóta várt a helyi közösség. A meg-
szépült teret novemberben adták át.

 A kErülEti köZÚtFEJlEsZtésEkről egyeztetett Ughy 
Attila polgármester és Almássy Kornél, a BKK Közút Zrt. 
vezérigazgatója április közepén. A csatornázások lezárultával 
egyébként az önkormányzat saját költségvetésből is számos 
útfelújítást végzett összesen 600 millió forint értékben.

 lEGyEN iGAZi PArkErDő a Halmierdő belterületi része! 
Ezzel az elhatározással kezdett tárgyalásokat az önkormányzat 
a Pilisi Parkerdő Zrt-vel. 

 JótékoNysáGi Gálát szervezett április 26-án a técsői 
református líceum támogatására az Üde Színfolt Egyesület. A 
rendkívüli érdeklődést vonzó esemény erősítette az önkormány-
zat és a kárpátaljai Técső kapcsolatát. A két település az év 
során aláírta a testvérvárosi szerződést is.

 20 EZEr kErülEti NyuGDíJAs kapott élelmiszercsomagot 
májusban. Ez volt az első alkalom, hogy az önkormányzat a 
húsvét és pünkösd közötti időszakban is adott ilyet a 65 év 
fölöttieknek. 

 A MáJusi tEsZEDD! országos szemétgyűjtő mozgalomhoz 
minden eddiginél nagyobb számban csatlakoztak kerületi válla-
lati közösségek, civil szervezetek, magánszemélyek. 

 FoNtos DöNtésEkEt HoZtAk a képviselő-testület május 
19-i ülésén: a helyi mentőállomás támogatásáról, a térfigyelő 
kamerahálózat bővítéséről, a Gólyahír program elindításá-
ról, amellyel a gyermeket vállaló családokat támogatja az 
önkormányzat. Ennek keretében a baba megszületése után a 
gyermekápoláshoz szükséges eszközöket kapnak a kismamák. 

 40 Autót befogadó parkolót adtak át a Zsebők Zoltán Szak-
rendelő előtt. 

 EMléktáBlát AvAttAk Pintér Kálmán pestszentimrei orvos 
tiszteletére a nevét viselő szakrendelő falán május 31-én.

 ÚJ AsZFAltBurkolAtot, egyúttal vízelvezető rendszert is 
kapott június elején a Ráday Gedeon utca, így az esőzések már 
nem okoznak gondot a gyalogosoknak. 

 rEkorDsZáMBAN JElENtkEZtEk a lakosok a Szebb, 
virágosabb kerületért pályázatra: idén 1100-an vállalták a 
versengést. 

 uGHy AttilA PolGárMEstEr A köz szolgálatáért érdem-
érem arany fokozatát, Lévai István Zoltán az érdemérem ezüst 
fokozatát vehette át augusztus 20. alkalmából.

 FüZEtcsoMAGGAl táMoGAttA az önkormányzat az isko-
lakezdőket. Második alkalommal kaptak ilyet a helyi iskolások. 

 PEstsZENtiMréN Zárult október 21-én a BKISZ 
(Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése) program, 
amelynek keretében a XVIII. kerületben a tervezettnél hosszabb 
csatornahálózat épült.

 A BAross és A MArGó Tivadar utca kereszteződésében 
szeptember végén megkezdődött a körforgalom építése. 

 A PEstsZENtiMrEi Közösségi Házban rendezett kiállítással 
ünnepelte az önkormányzat azt, hogy Pestszentlőrinc 85 éve 
lett önálló település, 65 éve vált Pestszentimrével közösen a fő-
város XVIII. kerületévé, és 25 éve alakult meg az első szabad, 
demokratikusan választott önkormányzat. 

 A vörösMArty-NAPoN december 1-jén rendezett ünnepé-
lyes keretek között avatták fel és adták át a Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium épületét, ahol 
befejeződött a teljes körű energetikai fejlesztés.

MEggyŐZŐ ErEdMényEK 
A fórum házigazdája, Kucsák lászló bevezetőjében 
beszélt a kormány 2010 óta végzett munkájáról is. 
– A 2010-es választások után egy csőd szélén álló 
országot kellett visszahúzni a szakadék széléről. 
ráadásul mindezt a nemzetközi valutaalap segítsé-
ge nélkül sikerült elérni. 
Az intézkedésekről szólva Kucsák lászló példaként 
megemlítette többek között, hogy a családi adóked-
vezményt ma már több mint egymillió család veheti 
igénybe, és a rezsicsökkentésért tett intézkedések 
révén is jelentős a háztartások magtakarítása. 
– Az elmúlt öt évben első körben számos intézke-
dést ért kritika itthon és külföldön is, de az ered-
mények a legtöbb kétkedőt meggyőzték. Ma már a 
határokon túl is elismerik az orbán viktor miniszter-
elnök vezette Fidesz–KdnP-kormány eredményeit – 
tette hozzá az országgyűlési képviselő.
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az oldalt összeállította: kerékgyártó György

Szeretné megőrizni a lendületét az önkormányzat Közélet

�minden lehetőséget 
megragad az ön-
kormányzat, hogy a 

szűkös saját források elle-
nére se lankadjon a helyi 
sportfejlesztések lendüle-
te. a december 15-i köz-
meghallgatáson az ered-
mények mellett a további 
fejlesztésekről számolt be 
a kerület vezetése.

– Csekély az erre a célra fordítható sa-
ját forrásunk, de a pályázatok kiváló 
lehetőséget nyújtanak arra, hogy egy-
szerre fejlesszük a kerületi sportkínála-
tot, sportszervezést és a hozzá tartozó 
infrastruktúrát. mindazonáltal vannak 
olyan tervek, amelyeket akkor is meg 
kívánunk valósítani, ha nem találunk 
rájuk külső forrást – közölte határozot-
tan Lévai István Zoltán alpolgármester 
a december 15-i közmeghallgatáson 
tartott előadásában. 

Tisztességes munka, amit a 2010 óta 
működő jelenlegi önkormányzat eddig 
le tudott rakni az asztalra, és izgalma-
sak a tervek is. Valamennyiről szó esett 
ezen az estén.

sPortVállalkozás 
szÜletett
négy nagy témakörre bontható mind-
az, amit az elmúlt években az önkor-
mányzat a sportélet fejlesztéséért tett. 
A magyar Labdarúgó szövetség pályá-
zatrendszerének köszönhetően 2015-ig 
hat műfüves futballpályát adtak át a 
helyi oktatási-nevelési intézmények-
ben, idén újabb négy készült el, a Ka-
pocs iskolában az utolsó simításokat 
végzik egy új létesítményen, és a Vil-
mos Endre sportcentrumban is előké-
szítettek egy ilyen fejlesztést.

– Az mLsZ pályázati rendszere 
egy olyan lehetőség, amely mellett 
nem akartunk elmenni, ezért kapott 
a futball ekkora figyelmet. Ugyanak-
kor népszerű sportágról van szó, tehát 
nem hiszem, hogy tévedtünk – mond-
ta Lévai István Zoltán.

A Tao-törvénynek köszönhetően 
az 1908 sZAC KsE-vel együtt pályáz-
va nyílt lehetőség mindezek mellett a 
Thököly úti élőfüves pálya fejlesztésé-
re, a Vilmos Endre sportcentrum tor-
nacsarnokában az öltözők felújítására 
és a Pestszentimrei sportkör pályájá-
nak a rekonstrukciójára. 

A 2015-ös év nagy eredménye a 
Városgazda Utánpótlás Akadémia 
létrehozása. Az elsősorban tömeg- 
és szabadidős sportra koncentráló 

sportklubban – az alapító Városgazda 
XVIII. kerület nonprofit Zrt. vezér-
igazgatójának, az ötletgazda Banyár 
Lászlónak a közlése szerint – már 
most 183 igazolt versenyző és 339 tag-
díjfizető sportoló van. A gyors növeke-
dés alapja a gondos előkészítés volt. Az 
önkormányzat 2014 októberében ala-

kította át saját cégét, a sportprojekt18 
Kft-t a jelenlegi sportvállalkozássá, így 
az a 2015. március 12-i hivatalos in-
dulás pillanatában már pályázhatott a 
Tao-pénzekre. 

– Fontos kiemelni, hogy az aka-
démia nem a kerületi sportegyesüle-
tek versenytársaként jött létre. Ezt az 

egyesületekkel kötött együttműködési 
megállapodásokkal, valamint a kínálat 
beállításával kívántuk demonstrálni – 
mondta Banyár László.

Ahogy Lévai István Zoltán kifej-
tette, férfi kosárlabda-szakosztályt 
például azért nem indítottak, mert 
olyan már jól működik a malév sE-

ben, a röplabdát pedig a Lőrinc 2000 
sE sportolói művelik kiválóan.

kellene eGy új 
uszoda 
A célkitűzéseihez 2016-ban is tartja 
magát az utánpótlás-akadémia: a hi-
ánysportok kerületi bevezetése lebeg a 
vezetők szeme előtt, akik erre az esz-
tendőre tervezik a torna-, a női kosár-
labda-, a sakk- és a jégkorongszakosz-
tály beindítását. sok lehetőséget látnak 
a már működő szabadidősport-szak-
osztályban – ez olyan sportágakat fog-
lal magában, mint a népszerű zumba és 
aerobic. A későbbiekben elképzelhető 
egy atlétikai szakosztály beindítása is, 
de ez egy tervezett fejlesztés feltétele. 

Az önkormányzat ugyanis atléti-
kapályát álmodott a Gerely utcába, de 
ennek finanszírozási lehetőségeit még 
keresik. Ahogyan a Lőrinci sportcsar-
nok felújításáét és egy Thököly úti ál-
landó jégpályáét is. Amint Lévai István 
Zoltán elmondta, sürgetőnek tartja az 
önkormányzat az uszodafejlesztést is: 
akár a Kastélydombi uszodánál, akár 
egy új építésével létre kell hozni egy 
olyan létesítményt, amelyik alkalmas 
profi vízilabda-mérkőzések megren-
dezésére. Ezt indokolja, hogy az aka-
démia vízilabdaprogramja egyelőre 
alaplángon működik, és bár a kerület 
három uszodával is rendelkezik, ke-
vésnek bizonyul a kapacitás. minden-
nek az az oka, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén a labdasportok mellett 
a vízi sportok a legnépszerűbbek. Az 
uszodafejlesztés egyébként a 22 kerü-
leti iskola testnevelésprogramját is job-
ban tudná szolgálni.

A közmeghallgatást megelőző tes-
tületi ülésen döntöttek a képviselők 
a Bókay-kertbe tervezett BmX- és 
gördeszkapálya kialakításáról (lásd a 
képviselő-testületi ülésről szóló írásun-
kat – A szerk.). Határozott elképzelés 
továbbá, hogy az önkormányzat csat-
lakozik az mLsZ budapest program-
jához, amely a már meglévő futball-
pályák infrastruktúrájának fejlesztését 
támogatja. 

A közmeghallgatáson 
lévai istván Zoltán 
elmondta, hogy sürgetőnek 
tartja az önkormányzat 
az uszodafejlesztést is: 
akár a Kastélydombi 
uszodánál, akár egy új 
építésével létre kell hozni 
egy olyan létesítményt, 
amelyik alkalmas profi 
vízilabda-mérkőzések 
megrendezésére.
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LeszeL a barátom?
sérült és egészséges gyermekek játszhatnak együtt mostan-
tól a tátrafüred téri játszótéren. Az egyedülálló magyar fej-
lesztésű integráló libikóka összehozza a családokat.

ünnepélyes keretek között ad-
ták át december 11-én magyar-
ország ötödik Pillangó névre 
keresztelt integráló libikókáját, 
melyet a magikme csapata fej-
lesztett ki. A magikme egy hi-
ánypótló társadalmi vállalko-
zás, amely országszerte olyan 
játszótereket szeretne megho-
nosítani, ahol a mozgássérült 
vagy akár a halmozottan sérült 
és az egészséges gyermekek 
együtt tudnak játszani. Úgy vé-
lik, az integrációt és az együtt-
működést nem lehet elég korán 
kezdeni, mivel a világ sokszí-
nű, és mi is sokfélék vagyunk, 
így jobb, ha ezt már gyerekko-
runkban megtanuljuk.

– A terméket a saját tapasz-
talataink ihlették, mivel sérült 
gyermeket nevelő szülőként 
többen úgy éreztük, hogy a já-

tékeszközök világában egy olyan hiányosság van, aminek betöltésével a sú-
lyosan mozgássérült gyerekek számára is kerekebb lehet a világ, és a világ is 
kerekebb lehet, ha befogadja őket is – mondta Harsányi Eszter, a magikme 
projektvezetője. – A Pillangó egy olyan négyágú libikóka, amin egyszerre 
tud játszani két sérült gyermek hason fekve és két egészséges gyermek ülve. 
Ez az első általunk kifejlesztett termék, de a későbbiekben szeretnénk még 
minél több eszközt létrehozni, többek között például emelt homokozót és 
speciális hintákat.

Az átadón Ughy Attila polgármester és Kőszegi János önkormányzati 
képviselő köszöntötte a vendégeket. Az eseményen részt vevő óvodásokat a 
játszótéren elrejtett mikulás-csomagok várták, amiket a Kutyával az Embe-
rért Alapítvány két fejlesztő kutyájával kereshettek meg. A játék létrejöttét az 
Auchan-áruházlánc támogatta. 

Ê csernai Mariann

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egész-
ségügyi szolgáltató nonprofit Közhasz-
nú Kft. ügyvezető igazgatója január 
1-jei hatállyal dr. szebényi Attila lesz. 
Ezt a tisztet hosszú ideje dr. maitz Lász-
ló töltötte be, akinek mandátuma de-
cember 31-én lejár, és aki jelezte, hogy 
családi okokból nem kíván újra indul-

ni a posztért. A december 15-i testüle-
ti ülésen valamennyi frakció vezetője 
köszönetét fejezte ki maitz doktornak 
az intézmény élén végzett áldozatos 
munkájáért, és mindenki támogatásáról 
biztosította az új jelöltet. Dr. szebényi 
Attila nem ismeretlen sem a betegek, 
sem a döntéshozók előtt, hiszen eddig 
orvosigazgatóként dolgozott a szolgálta-
tó vezetőségében.

Az elmúlt évek gyakorlatának meg-
felelően a 2016-os év átmeneti költség-
gel gazdálkodó hónapjaira, vagyis a 
március végéig tartó időszakra támoga-
tást szavazott meg a képviselő-testület 
a kerületi rendőrkapitányság számára. 
A 30 millió forintot valamivel megha-
ladó összeget a rendőrség az állampol-
gári kapcsolattartásra, a túlszolgálat fi-
nanszírozására és a térfigyelő kamerák 
üzemeltetésére fordíthatja. Lévai István 
Zoltán alpolgármester jelezte, hogy a 
kerület vezetése – az ellenzéki vélemé-
nyeket, kritikákat is figyelembe véve – 
amellett, hogy bővíteni szándékozik a 
jelenlegi térfigyelő hálózatot, keresi a le-

hetőséget a már meglévő kamerák kar-
bantartásához, felújításához szükséges 
források előteremtésére. A műszaki ál-
lomány egy része elöregedett, akad mű-
ködésképtelen kamera is, a javítás tehát 
mindenképp indokolt. A megoldásról 
szóló javaslatot később a képviselő-tes-
tület elé terjesztik.

Támogatja a kerékpáros pályaépítési 
programok lebonyolítását a kormány 
kiemelt sportfejlesztési programja, így 
lehetőség nyílt egy régi terv megvaló-
sítására. A Bókay-kertben 1998-ban 
létesült BmX-pálya, amely a sportág 
hazai művelőinek kedvelt centrumává 
vált. Idővel azonban erősen amortizá-
lódott, s elvesztette a jelentőségét. Az 
önkormányzat most, élve a kormány 
nyújtotta segítséggel, felújítja ezt a pá-
lyát, és mellette egy hasonló színvona-
lú gördeszkapályát is épít. A kivitelező 
a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. lesz.

ÚJABB UniÓs ProJEKt
A korábbi évek hasonló 
kezdeményezéseinek 
sikerét szem előtt tartva 
újabb uniós projekthez 
kapcsolódik az önkormányzat 
a képviselő-testület döntése 
alapján. A horizont 2020 
elnevezésű program két 
cél eléréséhez teremt 
lehetőséget a partnervárosok 
számára: egyfelől modern, 
gazdaságos épületfelújítási 
technológiák felkutatásához 
és alkalmazásához, másfelől 
ahhoz, hogy az adott 
településeken minél több 
smart city, azaz „okosváros” 
megoldás valósulhasson 
meg.

2016 Is A 
FEJLEsZTÉsEK 
ÉVE LEsZ
Minden lehetséges forrást felkutat az önkormányzat a további ter-
vek megvalósításához.  Főleg támogatásokról és a költségvetéssel 
kapcsolatos kérdésekről döntött az önkormányzat képviselő-tes-
tülete a december 15-i ülésén.

lévai istván Zoltán elmondta, hogy sürgetőnek tartja az önkormányzat az uszodafejlesztést is

mozgás Az
egészségért!
A sportos kerület koncepciója volt a közmeghallgatás tárgya
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Az oldalt összeállította: Puskás Attila

Egyre több oktatási intézményt korszerűsítenek a kerületben Közélet

EZ volt AZ év…
 csAkNEM 500 FAcsEMEtévEl frissítette a kerület faállo-

mányát az önkormányzat. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. munkatársai a fásítás során folyamatosan ellenőrizték a 
fák állapotát, és ahol szükséges volt, pótolták a növényzetet. 

 MEGsZéPült az első világháborús emlékmű a Kossuth téren. 
A talapzatot három oldalról bazaltzúzalékkal körbeszegélyez-
ték, az Üllői út felőli oldalon pedig mészkő lappal burkolták 
a katonákat ábrázoló szoborcsoport talapzatát kiemelő domb 
felületét.

 ElkésZült A ForGAloM lassítását szolgáló úttestkiemelés 
a Halomi út és a Halomegyházi utca találkozásánál. A munka 
a Kandó téri iskola környékének közlekedését biztonságosabbá 
tevő projekt részét képezte.

 köZFoGlAlkoZtAtási ProGrAM indult március 1-jével 
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén. A programba kerülőknek 
a Városgazda Zrt. kínált munkalehetőséget.

 MEGkEZDtE a játszóterek felújítását a Városgazda Zrt. az 
önkormányzat megbízásából. A márciusban induló, egész éves 
program valamennyi kerületi játszóteret érintette. 

 sAJát tErMEsZtésű virágokat és más növényeket is 
használ a telepítésekhez, ültetésekhez a Városgazda Zrt. A cég 
a lőrinci piac mögött üzemelő Helix-Kert Kertészeti Áruda által 
az önkormányzatnak visszaadott területen épített ki virágker-
tészetet.

 PArkőri sZolGálAtot hozott létre a kerületi játszótereken 
és parkokban előforduló rongálások megelőzésére az önkor-
mányzat városüzemeltető cége. A Városgazda 12 munkatársa 
hat forgalmas helyen ügyel a rendre. Júniusban két új kerék-
párt kaptak a parkőrök. 

 éPültEk A JárDák és a parkolóhelyek. A kerület számos 
utcájában folyt az év folyamán járdafelújítás és -építés: több 
mint 16 kilométernyi járdát építettek vagy újítottak fel. Bővült 
a parkolási lehetőség többek között a Zsebők Zoltán Szakren-
delőnél, valamint a Lenkei és a Fáy utca találkozásánál lévő 
állatorvosi rendelőnél.

 MEGsZéPült a körforgalom az Alacskai út, a Nemes utca és 
a Királyhágó utca találkozásánál. A Városgazda munkatársai ki-
cserélték a régi növényzetet, és öntözőrendszert is telepítettek.

 ÚJ sPortPályák a Bókay-kertben. A régi, töredezett aszfal-
tos focipálya helyén bekerített élőfüves pálya, a régi kosárlab-
dapálya helyén homokkal feltöltött multifunkciós strandfoci- és 
streetballpálya épült.

 ÚJ sZáMítóGéPEs HálóZAt készült az erre leginkább 
rászoruló kerületi iskolákban (Gloriett, Kapocs, Gulner, Piros 
általános iskola és a Felnőttek Gimnáziuma), és megindult 
részükre az informatikai szolgáltatás. 

 tElJEs körű ügyintézéssel vesz részt a Városgazda Zrt. a 
csatornázást követő házi csatornabekötések kivitelezésében. A 
100. rákötést októberben végezte el a városüzemeltető cég. 

 átFoGó fejlesztési programot hajtott végre a Városgazda a 
csapadékvíz okozta károk által leginkább érintett helyeken. 

 AZ öNkorMáNyZAti bérlakások felújítása határidőre 
fejeződött be.  A munkálatok ebben az évben közel 100 lakást 
érintettek.

meGFelelő 
körÜlmények
A december 3-i nem hivatalos projektáta-
dón Vecsei Brigitta igazgatónő a Kucsák 
László országgyűlési képviselőhöz, Galgóczy 
Zoltán alpolgármesterhez és Kádár Tibor 
önkormányzati képviselőhöz intézett kö-
szönőszavak után elmondta, hogy az épület 
felújítása gyakorlatilag befejeződött, az év 
hátralévő részében a garanciális javításokat 
végzik el a szakemberek.  

A mikulás-váróval egy időben tartott kis 

ünnepségen Kucsák László rövid köszöntő-
jében kiemelte, hogy a Zenevár óvodában 
színvonalas, tartalmas nevelőmunka folyik.

– Ezért is örömteli, amikor elkészül egy, 
a mostanihoz hasonló fejlesztés, mert fon-
tos, hogy a gyerekek megfelelő körülmé-
nyek között töltsék el az óvodás éveiket – 
fogalmazott a politikus. 

Az önkormányzati intézmények felújí-
tására ebben az évben rekordösszegű, 1,3 
milliárd forintos támogatást nyert pályáza-
tokon a kerület. Galgóczy Zoltán elmondta, 
hogy összesen 6 iskola és 5 óvoda moder-

nizálását lehetett megoldani ebből az ösz-
szegből.

Fejlődés éVről éVre
A Zenevár óvoda korszerűsítése 2010 óta 
tart. Kádár Tibor emlékeztetett arra, hogy 
azóta minden évben sikerült megvalósítani 
valamilyen fejlesztést.

– Gondolok itt a KREsZ-pályára, a 
biokertre vagy éppen a belső átalakításra. 
minden évben történt valami pozitív vál-
tozás. Ezért is örülök, hogy ez a folyamat 
ebben az évben sem szakadt meg. Annak 
is örülök, hogy a kerület vezetését sikerült 
meggyőzni arról, hogy idén is szükséges a 
Zenevár óvoda felújításának folytatása. A 
szülők ezentúl büszkén mondhatják, hogy 
egy modern intézménybe jár a gyermekük. 
Azt is elmondhatom, hogy jövőre sem áll le 
az élet, mert az udvar rendbetételével folyta-
tódik a munka.

A kerületi intézmények felújítására ebben 
az évben rekordösszegű, 1,3 milliárd forin-
tos támogatást nyert pályázatokon a kerület, 
köszönhetően Kucsák László kormánnyal 
összehangolt munkájának.

EnErgiAtAKAréKos 
és BiZtonságos éPülEt
A Zenevár óvodában idén 
elvégzett részleges energetikai 
felújítási munkálatok során 
több ablakot kicseréltek, s 
újonnan szigetelték a tetőt és 
az épület homlokzatát. Ennek 
köszönhetően az intézmény 
gázfogyasztása 50 százalékkal 
csökkent, és jóval kisebb 
lett a károsanyag-kibocsátás 
is. A szigetelést követően 
visszahelyezték a homlokzatra a 
díszburkolatot. 
Emeletes épületről lévén szó, 
a nyílászárókkal kapcsolatban 
érdemes elmondani, hogy a 
gyerekek azokat nem tudják 
kinyitni, így balesetvédelmi 
szempontból is megfelelnek az 
elvárásoknak. 

A zenevár 
óvodA is 
megújult
Szigetelték a homlokzatot, a tetőt és nyílászárókat építettek be

� Befejeződött egy felújítási folyamat a zenevárban. a reviczky Gyula 
utcában lévő óvoda energetikai korszerűsítése során szigetelték a 
homlokzatot és a tetőt, s új nyílászárókat építettek be.
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Csaknem 350 oklevelet osztottak ki a 
nyugdíjas Akadémia őszi, szám sze-
rint hetedik szemesztere végén. A 
Zsigmond Király Főiskola által szer-
vezett előadás- és tanfolyamsorozat 
példátlan népszerűségnek örvend 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén. Az 
országosan 22 helyszínen folyó prog-
ram összesen 3500 résztvevőjének 
hatodát a kerületben élő 50 év fölöt-
tiek adják.

Az akadémia népszerűségének legfőbb ele-
me a közösséghez tartozás igénye. Amint azt 

Jászberényi József, a Zsigmond Király Főisko-
la intézményvezetője, a program főszervezője 
korábban már több fórumon is elmondta, a 
szeniorkorosztály ugyanúgy igényli az aktív 
életet, mint a fiatalok. nem akarnak magá-
nyosan élni, elszigetelődni a társadalomtól, és 
az életkoruk előrehaladtával a tudásvágyuk 
csak növekszik. A tanulás révén barátságok 
szövődnek, új közösségek alakulnak ki, és 
az akadémián összekovácsolódott társaságok 
külön programokat is szerveznek maguknak.

A december 12-i félévzárón Ughy Atti-
la polgármester köszöntötte az akadémia 
résztvevőit, és az oklevelek átadása előtt a 

világpolitika történéseire rávilágítva arról 
is beszélt, hogy a mai történelmi, nemzet-
közi politikai helyzetben Közép-Európának 
legalább olyan mértékű összetartásra van 
szüksége, mint amennyire összetartó az aka-
démia közössége.

– Azt gondolom, hogy az előadások révén 
jobban értesültek, és a jövőben is értesülni 
fognak a világban lezajló politikai ás gazda-
sági folyamatokról, és a jól értesült emberek 
nyugalmával figyelhetik ezeket az eseménye-
ket. Egy évvel ezelőtt nem gondoltam volna, 
hogy erről a témáról fogok egy oklevélátadá-
son beszélni, de mindez csak azt bizonyítja, 
hogy nemcsak szórakozásból, kikapcsolódás-
ból járnak az akadémiára, hanem azért is, 
mert a gondolkodó embernek elemi szükség-
lete, hogy meghallgasson akár vallástörténeti, 
akár egyéb társadalomtudományi előadáso-
kat – mondta Ughy Attila.

A nyugdíjas Akadémia hetedik szemesz-
terére rekordszámban, 550-en jelentkeztek. A 
végén ebből 345 résztvevő kapott oklevelet. 
A szombati nagy előadások mellett a legnép-
szerűbb továbbra is az angol nyelvtanfolyam 
volt, de sokan látogatták a geopolitikai, a 
vallás- és az étkezéstörténeti tanfolyamot is. 
Az országban egyedülállóan összesen 16 té-
makörben szerezhetnek ismereteket a XVIII. 
kerületi idősek, az önkormányzat támogatá-
sának köszönhetően ingyenesen.

A tanfolyamok népszerűségét bizonyít-
ja, hogy az akadémia mára kinőtte a város-
háza épületét. A több mint 500 fős létszám 
megfelel egy iskoláénak, így nem csoda, ha 
a szervezők álma egy saját épület, megfelelő 
előadóteremmel. 

OKLEVÉLREKORD
A FÉLÉVZÁRón

JAnUári FolytAtás
A félév zárásához 
kapcsolódva Port 
tivadarné, az akadémia 
programsorozatának kerületi 
szervezője elmondta, hogy 
január 16-án egy ősszel 
elmaradt – a koleszterinről 
szóló – előadást fognak 
pótolni, majd a tervek szerint 
február végén, március 
elején indul a következő 
szemeszter.

kucsák lászló országgyűlési képviselő ajándékot is vitt az óvodásoknak az 
intézmányátadásra 
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Az oldalt összeállította: sütő-Nagy Zsolt

Az önkormányzatiság 25 éveJubileum

�az önkormány-
zatiság 25 
évének felidé-

zését ki mással is 
kezdhetnénk, mint 
az 1990-es rend-
szerváltozás utáni 
első polgármesterrel, 
molich endrével? a 
közéletben aktívan 
mindössze 4 évig 
tevékenykedő, ma 69 
éves kerületi vezető 
legfőbb sikerének 
azt tartja, hogy a 
bizonytalan idők 
ellenére konszen-
zuskereséssel nem 
csupán működőké-
pes maradt a kerület, 
de adósságot sem 
halmozott fel.

A rendszerváltozás legnagyobb 
illúziója talán az volt, hogy so-
kan komolyan hitték, a szocia-
lizmus bukásával azonnal köny-
nyebb lesz az élet.

– Emlékszem, 1992-ben meg-
kérdezték tőlem, hogy mikor 
lesz vége a rendszerváltásnak, 
s amikor erre azt válaszoltam, 
hogy 40-50 évig fog tartani, nem 
is értették, mire gondolok – me-
sélte a két évtizedes történetet 
Molich Endre. – Pedig legalább 
két generációnak kell felnőnie, 
hogy a régi reflexek, beidegző-
dések teljesen a múltba vesz-
szenek. A Kádár-rendszer leg-
nagyobb bűne ugyanis az volt, 
hogy leszoktatta az embereket 
a felelősségvállalásról, és azt az 
illúziót keltette bennük, hogy az 
állam illetve az állami hivatalok 
majd mindent megoldanak. A 
saját érdekeik képviseletére szin-
te teljesen képtelenek voltak az 
emberek.

Csendes 
PassziVitás
A kilencvenes évek közgondol-
kodásának illusztrálására felidéz 
egy pestszentimrei példát.

A kerület két része az egye-
sítés ellenére egészen másként 
fejlődött 1990 előtt. Éppen ezért 
egy Pestszentimrén a városrész 
infrastruktúráját is érintő fej-
lesztésről tartott fórumon meg-
kértem a jelenlevőket, hogy 15 
perc szünetet tartva gondolják 
végig, mit tartanak a legfonto-
sabbnak a település jövője, meg-
újulása érdekében. Az ötletek 
összegyűjtéséhez kiraktam egy 
urnát, ám az negyedóra múlva is 

üres volt. A válasz úgy hangzott: 
azért választottuk meg magu-
kat, hogy felelős döntéseket hoz-
zanak. Egyszerűen akkoriban 
legfeljebb a tiltakozásig jutottak 
el az emberek, de a kezdemé-
nyezésről leszoktatták őket. A 
szocializmus alatt az volt a köz-
felfogás, hogy úgysem lehet be-
leszólni a dolgokba, majd meg-
oldják a problémákat fentről.

molich Endre ugyan sZDsZ-
es politikusként lett a kerület 
vezetője, de pártpolitikusnak 
soha nem tartotta magát.

– Az első önkormányzati vá-
lasztáson csupán a képviselőket 
választották (egyéni és listás 
alapon), majd az így kialakult 
helyzetben a testület a tagjai kö-
zül választott polgármestert. Én 
az sZDsZ és a Fidesz támogatá-

sával indultam a 15-ös válasz-
tókerületben. mivel akkoriban 
a Kádár-rendszer lebontásának 
legharcosabb képviselője a li-
berális párt volt, elfogadtam a 
támogatásukat. Ehhez pedig be 
kellett lépni a pártba. Ám elég 
hamar kiderült, hogy olyan fel-
tételeket állítanak, amelyek távol 
állnak az elveimtől. Éppen ezért 
1992-től a párt munkájában már 

tevőlegesen nem vettem részt, s 
1994-ben, a mandátumom lejár-
tával kiléptem az sZDsZ-ből.

a közös neVező
A XVIII. kerületben azonban 

egyik párt sem jutott többség-
hez 1990-ben, így konszenzussal 
választottak a képviselők ma-
guk közül polgármestert, és ez 
a konszenzusra törekvés a négy 
év alatt végig jellemezte molich 
Endre tevékenységét.

A megválasztásomat az ak-
kori Fidesz is támogatta, így 
kaptam többséget, ám a testületi 
üléseken nem volt automatikus 
a Fidesz támogatása, gyakorta 
éppen az mDF-fel összefogva 
fogadtunk el javaslatokat, rende-
leteket. Ehhez mindig meg kel-
lett találni azt a közös nevezőt, 
amit valamelyik másik párt is 
elfogadhatónak érzett.

tanulóéVek
mivel 1948 és 1990 között lé-
nyegében nem működött önkor-
mányzatiság, hiszen a helyi taná-
csokat is az msZmP irányította, 
az önkormányzatok feladatköre 
is tisztázatlan volt.

A lelkesedés hatalmas volt, 
ám a hatáskörök szétosztása 
menet közben történt, jelentős 
kötélhúzások közepette a fővá-
rossal. A közigazgatásban sem 
rendelkezett senki gyakorlattal, 
az adminisztráció pedig legin-
kább a feladatok tologatásában 
volt érdekelt, nehogy felelőssé-
get kelljen vállalni bármiért is. 
nyolc-tíz éves aktákkal találkoz-
tunk a hivatalban. Éppen ezért 
mindenre konkrét határidőt ad-
tam, ezzel lerövidítve az ügyek 
elhúzódását. Ugyanakkor az első 
testületi ülésen, ahol megvá-
lasztottak, azt kértem, ne hatá-
rozzunk semmiről, hanem kon-
cepciókról beszéljünk, hogy fel 
tudjuk mérni, ki miként képzeli 
el a kerület jövőjét.

A negyedszázaddal ezelőtti 
időszakra emlékezve ezen a té-

ren is sok naivitást érzett molich 
Endre.

A nagy terveket hallva fel-
hívtam a figyelmet arra, hogy az 
önkormányzati munka cirka 95 
százaléka közigazgatási, jogal-
kalmazói tevékenység, s csupán 
a maradék 5 százalék a fantázia 
megvalósítása. Azt is menet köz-
ben kellett tisztázni, hogy melyek 
a polgármester feladatai, és me-
lyek a testületé, a bizottságoké. 
A legfontosabb célunk az volt, 
hogy a kerület működőképessé-
gét megőrizzük, az intézmények 
zavartalanul dolgozzanak, a vá-
ros üzemeltetése kielégítő legyen. 
Akkoriban nem voltak uniós tá-
mogatások, és hiteleket sem vet-
tünk fel, addig nyújtózkodtunk, 
ameddig a takarónk ért. A leg-
büszkébb arra vagyok, hogy tar-
tozás nélkül zártuk a négy évet, 
miközben hozzánk jártak más 
kerületekből tanulni. Ellenünk 
nem volt egyetlen alkotmánybí-
rósági beadvány sem, a bizonyta-
lan években is teljesen jogszerűen 
működtünk.

a zaVarostól 
táVol maradt
mindezt úgy érte el, hogy távol 
tartotta magát az átmenetre jel-
lemző zavarosban halászástól.

–  A vállalkozásom alaposan 
megszenvedte a polgármeste-
ri tevékenységem miatt kiesett 
időt, hiszen annak irányítására 
már nem maradt lehetőségem 
és energiám, ki kellett lépnem a 
társaságból. más cégek elszalad-
tak mellettünk, így amikor 1994-
ben visszatértem az üzleti vi-
lágba, nem rendelkeztünk olyan 
referenciákkal, mint mások. Ettől 
függetlenül nem bántam meg, 
hogy közéleti szerepet vállaltam, 
hiszen a hőskorban vezethettem 
a kerületet, és az eredmények 
igazoltak bennünket. Úgy érzem, 
megteremtettük a kerület fejlődé-
séhez szükséges alapokat, amiből 
az utánunk jövők profitálhattak.   

A hőskorszAk 
vezetője
Molich Endre, a rendszerváltást követő évek polgármestere
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– Mire emlékszik vissza legszívesebben ebből az idő-
szakból?

– Hogy több olyan eset is volt, amikor a kerület po-
zitív hírként szerepelt az országos médiában. mindez 
azért különösen fontos, mert sokszor nem is gondol-
nánk, milyen keveset tudnak mások erről a városrész-
ről. Amikor 2010-ben matyi Dezsővel, az Alexandra-
könyvesbolthálózat tulajdonosával tárgyaltam, hogy 
nálunk is hozzon létre egy üzletet, alig tudott valamit 
rólunk. Az Eötvös-ingát mindenki ismeri, de azt már 
kevesen tudják, hogy Eötvös Loránd itt fejlesztette ki 
a háza kertjében. nagyon sok anekdota kötődik a ke-
rülethez, amely bizonyítja, hogy egykor milyen ismert 
és kedvelt hely volt Pestszentlőrinc. 

Vonzó Városrész
– Úgy érzi, hogy erről már múlt időben beszélhetünk?

– meggyőződésem, hogy egyre kevésbé, de 1990 
előtt többnyire peremkerületként emlegettek ben-
nünket, és ez korántsem hangzott hízelgően. Ezen 
sikerült változtatni, és miközben a legtöbb budapesti 
kerületnek csökkent a népessége, nálunk folyamato-
san nőtt az utóbbi évtizedben. szerintem ez egyér-

telműen azt mutatja, hogy sikerült vonzóvá tenni a 
városrészt.

– Kispest szülöttjeként jól érezhetően lokálpatrió-
tává vált.

– Hároméves koromban költöztünk a szüleimmel 
az Állami lakótelepre, és azóta folyamatosan a kerü-
letben élek. A közel hét évtized alatt többször is köl-
töztem, de mindig a kerületen belül maradtam, így 
talán érthető, hogy minden ideköt. 

Fájdalmas emlék
– Sőt ambiciózus fiatalként légiirányító lett, és itt 
is kezdett dolgozni a Malévnál, azaz nem csupán 
lakott a kerületben, hanem évtizedeken át legfel-
jebb kirándulni járt máshova. A repüléstől teljesen 
elszakadt?

– Azt mondják, akit egyszer megérintett a re-
pülés, az nem tud többé elszakadni tőle. számom-
ra is mindmáig fontos, több barátom van, akikkel 
a kapcsolat azokban az években alapozódott meg. 
Éppen ezért érintett személyesen is fájdalmasan, 
amikor a malévot felszámolták.

– Szinte minden Pestszentlőrinchez köti, amit a 
pestszentimreiek gyakorta vetettek a szemére. Hogy 
élte meg a városrészek rivalizálását?

mindig fontosnak tartottam, hogy Pestszentimre 
is fejlődjön, csak a fejlesztéseknek gátat szabnak a 
fizikai lehetőségek. miközben Imre egy beépített 
hely, addig Lőrincen nagyon sok a fejlesztésre váró 

terület, s ez egy olyan adottság, ami behatárolja a 
lehetőségeket. Ennek ellenére több jelentős beru-
házást valósítottunk meg. meggyőződésem, hogy 
a sportkastélyra és a Pintér Kálmán szakrendelőre 
is mindenki büszke lehet. 

– Ez a rivalizálás okozta önnek a legtöbb fejfá-
jást polgármesterként?

– Annyira azért nem volt éles a probléma. A 
gyakran tapasztalható meg nem értés, az értel-
metlen politikai csatározás jobban bosszantott, 
mert hátráltatta a közös munkát. Akár a testü-
letben, akár a saját frakcióban találkoztam vele, 
mindig elkeserített. Az ellenzék ősi jussa a kritika, 
ám hiába vagyunk ezzel tisztában, amikor az na-
gyobb fejlesztéseket hátráltat, roppant bosszantó.

Fejlesztés és 
értékmeGőrzés
– A 16 év során számos fejlesztés ment végbe. Me-
lyiket volt a legnehezebb megvalósítani?

– Az új piacot. mindenki tisztában volt azzal, 
hogy a régi helyet kinőtte a piac, és mindenkinek 
szívügye volt, hogy megoldást találjunk, de min-
denki másként képzelte el. sok-sok egyeztetést 
követően költözhetett át az új helyre, ahová én is 
rendszeresen járok, és úgy látom, bevált, ahogy a 
hozzá kapcsolódó szent Lőrinc sétány is. A piac 
a történelem során mindig is egyfajta találkozási 
pont volt az emberek számára, s ezt a funkcióját 
még jobban is tudja betölteni az új helyen, hiszen 
egy jelentős közlekedési csomópontban van. De 
nem csak erre vagyok büszke, hiszen a fejlesztések 
mellett legalább ennyire fontosnak tartom azt is, 
hogy nagyon sok kulturális értéket őriztünk meg. 
A Téblábtól a Dohnányi zeneiskolán át a sportklu-
bokig számos olyan értékről beszélhetünk, ame-
lyek nélkül szegényebb lenne a kerület.

HÉT ÉVTIZED A KERüLET
VOnZÁsÁBAn

Molich Endre a nehézségek ellenére is büszke a hőskorszak eredményeire

vitathatatlanul mély nyomokat hagyott a kerület történetében Mester lászló. Az 
MsZP-s politikus 1994 és 2010 között 16 éven keresztül irányította polgármesterként 
a városrészt. A több mint másfél évtized során jelentősen átalakult Pestszentlőrinc 
és Pestszentimre, ám a legfontosabb sikernek azt tartja, hogy az ideköltözők bizo-
nyítják: vonzóvá vált a kerület.
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� 1910. január 
elsején 7812 
helyi lakos új 

korszakra ébredt 
szentlőrincen. Bő 
évtizedes akarat és 
vágy vált ezzel való-
ra: otthonuk önálló 
nagyközség lett. a 
település 1874-től 
kispest csatolt része, 
társközsége volt. 
a belügyminiszteri 
rendelkezés azonban 
1909 végén megvál-
toztatta a település 
közigazgatási for-
máját. a határozat 
közölte: szentlőrinc 
1910. január 1-jétől 
Pestszentlőrinc néven 
önálló nagyközséggé 
alakult.

A lőrinci öröm egyértelmű volt, 
Kispest gondjai viszont szapo-
rodtak. Kispest monográfusa, a 
vezető műszaki értelmiségiként 
dolgozó és lapszerkesztőként 
is ismert közéleti személyiség, 
Herein Károly így emlékezett: 
„Pestszentlőrinc megalakulása 
óriási érvágás volt Kispest köz-
igazgatásában, s az csak igen 
erős zökkenésekkel tudott ismét 
a rendes haladás menetébe jut-
ni.”

mit látott Herein? Az együtt-
élés idején 4500 holdon gaz-
dálkodhatott Kispest vezetése, 
1910-től a fővároshoz közelebb 
eső településnek 1350 holdja 
maradt, miközben Lőrinc 3150 
holdat kapott. A lakosság 60 
százaléka élt Kispest területén, 
40 százaléka az új községben.

Lőrinc a szabad, levegős terek, 
a zavartalan továbbépülés helye 
lett, Kispestre a zsúfoltság várt. 
nem is csoda, hogy Kispest idő-
vel – nem is mindig korrekten 
– lépéseket tett Pestszentlőrinc 
visszacsatolásáért, közös tekin-
télyes város lehetőségéről be-
szélve. Lőrinc azonban nem kért 
a felkínált lehetőségből. 

mosolyGó 
BúCsú
A tények ismeretében a bölcs 
kispestiek belátták, nincs más 
lehetőség, mint a Kispest–
szentlőrinc című lap hasábjain 

kedvesen elköszönni: „Remél-
jük, hogy az immár nagyközség-
gé lett Pestszentlőrinc a legszebb 
egyetértésben marad továbbra is 
községünkkel, kívánjuk, hogy 
polgáraival naggyá és virágzóvá 
tegyék.”

Pusztaszentlőrinc 1874-ben 
– elsősorban a helyi nagybir-
tokos, Cséry Lajos tanácsára – 
kivált Vecsés közigazgatásából, 
és az 1871-ben községgé alakult 
Kispesthez csatlakozott. Ah-
hoz a fiatal községhez, amely 

Pusztaszentlőrinc parcellázott 
földjein kezdte el házai építését, 
a község kialakítását. Jeles lőrin-
ciek adták el házhelyeknek bir-
tokaik egy részét.

Az együttélés Kispesttel az in-
duló másfél évtizedben, elsősor-
ban Balla Zádor jegyzőnek kö-
szönhetően, elfogadható volt, de 
1897-ben már indulatos hangok 
szóltak a Kispest–szentlőrinc 
újságban: „Lőrinc az anyaköz-
ség pénztárába befizetett pótadó 
egyenértékét nem kapja meg. A 

pénzt Kispest a saját fejlesztésé-
re költi. Pusztánkon porosak az 
utak, és rendőri jelenlét nincs.”

Ez a kifakadás volt a jeladás 
az önállósodási mozgalom meg-
indítására. 

Lőrinc döntött, mondván: 
önállósodjunk! „Ennek anyagi 
alapjai megvannak, ami pedig 
a szellemi erőket illeti, Lőrinc 
sokkal magasabb ponton áll, 
mint Kispest” – hirdette a sajtó.

A cél megvolt, így elindult a 
szerveződés. 1900-ban a Fodor 

Géza – Ivanovics miklós – Vogl 
sándor triumvirátus megalakí-
totta, és az önállósodásért harc-
ba indította a szentlőrinci Pol-
gári Kört. Volt olyan vélemény 
is, hogy a polgári kört az önál-
lóság kiharcolására szervezték. 
sokrétű tevékenységének az első 
évtizedben valóban az önállóság 
kérdésének felszínen tartása volt 
a legfontosabb része.

A mozgalom élére állt a ne-
mesi rangra emelkedett akadé-
miai tag, a jeles orvosprofesszor, 

Bókay Árpád is, aki Herrich szi-
dónia férjeként került Lőrincre. 

 a hiVatal malmai 
lassan őröltek
Az önállóság azonban váratott 
magára.  Egyelőre, 1905-ben 
Kispest képviselő-testületébe 
kellett volna határozott képvi-
selőket küldeni, ám a lőrinciek 
mindössze két mandátumhoz 
jutottak. Vogl sándor és a helyi 
sajtóban Jókai nyomán Lőrinci 
Ankerschmidt lovagnak neve-
zett, ismert kocsilámpagyáros 
képviselte a lőrinci érdekeket. 
A megye vezetése – Agorasztó 
Tivadar megyei főjegyző sze-
mélyében – szavakban megértő 
segítőkészséggel állt az önálló-
sodás kérdéséhez, de az ügyet 
előremozdítani ők sem tudták, 
vagy nem is nagyon akarták, hi-
szen Kispest is mondta a magá-
ét. Az ő érdekeiket is képviselni 
kellett.

Lőrincen belső viszályok 
is dúltak. A nagy tekintélyű 
Szemere Miklós is kétes szerep-
lője lett az önállósodási harcnak. 
Nem ellenezte az önállóságot, de 
a birtokait Kispest közigazgatá-
sában kívánta tartani. Jelentős 
összegű adóját is oda ígérte, bár 
később változtatott a nézetén

1910-ben aztán mégis célba 
ért a település – az önállósulást 
kívánó dédszüleink megnyu-
godhattak.

a naGyközséG 
első léPései
Jegyzőnek Kuszenda Lajost, 
bírónak Lippmann Lajost vá-
lasztották. A községházát be-
bútorozták. 1911 márciusában 
területet vásároltak a mai Kos-
suth Lajos tér helyén, hogy oda 
építsék a községházát, és oda 
telepítsék a piacteret.  Álmo-
doztak is: kölcsönből épüljön 
25 szobás gőzfürdős szálloda. 
A józanság azonban közbeszólt, 
mondván, már így is van adós-
ság. A katolikus polgárok papot 
és kis templomot kaptak, ame-
lyet a Boldogságos Szűz Mária 
szent szívének tiszteletére szen-
teltek. Ekkor került a községbe 
plébánosnak az a Wimmerth 
Béla, aki a későbbiekben a helyi 
vezetés egyik meghatározó sze-
mélyisége lett.

téglás tivadar
helytörténész

Az önálló 
nAgyközség
Lőrinc a szabad, levegős terek, a zavartalan továbbépülés helye 
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– Az érdekelt felek vajon miért éppen a klaszter-
forma mellett döntöttek? 

– A repülőteret üzemeltető Budapest Airport 
Zrt. és a légikikötő által közvetlenül érintett ön-
kormányzatok között már korábban is volt egy 
érdekegyeztető, információs fórum. A kerület ál-
tal vezetett közép-európai airLED program (helyi 
gazdaságfejlesztés repülőterek térségében) kereté-
ben megvalósított projekt nyomán alakult ki az a 
gondolat, hogy az ott kidolgozott térségfejlesztési 
tervet szélesebb együttműködés keretében valósít-
suk meg. Először valamilyen településfejlesztési, 
területfejlesztési tanács, koordinációs testület gon-
dolata merült fel, s én javasoltam a helyi gazdasági 
szereplők bevonását is, aminek kialakult és ha-
zánkban is sikeres modellje a klaszter. A klaszter 
a tagok közötti kapcsolatok építője, olyan fórum, 
ahol az érdekeltek és az érintettek egymással köz-
vetlenül tudják megosztani az információkat, és 
együttműködések alakulhatnak ki. 

 – Milyen konkrét feladatokat jelölt ki a klaszter 
önmagának, és ezeket milyen szereplőkkel kívánják 
megvalósítani? Milyen további  szereplők belépése 
várható a klaszterbe?

– A fő cél a térség fejlődésével kapcsolatos kér-
dések folyamatos napirenden tartása. Párbeszéd a 
különböző szintű önkormányzatok és a kormány 
szervezetei között, a kormányzati-önkormányzati 
szféra és a gazdasági szereplők között, és termé-
szetesen cél a gazdasági szereplők egymás közötti 
kapcsolatainak fejlesztése is. Ezen belül szeret-
nénk, ha a térség saját arculatot építene, és így je-
lenne meg nemcsak a hazai régiók beruházásokért 
folyó versenyében, de a nemzetközi piacon is. A 
klaszter nyitott minden olyan önkormányzat és 
gazdasági társaság előtt, amelyek a repülőtér von-
záskörzetében működnek, vagy a reptérhez köthe-
tő tevékenységet folytatnak. A jelenlegi tagság is 
ezt az elhelyezkedési és funkcionális sokszínűsé-
get tükrözi. A tagok számának növekedésével van 
lehetőség ágazati szakosodásra, a klaszteren belül 
az általános célok mellett konkrét ágazati fejlesz-
tésekre, projektekre. A gazdaságfejlesztésben első-
sorban közvetítő, kommunikációs szerepet tölthet 
be a klaszter. A hamarosan elérhető honlapon a 
térséget érintő hírek mellett szeretnénk segíteni a 
telephelyet keresők és kínálók, valamint a munka-
helyet keresők és kínálók egymásra találását is.

 – Az infrastrukturális fejlesztések tekintetében 
van-e már valamilyen konkrét elképzelés?

– A repülőtér elérhetőségének javítása ki-
emelt feladat, mert ez „hozhatja helyzetbe” a 
környező területeket is. Folyik a gyorsforgalmi 
út rekonstrukciójának tervezése, néhány éven 
belül már átadhatják ennek egy jelentős szaka-
szát. Ez egyébként fővárosi kompetencia. Fontos 
fejlesztés a vasúti kapcsolat kiépítése is, amiről 
kormánydöntés született. Azzal, hogy az Euró-
pai Unió forrásai segítségével az országos és az 
európai vasúti főhálózathoz kapcsolódik majd a 
repülőtér, nemcsak Budapestről, de az ország je-
lentős részéről, sőt a határokon túlról is kényel-
mes, gyors elérhetősége lesz, ami a légi járatok 
már most is tapasztalható bővülésével várhatóan 
új minőséget ad a reptér csomóponti szerepének 
is. A repülőtéren belüli fejlesztések részeként 
egy új logisztikai platform fogja megteremteni a 
meglévő iparvágány, a közúti kapcsolat és a légi 
közlekedés közötti átjárhatóságot. Ez elsősorban 
az áruforgalom fejlődését segíti majd, és ezzel 
együtt várhatóan mind a „kerítésen belül”, mind 
a környező, már jórészt közművesített területe-
ken új vállalati telephelyek épülhetnek. Az ipari-
logisztikai funkciók mellett már ma is jelen van 
a kiskereskedelem, és irodaház is létesült a légi-
kikötő közelében. A szálláshelyeket elsősorban a 
megépült és sikeresen működő vecsési szállodák 
kínálják, s a reptéren közvetlenül a terminál mel-
lett is régóta tervezik szálloda létesítését, amire 
néhány éven belül van esély. A kerületben több 
olyan fejlesztési terület van, amelyik a régiós 
klaszter-együttműködés révén újra reflektorfény-

be kerülhet, s esetleg a korábban tervezetthez 
képest más irányban elkezdődhet a megvalósítás. 
Ebben, mint minden más kérdésben, a klaszter 
a felek közötti párbeszédet igyekszik segíteni, a 
konkrét lépések megtétele a közreműködő ha-
tóságok és az érdekelt tulajdonosok, ingatlanfej-
lesztők dolga.

 – Mit jelent majd az itt élők számára az, ha 
beindul a fejlődés? Növekszik-e a munkahelyek 
száma, gazdagodik-e a kerület?

– Remélhetőleg egyre több kerületi lakos ta-
lál itt olyan munkalehetőséget, amelynek révén a 
napi ingázásra fordított idejét inkább a családjára 
vagy szabadidős tevékenységekre hasznosíthatja. 
Fontos szempont a kerületre nézve az önkor-
mányzat működésének finanszírozása, elsősor-
ban az önkormányzati feladatok minél jobb ellá-
tása. Ennek forrását az adóbevételek, kiemelten a 
helyi adóbevételek adják. Ezek között fontos elem 
az építményadó: minden újonnan épülő logiszti-
kai, termelő- vagy szolgáltatóegység adóbevételt 
hoz a kerület számára.

– Mennyire segíti a fejlődési lehetőségeket a re-
pülőtér közelsége?

– A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, 
hogy bizonyos ágazatokban, amelyekben nagy 
szerepe van a légi szállításnak, a versenyképesség 
meghatározó tényezője a telephelynek, raktárbá-
zisnak vagy akár az irodai, szolgáltatórészlegnek 
a repülőtér közelében, illetve közvetlenül a repté-
ren való elhelyezése. A légikikötők, különösen az 
olyan központi repülőtér, mint a budapesti, egy 
régió, egy ország kritikus infrastruktúrájának 
részei, ezért megkülönböztetett figyelmet kap-
nak. Ennek megfelelően az, aki idetelepül, más 
térségekhez képest hosszabb távon kiegyensúlyo-
zott infrastrukturális feltételekre számíthat. 

– Mikortól érezhetik a kerületi lakosok is, hogy 
valóban elindult valami?

– Látványos átalakulás leghamarabb a gyors-
forgalmi út megújulásával lesz érezhető, remél-
hetőleg már néhány éven belül.

Ê Barcs Endre

EGyRE HATÁROZOTTABB 
ALAKOT ÖLT A BUD KLAsZTER

Az önállósodás idején, 1910-ben még hatalmas beépítésre váró területek fogadták a Pestszentlőrincre érkezőket

olvasóink számára jól ismert az a tény, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzatának kezdeményezésére a Fővárosi Önkormányzat, Pest Megye Közgyűlé-
se, a Budapest Airport, a környékbeli önkormányzatok, valamint az érintett piaci 
szereplők úgy határoztak, példaértékű összefogással gyorsítják fel a budapesti re-
pülőtér térségének gazdasági és infrastrukturális fejlődését. Ennek jegyében szán-
déknyilatkozatot írtak alá, amelynek alapján az együttműködést  a  Budapest liszt 
Ferenc nemzetközi repülőtér régió térség- és gazdaságfejlesztési Klaszter kere-
tében folytatják majd. A várható gyakorlati lépésekről és eredményekről soóki-tóth 
gábort, a klaszter koordinátorát kérdeztük.
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Elmaradt 
a virgács
Kellemes meglepetést szerzett a Xviii. 
kerületi horvát nemzetiségi Önkor-
mányzat a Csontváry iskola alsó tago-
zatosainak azáltal, hogy „házhoz vitte” 
a Mikulást. 

Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás!
Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár!
Répa, cukor, csokoládé, jaj, de jó!
De a virgács jó gyereknek nem való!
Mikulás, Mikulás, öreg Mikulás!
Mikor jössz, mikor jössz, minden gyerek vár!

December közeledtével minden gyermek szám-
lálja a napokat, még az iskolások is, mert annyi 
szép élmény vár rájuk az év utolsó hónapjában, 
annyi alkalom nyílik ilyenkor közös ünneplés-
re, örömre. Így van ez a Csontváry Kosztka Ti-
vadar Általános és Alternatív Iskolában is, ahol 
nagy meglepetésben részesültek az alsó tagoza-
tosok. Ugyanis a kerületi horvát önkormányzat 
hathatós közbenjárására személyesen kereste fel 
őket a mikulás. 

A gyerekek verssel, énekkel köszöntötték a 
kedves vendéget, tudásukkal megörvendeztetve 
őt és persze a tanító néniket is. Cserébe nem-
csak jó szót és köszönetet kaptak a kicsik, ha-
nem finomságokat is. A horvát önkormányzat 
egyébként máskor is besegített már az iskolá-
nak jeles alkalmakkor.

Teli puttonnyal 
érkezett
Kipp-kopp, ki kopog? A Mikulás a 
Pestszentimrei Közösségi házba is el-
látogatott. A gyerekek csillogó szem-
mel, izgatottan várták.

ünnepi hangulatú mikulás-váró családi progra-
mot szervezett december 6-án a PIK. A hagyo-
mányos gyerekprogramok most téli köntösbe 
bújtak. Piros orrú rénszarvasok, jégkirálynők és 
manók kerültek ki az arcfestő keze alól, miköz-
ben a kézműves asztalon karácsonyi díszek ké-
szültek. Az ünnepi varázslat a színházteremben 
is folytatódott, ahol az interaktív előadás során 
moha bácsival, a Hókirálynővel és a Főkram-
pusszal is találkozhattak a gyerekek. A műsor 
végén nagy örömükre hátán teli zsákkal a mi-
kulás is megérkezett, és mindenkit megajándé-
kozott egy aprósággal.

Ê cs. M. 

Több száz gyerek kapott ajándékot 
A városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. a tavasszal alapított városgazda Után-
pótlás Akadémiával együtt Mikulás-börzét tartott december 6-án a Pestszentimrei 
sportkastélyban. 

A rendezvény hivatalos megnyitója előtt megtelt 
a sportcsarnok szülőkkel, gyerekekkel, no meg a 
rendkívül lelkes krampuszokkal. 

miután Banyár László, a Városgazda Zrt. ve-
zérigazgatója elmondta a nyitóbeszédét, a Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia szabadidősport-
szakosztálya táncbemutatóval alapozta meg az 
ünnepi hangulatot. 

nagy sikert aratott a küzdősport-szakosztály 
bemutatója is, a három danos sensei, Makker La-
jos még egy kis vidámságot is csempészett a pro-
dukcióba, megmutatva, hogy kivételes alkalmak-
kor az egyébként maximális fegyelemre nevelő 
sportágba is belefér egy kis humor.

Aktív programokban sem volt hiány, a kéz-
műves asztaloknál különféle ünnepi csodákat ké-
szítettek a gyerekek. 

mivel a sportegyesület fontos feladatának te-
kinti az egészséges életmódra nevelést, a szülők-
re is gondolt, akik szűrővizsgálatokon vehettek 
részt, amíg a gyermekeik például arcfestésen ül-
dögéltek. 

A szép színház előadását követően megérke-
zett a mikulás, aki több száz gyermeknek osztott 
ki ajándékot. Gyöngyi krampusz fáradhatatlanul 
olvasta fel a jó gyerekek nevét, és mivel mosoly 
nélkül senkit sem engedhettek el, pár gyerkőcnek 
megelőlegezték a bizalmat, hogy jövőre biztosan 
jó gyermek lesz. 

A mikulás-ünnepségen hirdették ki az aka-
démia jelmondatíró pályázatának győzteseit is. 
A végeredmény hármas holtversenyből született 
meg: Akadémia18 – Több, mint sport! 

A remek hangulatú börze végül mindenki 
örömére a tombolasorsolás nyereményözönével 
zárult.

– A rendezvényt rendkívül sikeresnek mond-
hatjuk, hiszen közel négyszáz gyerek vett részt 
rajta, s minden zökkenőmentesen alakult, vala-
mennyi résztvevő szemmel láthatóan remekül 
érezte magát – mondta Müller Gyöngyi, a Vá-
rosgazda Zrt. titkársági osztályának vezetője, a 
program szervezője. 

Ê F. E.

– Unalmas! – jegyezte meg egykedvűen egy na-
gyobb fiú várakozás közben. – Láttunk már bá-
csit mikulásnak beöltözve.

– De hozzánk most az igazi lappföldi mikulás 
érkezik, Finnországból – mondta neki a tanító, 
mire hirtelen nagy izgalom támadt a teremben. 
Aztán belépdelt a mikulás, oldalán tolmács ma-
nójával, és melegen üdvözölte a sOFI-s ovisokat 
és diákokat. A gyerekek műsorral köszöntötték a 
messziről jött vendégeket, sőt még egy finn dalt 
is megtanultak a kedvükért. Ezt követően hamar 
kiderült, hogy mindenki egész évben jól viselke-
dett, így végeláthatatlan sor kezdett kígyózni a 
mikulás előtt, aki szerencsére olyan hatalmas 
puttonnyal érkezett, hogy a végén mindenkinek 
jutott belőle ajándék. 

Csík Árpádné gyógypedagógus, az Élet-
jel Alapítvány kuratóriumának elnöke el-
mondta, hogy körülbelül tíz évvel ez-
előtt már járt náluk Joulupukki, de azóta 
sajnos nem tudták megszervezni a találkozót. 
– Az idei rendezvény a DsB Charity alapítvány-
nak (Diplomataházastársak Budapesti Egyesü-
lete) köszönhetően jöhetett létre, amely hosszú 
évek óta kiemelten támogatja az Életjel Alapít-
ványt, illetve a XVIII. kerületi sOFI tanulóit. 
Az egyesület nemcsak a szabadidős programok 
megszervezésében segít, hanem a jótékonysági 
diplomatavásárokon befolyó összeggel is töb-
bek között a sOFI-t támogatja – mondta Csík 
Árpádné.

Ê csernai M.

A lappföldi meglepetés
A lappföldi Mikulással találkoztak a soFi tanulói december 3-án a Kondor Béla Kö-
zösségi házban. A csillogó gyermeki szemekhez nem kellett tolmács.

EZ volt AZ év
 AZ év Első kulturális eseménye ezúttal is 

a Dohnányi Ernő Zeneiskola újévi hangver-
senye volt. 

 A MAGyAr kultÚrA NAPJA alkalmából 
katonafestők mutatkoztak be a Kondor Béla 
Közösségi Házban, a PIK-ben pedig Pilinsz-
ky költészetében lehetett kalandozni.

 A toMory lAJos Pedagógiai és Hely-
történeti Gyűjtemény által az Ég és Föld 
című repüléstörténeti kiállításhoz kapcso-
lódóan meghirdetett rajzpályázat díjkiosztó 
ünnepségét februárban tartották a KÖKI 
Terminálban.

 sZENtPétEri csillA nagy sikerű 
koncertet adott áprilisban a Pestszentimrei 
Sportkastélyban. Ez volt az első olyan 
nagyszabású előadás itt, amelyik nem a 
popkultúra rajongóit célozta meg.

 AZ áPrilis 11-i költésZEt NAPJA 
jegyében számos rendezvényt tartottak a 
kerületünkben is. 

 AZ Eötvös iskolA fennállásának 50. 
évfordulója alkalmából áprilisban iskola-
történeti kiállítás nyílt az intézményben, és 
Eötvös-gálát tartottak a Lőrinci Sportcsar-
nokban.

 AZ i. sZ. GyErMEkkliNikA támogatá-
sára április 26-án  „Tour de Bókay 175+1” 
elnevezéssel jótékony célú kerékpáros 
felvonulást tartottak.

 A HAGyoMáNyokNAk megfelelően két 
helyszínen ünnepelte május 1-jét a kerület: 
a Bókay-kertben az önkormányzat által 
szervezett majálison és az Új Tündérkert 
Étterem kertjében a Hofherr-Dutra Emlék-
társaság által szervezett Gépmajálison.

 A MoHoly-NAGy Alkotókör (MOHA) 
a Jelen-lét című tavaszi tárlattal ünnepelte 
fennállásának 20. évfordulóját a Városháza 
Galériában.

 A PEDAGóGusNAP alkalmából az önkor-
mányzat az oktatásügyben aktívan dolgozók 
mellett a díszdiplomásokat is köszöntötte.

 BárcZy istváN-DíJAt kAPott három 
kerületi intézmény vezetője: Véghely 
Tamásné, a Kastélydombi iskola, Grünvald 
Mária, a Felnőttek Gimnáziuma és Tóthné 
Kővári Csilla, a Pedagógiai Intézet igaz-
gatója. Ugyanezen alkalomból Ughy Attila 
polgármester a legalább 50 éve pályán lévő 
kerületi pedagógusoknak jubileumi diplomát 
adott át. 

 A BókAy-kErti önkormányzati fesztivál 
mellett harmadik alkalommal rendeztek 
gyermeknapi mulatságot Pestszentimrén is. 
A szervező a Széky társaság volt.

 AZ iDEi vAsvári-NAPokoN, június 
5–7-én nemcsak az 1848–49-es szabad-
ságharc honvédeire emlékeztek, hanem az 
első világháború katonáira is.  A negyedszer 
megrendezett toborzófesztivál minden 
eddiginél nagyobb tömeget vonzott.

 EGy ÚJ GAsZtroNóMiAi és kulturális 
esemény szórakoztatta a kerületieket a nyár 
végén: az első ízben megrendezett Kossuth 
téri sörfesztivál.

 lEcsóFőZéssEl egybekötött sikeres 
Lakatos-napot rendezett augusztus végén a 
Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület. 

 A sZEPtEMBEri kóstoló programkíná-
lata a szokásosnál is több embert vonzott a 
hónap első hétvégéjén a Bókay-kertbe. Az 
elmúlt öt év legszínesebb rendezvényének 
középpontjában ezúttal a pálinka állt. 

 A HEtEDik sZEMEsZtEr kezdődött meg 
szeptemberben a XVIII. kerületi Nyugdíjas 
Akadémián. Előtte a legaktívabb hallgatók 
„bemelegítésként” nosztalgiavonatos kirán-
duláson vehettek részt.  

 MiNDEN korosZtály megtalálta a 
kedvére való programot a szeptember 19. 
és 27. között megrendezett Havanna-napo-
kon, ahol a kikapcsolódás mellett a komoly 
témákra is jutott idő. 

 AZ októBEr 18-i Magyar Festészet 
Napja alkalmából a Kondor Béla Közösségi 
Házban és a Városháza Galériában láthattuk 
a helyi művészcsoportok kiállítását. 
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Humor, 
szeretet, 
humánum
Chochol Károly fotóművész így látok 
című jubileumi kiállítása december 11-
én nyílt meg a Kondor Béla Közösségi 
házban. 

A fotóművész idén töltötte be a nyolcvanadik 
életévét. Ebből az alkalomból az 1950-től 2010-
ig tartó 60 éves időszakból 60 fekete-fehér 
fényképből álló válogatást mutat be. 

A kiállított alkotásokat Chochol Károly 
rögtönzött tárlatvezetésével tekintettem meg, 
aki elmondta, hogy melyik képet hol és mikor 
készítette, és mindegyikhez fűzött egy rövid 
történetet is. 

A művész úgy gondolta, hogy ezúttal olyan 
válogatást hoz el szűkebb pátriájába, amelyben 
a szeretet, a barátság, a humánum és a humor 
dominál. Humorosan bemutatni valamit pe-
dig nem könnyű dolog. Kell hozzá őszinteség, 
éleslátás, némi kajánság és főként nagyon sok 
empátia.

Jót derültem többek között a Vidám halász 
történetén, aki az egyik fényképen a hálóját 
a vízbe merítette, a következőn pedig már 
az átalvetőt le sem véve magáról libikóká-
zott, vagy azon a két felvételen, amelyikből az 
egyiken egy gazdi vizsgálja kutyusának a farát, 
míg a másikon egy asszony férjének ugyanazt 
a testtájékát.  De nemcsak humoros képeket 
mutat be a fotóművész, hanem olyanokat is, 
amelyek egy eltűnt korszak dokumentumai, 
vagyis a fiatalabb korosztálynak újdonságot 
kínálnak, míg az idősebbeknek időutazást. 
– szerettem volna a kerületemet megtisztelni 
azzal, hogy elsősorban máshol be nem mutatott 
képeket hozok el erre az alkalomra – mondta a 
fotóművész. – A jubileum kapcsán készült egy 
250 képet tartalmazó album Előhívott emlékeim 
címmel.  A kiállításon bemutatott fényképfelvé-
telek megtalálhatók a kiadványban is. 

„Chochol Károly életműve nem csupán 
műélvezet, hanem az elmélyülést és az élet 
megismerésének lehetőségét is felkínál-
ja nekünk, rávilágítva arra, hogy bennünk 
van a megpihenés és a békesség lehetősége, 
bárhol legyünk is” – írja a könyv előszavában 
D. Udvary Ildikó művészettörténész.  
A december 30-ig megtekinthető tárlatot Berec-
zky Loránd, a magyar nemzeti Galéria címzetes 
főigazgatója nyitotta meg, és Kucsák László 
országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. A 
kellemes hangulathoz a Brass on Brass Dixie-
land Együttes három tagja is hozzájárult. 

Ê Fülep Erzsébet

Versbe szedett 
diákélet
országos vers- és prózamondó ver-
senyt rendezett angol nyelven a Ka-
pocs utcai iskola. A zsűrinek idén is 
nehéz dolga volt, mert a diákok ezúttal 
is jól felkészülten érkeztek.

A Kapocs Általános és magyar–Angol Két Tan-
nyelvű Iskola és a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület 
december 2-án rendezte meg az országos angol 
nyelvű vers- és prózamondó versenyt. Ebben 
az évben mindenfelől az országból, összesen 23 
iskolából közel 80 tanuló érkezett, hogy össze-
mérje a tudását ezen az egyedülálló, kizárólag 
angol két tanítási nyelvű általános iskolák ré-
szére meghirdetett eseményen. 

A megnyitón a vendégeket Galgóczy Zoltán 
alpolgármester köszöntötte, aki elmondta: nagy 
öröm számára, hogy évről évre egyre többen ér-
keznek erre a versenyre a kerületünkbe, mivel 
a két tannyelvű iskoláknak jellemzően nagyon 
kevés lehetőségük van arra, hogy versenyezze-
nek, hiszen egy normál tanítási rendű iskolával 
nem mérhetik össze a tudásukat. 

A verseny ideje alatt a várakozási idő sem 
telt tétlenül, mert a diákok részt vehettek angol 
nyelvű játékokon, kipróbálhatták az ügyességü-
ket a kézműves foglalkozáson, vagy beülhettek 
angol nyelvű filmvetítésre.

Ê cs. M.

segítünk,  
hogy segíthess!
országos szakmaközi konferenci-
át rendezett a soFi december 11-én 
a Kondor Béla Közösségi házban. A 
program először épített gyakorlati mű-
helymunkára.

A XVIII. kerületi sOFI (Óvoda, Általános 
Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) 
a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesz-
tési lehetőségeit bemutató eseményt szervezett, 
amelyre az ország minden tájáról érkeztek 
a szakmabeliek. A rendezvény célja az volt, 
hogy olyan gyakorlatokkal, fejlesztőjátékokkal 
ismertesse meg a pedagógusokat, amelyeket 
foglalkozásokon vagy tanórákon a teljes cso-
porttal is el tudnak végezni. A konferencia 
emellett teret adott a szakmaközi összefogásra 
és lehetőséget egymás munkájának szervezeti és 
tartalmi megismerésére.

– Ez volt az első alkalom, hogy az elmé-
leti előadások helyett a gyakorlatra helyeztük 
a hangsúlyt, mert úgy éreztük, most arra van 
a legnagyobb igény, hogy ne csak elmondjuk, 
hogy mit kéne csinálni, hanem meg is mutas-
suk, hogy hogyan – mondta Jakabné Cseh Szil-
via, a rendezvény főszervezője, a sOFI utazó 
gyógypedagógusa. – A résztvevők öt szekció 
műhelymunkájába tekinthettek be, részt ve-
hettek többek között logopédiai és autizmussal 
élő gyermekek nevelését segítő foglalkozáson, 
valamint megismerkedhettek a táncterápia új 
módszerével is.

Az élményszobában belebújhattak a mozgás-
sérültek és a látássérültek bőrébe, és különböző 
játékokban próbálhatták ki magukat. A délután 
folyamán saját életéről és nehézségeiről beszélt 
az izomsorvadással küzdő, kerekesszékben élő 
Hozleiter Fanny mosolyka.

A rendezvény fővédnöke Galgóczy Zoltán al-
polgármester volt.

Ê csernai M.

megnyitó 
csöndben
Az őszi Balatont és annak fátyolos, me-
ditációra serkentő világát idézi árvay 
Zolta kiállítása, amely december 7-én 
nyílt meg a városháza galériában. 

A festőművész nem szervezett látványos 
megnyitóünnepséget a tárlatnak, amely eredeti-
leg csupán négy napig lett volna látható, aztán 
mégis a galéria falain maradhatott az ünnepe-
kig időszakban. 

– Ebben az évben ez a tizenhetedik kiállí-
tás, amelyen bemutatkozom – mondta Árvay 
Zolta. – Termékeny esztendő volt, rengeteg  
eseménnyel, sok sikerrel, de úgy éreztem, az 
adventi időszakhoz jobban illik egy csendes, 
csinnadratta nélküli bemutatkozás. 

Ezt a szemléletet tükrözik a képek is, ame- 
lyek az elmúlt két évben készültek „egy szusz-
ra”, ahogy az alkotó említette. 

– Rajongok a Balatonért, szívesen utazom 
oda, és jó is ott dolgozni. Az őszi Balaton, 
amikor a strandok, az éttermek és a diszkók 
zsibongó látogatói már hazautaztak, befelé for-
dulásra, elmélyülésre, meditációra készteti az 
embert. Azt remélem, hogy ez tükröződik a ké-
peken is. nekem ez az adventi-karácsonyi aján-
dékom a munkáim kedvelőinek.

A tárlat január elejéig tekinthető meg.
Ê k. Gy.

Hírek
FáBÓl vArrott tálAK – Tálak, 
szobrok, tükrök címmel nyílt meg Zsolnai 
mihály fafaragó népi iparművész kiállítása a 
Lőrinci nagykönyvtárban, ahol művészien 
megformált hibás, repedt fadarabokból 
készített művei láthatók. A tárlat január 29-
ig tekinthető meg. 

KAndÓs siKEr – A nemzeti Egészség-
fejlesztési Intézet rajzpályázatot hirdetett 
általános iskolásoknak, hogy rajzolják le, 
szerintük milyen lesz a világ húsz év múlva, 
ha nem állítjuk meg a környezetszennyezést. 
A világ döntéshozói a párizsi klímacsúcson 
gyűltek össze, hogy intézkedéseket hozza-
nak a globális felmelegedés. magyarorszá-
got Áder János köztársasági elnök képviselte 
a találkozón, aki a beérkezett csaknem 2500 
pályaműből a tíz nyertes alkotást magával 
vitte. Köztük a Kandó Téri Általános Iskola 
3.d osztályába járó mészáros Dávid Bálint 
elgondolkodtató, színvonalas rajzát.

Véget ért a diákhét
Kihirdették a Kerületi diákhét rendezvénysorozat eredményeit december 10-én a 
Kondor Béla Közösségi házban. több mint ezer diák versengett a különféle kate-
góriákban.

számtalan tanulmányi és sportversenyen vehet-
tek részt a helyi általános és középiskolások a 
Kerületi Diákhét rendezvénysorozat keretében. 
A csaknem húszéves múltra visszatekintő prog-
ramon a diákok minden évben megmutathatják, 
hogy mennyire tehetségesek, legyen szó irodal-
mi vetélkedőről, matematika- vagy helyesírási 
versenyről, fotópályázatról vagy akár labdarú-
gó- mérkőzésről. A változatos versenyeken a 
diákok nemcsak sikerélménnyel, elismeréssel és 
jutalommal gazdagodnak, hanem vannak tanu-
lók, akik a pályaválasztáshoz is ilyenkor kapnak 
ötletet. 

A szervezők elmondták, örömmel látják, 
hogy még mindig évről évre egyre több diák 

jelentkezik, és a versenyek Pestszentlőrinctől 
Pestszentimréig megmozgatják a kerületet. A ka-
tegóriák rendszerint a diákok érdeklődése szerint 
bővülnek, így mindenki találhat magának olyan 
izgalmas kihívást, amiben összemérné tudását, 
képességeit a kortársaival. 

A díjkiosztó gálán a nyereményeket Kucsák 
László országgyűlési képviselő és Galgóczy Zol-
tán alpolgármester adta át. A versenyzők a helye-
zésüknek megfelelően értékes könyvjutalomban 
részesültek, ezüst ékszert vagy édességcsomagot, 
valamint emléklapot kaptak. A gálaest egy-egy 
eredményének kihirdetése közben a Ki mit tud? 
győztes produkcióiból láthattunk ízelítőt. 

Ê cs. M.

Rajzok, versek kézen fogva
ovisok, általános iskolások, pedagógusok és büszke szülők töltötték meg decem-
ber 14-én a Pestszentimrei Könyvtár helyiségeit. Borítékolható volt az izgalom, 
ugyanis eredményhirdetésre, díjátadóra szólt a meghívó.

A „kiskönyvtár” két korosztály művészinasainak 
hirdetett meg kétféle pályázatot. Az óvodások 
rajzpályázatának témája a kedvenc mesehős 
volt, az általános iskolások versíró pályáza-
tának témája pedig kötetlen. szlogenje: Fejezd 
ki magad! mutasd meg a tehetségedet! 

Az ötlet- és házigazda Fodor Beatrix könyv-
táros így köszöntötte az indulókat:

 – már a pályázatra megküldött ötven rajz 
zsűrizése is csodálatos feladatat volt. A men-
nyiség nem ment a minőség kárára. A versírók 
is kitettek magukért. Tizenkét költeményt 
rangsoroltunk, és a versenyzsűrik szokásos 
szóhasználatából merítve mi sem mondhatunk 
mást: nagyon nehéz döntés volt. 

Fodor Beatrix egyúttal köszönetet mondott 
a gyerekeket a versenyre felkészítő szakped-
agógusoknak. A pályázaton a kerületi óvodák 
közül a Vackor, a Hétszínvirág, a napsugár, a 
Gyöngyszem és a Varázsfelhő, az iskolák közül 

a szenczi, a Táncsics és a Kapocs vett részt. 
Galgóczy Zoltán alpolgármester egy másik 
rajzverseny eredményhirdetéséről érkezett a 
könyvtárba. üdvözlőszavait így kezdte: 

– Kerületünkben nem lesz gond a poéták 
és a képzőművészek utánpótlásával, remélve 
persze, hogy az ifjú művészinasok szüleik bá-
torításával a pályán maradnak. 

A díjátadást megelőzően az alpolgármester 
minden résztvevőnek gratulálva hozzátette: 

– Ezen versenyek szépsége az elért végered-
mény, az abszolút holtverseny.

A rajzverseny első helyezettje a 6 éves Ba-
rabás Bence (Varázsfelhő magánóvoda) lett, 
akinek kedvenc mesehőse misi mókus, a ver-
síró pályázat nyertese pedig Hudák László 13 
éves tanuló (Táncsics Általános és német nem-
zetiségi Iskola) a miért hasznosak a madarak? 
című versével.

Ê Gönczöl A.
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szívhez szóló 
dallamok
A Kandó téri általános iskola karácso-
nyi zenei-irodalmi estet tartott decem-
ber 14-én az árpád-házi szent Margit-
templomban. 

Kovács Kati Fehér karácsony című dalának első 
sora – szól szívemből egy dal hozzád – volt a 
mottója a Kandó iskola adventi rendezvényé-
nek. 

– már több mint egy évtizede ad otthont 
karácsonyi zenei-irodalmi estünknek a Hargita 
téri templom – mondta Magyar Márta, az iskola 
igazgatója. – Ezt az estet nem csupán a próbák-
kal készítjük elő, hanem lelkileg is igyekszünk 
készen állni a „karácsonyi csoda” befogadására. 
Idén is gazdag tartalommal töltöttük meg az 
advent időszakát azzal, hogy gondoltunk a sze-
gény gyermekekre és az éhező madarakra is. 

A diákok csaknem száz gyermeknek készí-
tettek karácsonyi csomagot, amelyeket a ma-
gyar Vöröskeresztnek adtak át. Adventi soka-
dalom címmel karácsonyi vásárt is rendeztek az 
iskolában, ahol saját készítésű ízléses díszeket, 
ajándékokat vásárolhattak a gyerekek és a fel-
nőttek. 

– A szülői közösség példaértékűen vette ki 
a részét a közös felelősségből, közös nevelésből 
ezekben a napokban is azzal, hogy madáretetőt 
készítettek, süteményt sütöttek, hozták-vitték 
a gyerekeket a próbákra. sőt még szöveget is 
tanultak, s együtt szerepeltek gyermekeikkel a 
pásztorjátékban, énekeltek a kórusban pedagó-
gusokkal.  

A karácsonyváró program műsorában első-
ként ünnepköszöntő dallamok csendültek fel a 
diákok Aranymálinkó kórusának, majd a peda-
gógusok és a szülők kamarakórusának tolmá-
csolásában.  

A másodikos diákok betlehemes játékkal és 
karácsonyi dalokkal léptek föl.  A Bóbita szín-
kör részletet adott elő A kishercegből, végül pe-
dig a Dohnányi Ernő Zeneiskola kandós növen-
dékei muzsikáltak.   

Ê F. E.

A pásztorok
A Xviii. kerületi nyugdíjas érdekvédel-
mi Egyesület karácsonyi ünnepséget 
tartott a helyi nyugdíjasoknak decem-
ber 17-én.  

A nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület (nyÉVE) 
a tagságát hagyományosan „kiskarácsonyra” in-
vitálta a klubhelyiségébe, majd a kerület nyug-
díjasainak a Kondor Béla Közösségi Házban 
szervezett ünnepséget. 

A rendezvényeken mindig sokan vannak, ez-
úttal is zsúfolásig megtelt a színházterem.

Freyberger László, a nyÉVE elnöke üdvözlő-
szavait követően Szarvas Attila alpolgármester 
köszöntötte a megjelenteket. Az alpolgármester 
elmondta: örül annak, hogy az elnök remekül 
össze tudja tartani a közösséget, és megköszön-
te a kerületi nyugdíjasoktól kapott sok-sok sze-
retetet. Végül egy anekdotát mondott, aminek 
az volt a tanulsága, hogy a sikertől, jóléttől is 
sokkal fontosabb a szeretet.

Korányi András evangélikus lelkész arról 
beszélt, hogy nincs betlehemes játék, kiállítás 
pásztorok nélkül, és ugyanígy nem hiányozhat 
a történetük a karácsonyi bibliaolvasáson sem. 
s ha továbbmegyünk gondolatban, nincs élet a 
helyi „pásztorok” nélkül.

– Akik itt vannak a rendezvényen, megérhet-
ték a nyugdíjaskort, aminek együtt örülhetünk 
– mondta a lelkész.  – A nyugdíjasok a maguk 
életében, pályáján kisebb-nagyobb közösségben 
bizonyára jártak már úgy, mint a pásztorok, 
akiknek az volt a feladatuk, hogy egy közösségre 
vigyázzanak, egy közösségért dolgozzanak, úgy, 
ahogy a Bibliában olvashatjuk, és hozniuk kel-
lett a többieknek azt, ami azoknak nincs, de ne-
kik van. Ezért nélkülözhetetlenek a pásztorok… 
A nyÉVE elnöke szent karácsony története 
címmel készített összeállítást az ünnepségre. 
A műsorban Franciscy Erzsébet, Újvári Ferenc 
nyugdíjasok, az Eötvös Loránd Általános Iskola 
3. évfolyamos diákjai és Berentei Péter táncdal-
énekes működött közre.  

Ê Fülep E. 

Az ajándékozás 
öröméért
negyedik alkalommal rendezett adventi 
börzét a dr. széky Endre Pestszentimre 
történeti társaság december 6-án a 
szenczi Molnár Albert református ál-
talános iskolában. 

A széky társasághoz az idén társszervezőként 
csatlakoztak a pestszentimrei óvodák is. A kará-
csonyi díszek és ajándékok készítését, valamint 
a gyermekek kézműves foglalkozását a Gyöngy-
szem, a napsugár, a Vackor és a Zöldliget óvoda 
szervezte.

 – nem hagyományos értelemben vett vá-
sárt rendeztünk, mert itt nem lehetett vásárol-
ni, „csak” nézelődni, csereberélni és különféle 
programokon részt venni – mondta Pándy Ta-
más, a széky társaság elnöke. – nagy volt az ér-
deklődés például a kézműves foglalkozás iránt, 
amelyet a pestszentimrei óvónők tartottak. A 
gyerekek nagy szorgalommal készítettek szebb-
nél szebb karácsonyi ajándékokat a családjuk-
nak és a barátaiknak. 

A börzén tombola ezúttal nem volt, de volt 
jutalom. Azok, akik két ajándékot, illetve ka-
rácsonyi díszt készítettek, arcfestésen vehettek 
részt. miután a rendezvény éppen mikulás nap-
ján volt, a fehérszakállú ellátogatott a szenczi 
iskolába is, hogy megajándékozza a gyerekeket. 
Az örömteli hangulathoz zenéjével hozzájárult 
a Bóbita Band is.

A felnőttek sem maradtak program nélkül. 
A tornateremben az asztaloknál megtekinthet-
ték az imreiek féltve őrzött kincseit. Az óvónők 
többek között szép nyakékeket, bábokat, üdvöz-
lőkártyákat, babákat, díszdobozokat, gyűrűket 
mutattak be. Kovács Ilona idén is elhozta csa-
ládi albumát, nagypapája tengerészruhájának 
gombjait, nagymamája ridiküljét, egy hímzett 
falvédőt, recehorgolást, régi bankjegyeket, va-
lamint képeslapokat Csikós Rózsi, Karády Ka-
talin, Páger Antal, sárdy János színészek port-
réjával. 

Láthattunk fatörzs számlapos órákat, régi 
repülőmodelleket, horgolt babákat, gyöngy-
hímzést és sok más, a maga nemében különle-
ges tárgyat. 

Az egyik tanteremben a vendégek zsíros vagy 
vajas kenyérrel csillapíthatták az éhségüket, for-
ró teával a szomjúságukat. 

A rendezvényt Lévai István Zoltán alpolgár-
mester nyitotta meg, és részt vett rajta Bauer 
Ferenc önkormányzati képviselő is. 

Ê Fülep E.

Hírek
AdvEnt A KondorBAn – sokszínű 
programokat szervezett a Kondor Béla 
Közösségi Ház az adventi hétvégéken. A 
kézműves vásárokon mindenki talált egy-
két pompás ajándékot.

ünnEPi KlUBnAP – Karácsonyi 
díszekben gazdag színházterem és asztalok 
fogadták a Rózsa nyugdíjas Klub tagjait az 
azonos virágnévre keresztelt művelődési 
házban. A december 14-én megtartott 
ünnepség hangulata, programkínálata egy 
igazi nagy család örömteli együttlétét idézte. 

A CsAládoK KÖsZÖntésE – Pest-
szentimrén a közösségi házban Lévai István 
Zoltán és szarvas Attila alpolgármester 
december 19-én ünnepi program során 
köszöntötte a nagycsaládosokat.

AngyAlsZárnyAK – A Polgárok 
Házában december 5-én, szombaton vásár-
ral egybekötött egész napos forgatagot 
tartottak, ahol az adventi vásár mellett 
kézműves foglalkozást tartottak, majd az 
adventi gyertyagyújtást követően Endrődi 
Ági színművésznő és a Don Bosco Gyer-
mektársulat Angyalszárnyon száll a dal-
lam… című ünnepi műsorát láthatták az 
érdeklődők.

Adventi hangulat másképp
a Lakatos-lakótelepen
A hétszínvirág Bölcsőde előtt rövid időre megszűnt az autós közlekedés december 
4-én, mert adventi ünnepséget tartottak a lakatos-lakótelepen.

A bölcsőde előtt emelkedő tizenhét méter magas 
fenyőfa ünneplőruhát öltött, csillogó díszekkel, 
fényfüzérekkel ékesítve várta a lakótelepiek apra-
ja-nagyját. 

A járdán felállított sátrakban forró teát, illato-
zó pogácsát és sült gesztenyét lehetett kapni. 

Az adventi hangulat jegyében a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola növendékei megszólaltatták a 
mennyből az angyal című dalt trombitán, a Vö-
rösmarty általános iskola és gimnázium leányka-
ra pedig többek között a Csillagfényes csöndes éj-
jel című kórusművet és Bárdos Lajos Karácsonyi 
bölcsődalát adta elő, Bereczki Klaudia vezényleté-
vel. Zongorán Reitmann Erika működött közre. 

Ezt követően Ughy Attila lépett a mikrofon-
hoz. 

– Jézus születésének megünneplésére lélek-
ben fel kell készülni – mondta a polgármes-
ter. – Az adventi időszak azért is fontos, hogy 
felkészüljünk arra, hogy a családtagjainkat az 
ünnepek alatt még nagyobb szeretettel tudjuk 
fogadni, nem csak elviselni, és hogy az együtt 
töltött idő kellemesen teljen el.

Azt remélem, hogy az adventi időszak min-
denkit rádöbbent arra, hogy a szűkebb és tá-
gabb családja egyetlen és megismételhetetlen. 
És hogy minden pillanat, amit az adventi idő-
szakban vagy karácsonykor velük együtt tud 
tölteni, lehet, hogy az utolsó. Ennek felelőssé-
gével kell mindenkinek erre az ünnepre készül-
nie.

A polgármester beszéde után a Cseperedő, a 
Zenevár és a szivárvány óvoda apróságai adtak 
műsort, majd az ovisok díszeket helyeztek fel a 
fenyőfára.  

– Hagyományteremtő szándékkal tavaly 
szerveztük meg először a lakatos-lakótelepi ad-
ventet – mondta Kádár Tibor önkormányzati 
képviselő. – Olyan közösségépítő programra 
gondoltunk, amelyik kicsit más, mint a meg-
szokott, de azért adventi hangulata van. 

A rendezvényen részt vett Kucsák Lász-
ló országgyűlési képviselő, Szarvas Attila és 
Galgóczy Zoltán alpolgármester valamint Tor-
ma Beáta önkormányzati képviselő is.

Ê Fülep E.

Hatodik alkalommal is a jól bevált „recept” 
szerint bonyolították le a pestszentimrei baptis-
ták a Békéssy sándor Egyesület által szervezett 
bensőséges karácsonyi ünnepséget. December 
10-én a nemes utcai imaházban fogadták azt a 
85 gyermeket, akik ezúttal nem cipőt kaptak a 
dobozokban, hanem olyan ajándékokat, ame-
lyek örömöt adnak nekik az elkövetkező idő-
szakban, s amelyektől egy kicsit átmelegszik a 
lelkük is.

Háló Gyula, a gyülekezet lelkésze elmondta, 
hogy sok szervezőmunkával jár az akció előké-
szítése és megrendezése, ám örömmel teszik, 
mert a gyermekek boldogsága mindent megér.

– Hosszú előkészületet és példás összefogást 
igényel ez a nap. Köszönet a szomszédunkban 
lévő margaréta virágboltnak, amelynek a dol-
gozói az estéiket is feláldozták, hogy fogadják 
az ajándékokat, de meg kell említenem a Gera 

család önzetlenségét, a széky társaság segítő-
készségét, az Együtt Pestszentimréért Egyesület 
hozzáállását és szűkebb pátriánk, Imre részön-
kormányzatának a támogatását is.

Háló Gyula hangsúlyozta, hogy szinte lehe-
tetlen felsorolni az összes céget, vállalkozást, 
amelyek az akció mellé álltak, nem beszélve a 
magánszemélyekről, akik közül évről évre egy-
re többen ajándékoznak valamit a családsegítő 
által kiválasztott gyermekeknek.

Természetesen ott volt az ünnepségen az 
akció kitalálója, Szekér Józsefné, a Békéssy sán-
dor Egyesület gazdasági vezetője, akárcsak az 
önkormányzatot képviselő Szarvas Attila al-
polgármester. A megjelenteket Pátkai Zsolt, az 
egyesület elnöke köszöntötte, hogy aztán azoké 
legyen a főszerep, akiknek az ünnepséget szer-
vezték: a gyermekeké.

Ê rF

Ismét örömöt hoztak
Pestszentimrén lassan elmaradhatatlanná válik az az ünnepség, amelynek kereté-
ben cipősdobozokban ajándékozzák meg a rászoruló gyermekeket, akik számára 
talán ez az egyetlen karácsonyi meglepetés.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Megvendégelte az önkormányzat az egyházak képviselőit egyház

EZ volt AZ év…
 A kErülEti FElEkEZEtEk összefogásával januárban öku-

menikus imahetet rendeztek. 

 AZ élő róZsAFüZér zarándoklatot május 9-én immár kilen-
cedszer tartották meg. Ennek két szakasza zárul a kerületben: 
a Soroksárról induló, illetve a Rákoskeresztúrról érkező. 

 EGyMást érték a felekezeti táborok a nyári hónapokban. A 
gyerekek napjaiban a kikapcsolódás mellett a vallás gyakorlása 
is szerepet kapott.

 ÚJ lElkésZEk és atyák szolgálnak szeptembertől: a 
pestszentimrei református gyülekezetnek Hajdú Bálint Kadosa 
lett a lelkésze, a pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve kato-
likus templomnak pedig Szabó József László a plébánosa. 

 Nyílt NAPot tArtott a Havanna-lakótelepen működő 
Pestszentlőrinci Unitárius Egyház szeptember 20-án. 

 AZ EvANGélikusok új otthonát, a Kastélydombi Luther-há-
zat október 31-én szentelték fel Pestszentimrén. Az ünnep-
ségen részt vett Gáncs Péter elnök-püspök is. A szolgálatot 
Horváth-Csitári Boglárka látja el a Luther-házban. 

 ökuMENikus sZErtArtássAl emlékeztek a halottainkra 
november 1-jén a Pestszentlőrinci temetőben. A szertartáson 
három felekezet, a katolikus, a református és az evangélikus 
képviseltette magát. 

�ötödik alkalom-
mal látta ven-
dégül az önkor-

mányzat a kerületi 
egyházak, felekezetek 
képviselőit, hogy baráti 
hangulatban, finom fa-
latok mellett is kölcsö-
nösen áldott ünnepe-
ket és eredményes új 
esztendőt kívánjanak 
egymásnak.

Hangulatos étterem, szépen 
terített asztalok, elegáns 
pincérek, halk zeneszó. Ilyen 
környezettel várta az Új 
Tündérkert Étterem december 
10-én délben az atyákat és a 
lelkészeket, akik a kerületi 
egyházakat, felekezeteket 
képviselték ezen az úgynevezett 
kerekasztal-rendezvényen, 
amelyet több célból szervez 
az önkormányzat. Részben 
azért, hogy megköszönje az 
egyházak képviselőinek ez 
egész éves odaadó munkájukat, 
részben azért, hogy ünnepi 
asztal mellett is kicseréljék a 
gondolataikat, finom falatokkal 
és egy pohár itallal koccintva 
is megpecsételjék, vagy ha 
úgy tetszik, meghosszabbítsák 
azt a közös és eredményes 
munkát, amely évről évre egyre 
inkább jellemzi Lőrinc és Imre 
közéletét ezen a területen. 

a lelkek 
áPolása
ünnepi gondolatokat osztott 
meg a hallgatósággal a beszédé-
ben Szarvas Attila, az egyházi 
ügyekért felelős alpolgármester, 
a szent Lőrinc Katolikus Álta-
lános Iskola igazgatóhelyettese, 
aki azt is elmondta:

– Kevés kerület dicsekedhet 
olyan összehangolt, zökkenő-
mentes egyházi és önkormány-
zati kapcsolattal, mint a miénk. 
Erre büszkék lehetnek az egyhá-
zak, s azok vagyunk mi is. 

Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre magas lélekszám-
ára utalva hangsúlyozta: 

– Egy százezres városban 
sok egyéb mellett ugyanolyan 
fontos a lelkek ápolása, mint az 
oktatás, az egyházi oktatás ma-
gas színvonala. Ezeknek pedig 
megfelelünk, köszönet ezért so-
kaknak, önöknek is.

eGyenlők 
között az első
Lévai István Zoltán alpolgár-
mester a szent Imre nevet vi-
selő településeket emlegette 

föl, így jutott el szavaival az 
apró határ menti erdélyi falu-
ig, Hegyközszentimréig, annak 
is a református templomáig. 
Azt ajánlotta a jelenlevőknek, 
hogy tavasszal tegyenek egy 
kirándulást a mindössze 600 
lelkes magyarlakta falucskába. 
A fejek jelezték: igenlő a vá-
lasz…

Az egyenlők között Orbán 
Kálmán nyugalmazott refor-
mátus lelkész, egyházmegyei 
főjegyző volt az első, aminek 
kézenfekvő oka volt. Három év-
tizednél hosszabb szolgálat után 
ment nyugdíjba a nyáron, s köl-
tözött a feleségével Albertirsára.

– Végre kezdem megtalálni a 
helyemet, különösen akkor lesz 
ez így, ha az összes a könyvem-
nek meglelem a helyét a polcon 
– mesélte.

meGállni eGy 
PerCre
szép gondolatokkal köszöntötte 
a vendégeket Ughy Attila pol-
gármester is.

– Karácsony felé, a várako-
zás vége felé közeledünk. De-
cember 24-én Jézus Krisztus 
betlehemi születését ünnepel-
jük, a beteljesedést. Karácsony-

kor meg kell állni egy percre, s 
azokra is gondolni, akik az Ő 
földi helytartói, akik a misz-
sziót végzik. Ötödször vehetek 
részt az egyházi kerekasztal 
rendezvényén, s minden alka-
lommal különlegesen jólesik 
önökhöz jönnöm. nem volt ez 
másként ebben az évben sem. 
Olyan együttműködést tud-
hatunk magunkénak, amelyik 
mindkét fél számára hasznos és 
örömteli. Ha pedig ilyen, akkor 
folytassuk tovább jövőre is… 

jöVőre uGyanitt
A polgármester a beszéde végén 
megköszönte Orbán Kálmánnak 
a több mint három évtizedes 
odaadó munkáját, s nyugodt éle-
tet kívánt neki és a feleségének. 
Az ebéd után hazainduló egy-
házi és önkormányzati emberek 
közvetlen hangulatú búcsúját 
elnézve nem nehéz megjósolni, 
hogy jövőre is kerekasztalhoz ül 
majd a „klérus és a politika”.

„Karácsonykor 
meg kell állni egy 
percre, s azokra is 
gondolni, akik az Ő 
földi helytartói, akik 
a missziót végzik” – 
mondta Ughy Attila.

ötödször is 
A tündérkert
Békében, egyetértésben él egymás mellett „klérus és politika”

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– Mivel nálunk még nem igazán ismert az 
Alpha, kérem, mondja el, miről is van szó.

– Az Alpha egy 15 részből álló evan-
gelizációs sorozat, amely a keresztény hit 
megismerésében segít. nem új keletű, mert 
eddig világszerte 169 országban több mint 
27 millióan vettek részt a sorozaton, amely 
a londoni Holy Trinity Brompton anglikán 
gyülekezetből indult el több mint harminc 
éve. Az Alpha felekezetektől független, bár-
ki számára elérhető és alkalmazható. Ezt 
sugallják a programjai, amelyeknek a leg-
fontosabbjai: közösség, dicsőítés, előadás, 
kiscsoportos beszélgetések, ima, étkezés.

– Az egyházak igyekeznek minél több hí-
vet, de legalábbis érdeklődőt maguk mellé ál-
lítani. Miért fontos ez? 

– Az évtizedek bebizonyították, hogy 
az Alphán életek vesznek új irányt. szeret-
nénk magyarországon az eddiginél több 
ember felé közvetíteni Jézus szeretetét, mert 
ez a lényeg. Az Alpha nagyszerű lehetőség 
a közösségek, a gyülekezetek számára, ha 

szeretnének növekedni, hitben és tudásban 
erősödni, az embereket a közösség életébe 
bevonni. Eddig ez meghatározóan csak a 
határainkon túl létezett. szeretnénk, ha ná-
lunk is jobban elterjedne, és megszeretnék.

– Hány tagja van az Alphának Magyar-
országon?

– 1998 óta több mint 300 tagot regisztrál-
tak itthon és a szomszédos országok magyar 
közösségeiben. minden jelentős egyházban, 
felekezetben vannak Alpha-programok ide-
haza. Ilyen a római katolikus, a református, 
a pünkösdi, a baptista, az evangélikus, a 
metodista, valamint az üdvhadsereg. szá-
mos civil, illetve missziós szervezet is él a 
programokkal.

– Milyen szervezet fogja ezt össze?
– Az Alpha Keresztény Ismeretterjesz-

tő Alapítvány 2002-ben jött létre az Alpha 
International magyarországi képviselete-
ként. Az alapvető cél a helyi közösségek, 
gyülekezetek megerősítése és támogatása, 
az Alpha módszertanának megismertetése, 

oktatása és a missziós munkában való alkal-
mazásának az elősegítése. 

– Miként keltheti fel a hívek érdeklődését 
az Alpha, miként kerülhet közelebb hozzá-
juk?

– Könyvek, DVD-k és más, az Alpha 
magyarországhoz kapcsolódó kiadványok 
megjelentetésével is foglalkozunk. A veze-
tőket és a csapatokat az egész országra ki-
terjedően látjuk el ezekkel, s hírlevél formá-
jában küldünk nekik információt arról, mi 
történik hazánkban és más országokban az 
Alpha kapcsán. 

– Mikor indul az Alpha-program a kerü-
letben?

– nincs már egy hónap sem, mert január 
11-én 19 órától a pestszentimrei katolikus 
templomban lesz az első rendezvényünk. 

KErEssE MEg!
honlap: www.alpha.org.hu 
Facebook: Alpha Magyarország
E-mail cím: info@alpha.org.hu

mILLIóK InDULTAK EL  
AZ ALPHÁTóL
harminc éve létezik az Alpha evangelizációs sorozat, amely a keresztény 
hit megismerésében segíti az embereket. Eddig is elérhető volt hazánkban 
is, de január közepén Alpha Magyarország néven folytatódik. lak gábort, a 
pestszentimrei szent imre-templom plébánosát kérdeztük.

szarvas Attila, az egyházi ügyekért felelős alpolgármester büszke arra, hogy összehangolt 
és zökkenőmentes az egyházak és az önkormányzat kapcsolata 

A kArácsoNyt iDéZték
szép, kedves hangulatú ünnepséget tartottak december 
13-án délután a Kossuth téri református templomban. A 
dohnányi Ernő Zeneiskola zenészei és énekesei adtak 
hagyományosnak tekinthető koncertet, hiszen az idén 
már ötödik alkalommal töltötte be daluk és muzsikájuk 
hangja a templomot. 

Az iskola igazgatója, a kórus vezetője, Bán Réka elmondta, hogy 
karácsony előtt minden évben különös izgalommal készülnek a 
hangversenyre, mert ez számukra amolyan év végi vizsgának te-
kinthető.

Jogos volt a vizsga szó, hiszen a templom valamennyi padsorát 
betöltő vendégek között sok volt a szülő, a testvér, a hozzátartozó 
– már csak őértük is tisztán kellett csengeniük a hangoknak.

A Kossuth téri református templom lelkésze, Sándor Ba-
lázs figyelmes házigazda volt, szép szavakkal indította útjára a 
minikoncertet.

A kórus és a különféle hangszereket képviselő zenekarok Luca 
napján már igazi karácsonyi hangulatot varázsoltak a falak közé, 
hiszen felcsendült a mennyből az angyal, a Pásztorok, pásztorok 
és a többi jól ismert és szeretett karácsonyi ének. nem véletlen, 
hogy a közönség ráadást kérve többször is visszatapsolta a diáko-
kat, a kórusvezető Bán Rékát és a zenekarvezető Nagy Juditot.
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14 Kultúra Örömzenével kezdődött az ünnepi istentisztelet

Húszéves az Agapé Gyülekezet
Jézus Krisztust dicsőítő pop-rock stílusú zene töltötte meg december 6-án 
a Kondor Béla sétány 18. szám környékét. 

A Pestszentlőrinci Agapé Gyülekezet hitgyakorlataira jel-
lemző örömzenével kezdődött az ünnepi istentisztelet, ame-
lyet megalakulásuk 20. évfordulója alkalmából rendeztek.

Egy jubileumi megemlékezés természetes velejárója a 
történeti visszatekintés. Papp József, a gyülekezet titkára 
fényképekkel dúsított emlékeztetőjét az 1932-ben alakult 
Pestszentlőrinci Baptista Gyülekezet méltatásával indította. 
A vezetését 1988. október 1-jén Perjesi István vette át, aki-
nek az irányításával a gyülekezet egyre inkább az 1980-as 

évektől hazánkban is teret nyerő karizmatikus irányba fordult. A sajátos arculat megélése 
érdekében, élve az 1990. évi IV. törvény adta lehetőséggel, a gyülekezet 1995-ben saját nevet 
választva önálló egyházként jegyeztette be magát Agapé Gyülekezet néven. 

– A társadalmi szerepvállalás feladataiból a gyülekezeteink a hitéleti tevékenységük mel-
lett nevelési, oktatási, karitatív, szociális, család-gyermek és ifjúságvédelmi, valamint kultu-
rális tevékenységet végeznek. Legfőbb elhívásunk az, hogy az emberek és a családok élete 
megújuljon, helyreálljon, a magyar és a roma közösségek szeretetben egymásra találjanak – 
mondta Papp József.

A jubileumi ünnepség vendégeként szarvas Attila alpolgármester kiemelte a húsz év 
együttlét során hűségben, örömben, bánatban, jóban-rosszban, kitartásban osztozkodó kö-
zösség munkájának pozitív jellegét: 

– Csak egy klikk a közösségi oldalakon, és máris eggyel több barátom van, de szintén egy 
gombnyomással már törölhetem is a nekem nem tetszőt. A mindennapos gondokkal küzdő 
ember keresi, és itt, az Agapé Gyülekezetnél meg is találhatja azt a biztos szigetet, ahol meg-
pihenhet, valóban odafigyelnek rá, és elfogadják őt. Csak Jézus Krisztus köré gyűlve válha-
tunk igazi közösségé. Isten segítségét közösen kérve együtt győzzük le, vagy vészeljük át a 
nehéz időszakokat. 

Ê Gönczöl András

VÁROSKÉP
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T E L E F o N o N :  
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• KARÁCSONYI AJÁNDÉK CSOMAGOK

• VÉRNYOMÁSMÉRÕK és VÉRCUKORMÉRÕK

• KARÁCSONYI ILLÓOLAJOK  •  MÉCSESEK ÉS 
GYERTYÁK

• Fül és test gyertyák  •  Gyógypapucsok

• Téli hangulatot idézõ teák

• Hajmosó és natur szappanok • fürdõkozmetikumok

• Vitaminok  •  Paleo és Gluténmentes élelmiszerek

• VÍZTISZTÍTÓ RENDSZER ÁRUSÍTÁSA  és 
ÜZEMBEHELYEZÉSE  •  PI VÍZ HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

• MEGÉRKEZTEK A BÜKKI FÜVES GYURI 
BÁCSI TEÁI!

1188.  Bp. Nemes utca 103. (A Nemes fitnesz mellett)
Tel: +36 01 408-1403

VÉDJÜK MEG 
AZ ORSZÁGOT!

Összefogás a kötelező betelepítési kvóta ellen

Írja alá Ön is

a Fidesz petícióját!
fidesz.hu

Készült a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség országgyűlési képviselőcsoportja megbízásából.
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A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

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

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

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

n víZvEZEtéK sZErElŐ: Szakirányú végzettséggel rendelkező vízvezeték 
szerelő munkatársat keresünk. Elvárások: 2-3 év releváns tapasztalat, pontos, igényes, 
megbízható munkavégzés. B kategóriás vezetői engedély előny, de nem feltétel.

n lAKott-tErülEti FAKitErMElŐ: Lakott-területi fakitermelő 
végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a fa kitermelése és 
a faanyag mozgatása, - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák 
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, 
döntése, 

 – a kidöntött fák gallyazása, a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, 
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása, - 
gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent. 

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

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

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

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

n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. 
Feladatok: a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének 
védelme, a házirend betartatása. Az úszómedence és környezete tisztántartása, 
valamint az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése. Elvárások: hatályos uszodamesteri végzettség, orvosi alkalmasság, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés.

n KErtésZ: Társaságunk teljes munkaidős és részmunkaidős kertész munkatársakat 
keres. Feladatok: elsősorban dísznövények szaporításával, gondozásával összefüggő 
tevékenységek elvégzése, palántázás, rendszeres locsolás, kártevő-mentesítés. 
Elvárások: kertészeti végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 
megbízható, felelősségteljes munkavégzés.

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

Apróhirdetés

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

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

 sZolgáltAtás

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

n AsZtAlos JAvítást – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, 
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-284-
92-13

n vArróGéP JAvítás ottHoNáBAN. tel :283-7282

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

n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám 
alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-
0797, 06-20-922-1629

n víz-fűtésszerelő gyorsszolgálat: csap, szifon, wc - tartály, radiátor, elzáró csere javítás 
mosdó, kád, zuhanyzó kiépítése, beszerelése mosógép és mosogatógép bekötés 06 70 642 75 
26

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

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

n késZPéNZért vásárol (MAGyAr GyűJtő), ANtik és MoDErN 
ButorokAt,  FEstMéNyEkEt, órákAt, PorcEláNokAt, sZoBrokAt, 
EZüstökEt, csillárokAt, sZöNyEGEkEt, köNyvEkEt, PéNZérMékEt, 
kitüNtEtésEkEt, kéPEslAPokAt, BélyEGEkEt, vAlAMiNt tElyEs 
HAGyAtékot. MAGAs ároN DiJtAlAN kisZállássAl!!! 06-70-636-2777

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

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

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

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

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

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

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

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

 társKErEsŐ
n 68 / 167 / 70 éves özvegyasszony vagyok. Páromat keresem egyedülálló, jólelkű 

szenvedélytől mentes férfi személyében. T.: 06-30-923-7423.

 

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

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

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Havanna u. 52. fszt. 292. – 23 m²- vegyesbolt 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

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

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz 
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 

Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet 
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem   

Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 
Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 

Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda   
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 

Méta u. 2. A43 – 17 m2 - dombgarázs 
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár  
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés 

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó 
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda 

Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár   
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár 

Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár   
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda 
Sina Simon sétány 7. fszt. 69. -39 m² - iroda 

Széchenyi u. 95. fszt.8. – 24+18 m² - üzlet 
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár 
Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet 
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda   

Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár 
Tövishát u. 19. fszt. 143. -14 m²  - üzlet 

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha 
Tövishát u 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges   

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

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

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

Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 
Üllői 323-325 – 2138 m² - területhasználat 

Üllői út 333. fsz. 5-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 

Üllői út. 362. fszt. 8. – 23 m² - üzlet 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 
Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 

Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 

 
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 

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

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

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

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

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

2016. január 15. 16.00 óra  
Pályázók értesítése: 

A következő naptári héten telefonon vagy írásban 
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 

Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 
 

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.

bakery-world-hungary-2015-12-18_XVIII  2015.12.19.  12:09  Page 1

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

bakery-world-hungary-2015-12-18_XVIII-2  2015.12.19.  12:09  Page 1

XVIII. kerületi nemzetközi sütőipari vállalat 
TARGONCAVEZETŐ MUNKATÁRSAT KERES.

Munkaidő: hétfőtől péntekig 8-16:30 óráig
Amennyiben nem riad meg a részben fagyasztókamrában történő 

munkavégzéstől és rendelkezik érvényes targoncavezetői jogosítvánnyal
küldje el önéletrajzát az alábbi elérhetőségek egyikére: 

Brigitta.lonai@lantmannen.com, Lantmannen Zrt., 1186 Bp., Besence u. 11.

lantmannen-2015-12-10_XVIII  2015.12.16.  11:22  Page 1
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16 A Vörösmarty iskola énekesei és Lugosi Dániel Ali is az újévi hangversenyenKultúra

�néhány dolog 
másképpen lesz 
a dohnányi ernő 

zeneiskola január 
8-i újévi hangverse-
nyén a korábbiakhoz 
képest, de egyvalami 
nem változik: a derűs 
hangulat. 

kErékGyártó GyörGy  

minden arra vezethető vissza, 
hogy a bécsieknek 1939 szilvesz-
terén még volt kedvük vicce-
lődni. Az első „újévi” koncertet 
ugyanis ezen a napon rendezték 
az amúgy akkor már náci meg-
szállás alatt álló Ausztria fővá-
rosában. Ám a szervezőknek csak 
egy évvel később jutott eszükbe, 
hogy a strauss-műveket felvo-
nultató hangverseny ne az óévet 
búcsúztassa, hanem az újat kö-
szöntse. Az első igazi bécsi újévi 
koncert tehát 1941. január 1-jén 
hangzott el, azóta pedig nem-
csak szép, de nemzetközi hírű 
és igen rangos zenei eseménnyé 
vált, amely világszerte mintát 
adott hasonló rendezvényeknek. 
A XVIII. kerületi zenerajongókat 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola két 
együttese ajándékozza meg évről 
évre ilyen ünnepi programmal, 
és a színvonalra garancia az, 
hogy ők a helyi újévi koncertek 
szereplői. Ehhez már csak ügye-
sen kell összeállítani a műsort, 
és megvan a jó hangulat.

ami marad
Az új esztendő első vasárnap-
jára időzített hangversenyt 
eleinte felváltva tartották a 
Lőrinci sportcsarnokban és a 
Pestszentimrei sportkastélyban, 
de úgy tűnik, mára az utóbbi-
ban találta meg végleges ottho-
nát a rendezvény.

– Kinőttük a lőrinci csarno-
kot – árulta el ennek okát Bán 
Réka, az iskola igazgatója. – 
Akkora az érdeklődés, hogy a 
rendezvénynek most már csak a 
sportkastély tud helyet adni.

A Dohnányinak amúgy nem 
ez az egyetlen nagyszabású ren-
dezvénye. mindig számottevő 
érdeklődést vonz a tanévzáró 
és az adventi hangverseny, va-

lamint a filmzenei koncert is, 
de kétségtelen, hogy ez az az 
esemény, amelyen a szó szoros 
értelmében igyekszik mindenki 
ott lenni – a kerületi polgárok 
éppen úgy, mint a helyi közélet 
képviselői. 

– szerkezetében és temati-
kájában ugyanolyan lesz a jövő 
évi hangverseny is, mint az ed-
digiek – tájékoztatott az igazga-

tó. – Tehát a program két részre 
bomlik, az elsőben az ifjúsági 
fúvószenekar, a másodikban 
a szimfonikus zenekar lép fel. 
színpadra áll elmaradhatatlan 
vendégünk, a Kossuth-díjas 
szenthelyi miklós hegedűmű-
vész is, és természetesen alap-
vetően vidám újévi hangulatú 
műsor hangzik el, benne film-
zenékkel és olyan elmarad-

hatatlan darabokkal, mint a 
Radetzky-induló.

ami új
mindemellett sok újdonságot is 
kínál az esemény. Változás lesz 
például az időpontban.

– 2016 első vasárnapja január 
3-ra esik, ami nagyon megnehe-
zíti a koncert előtti próbálást – 
magyarázta Bán Réka. – Emel-

lett már korábban is felmerült, 
hogy azoknak az iskolásoknak, 
akiknek hétfőn reggel 8 órakor 
a szokott rendben kezdődik a 
tanítás, nem ideális a vasárnap 
délutáni-esti időpont. Ezért 
most először pénteken tartjuk a 
koncertet, tehát január 8-án 18 
órakor kezdünk a sportkastély-
ban.

Természetesen, ahogy min-
den évben, ezúttal is elhangzik 
majd olyan darab, amelyik kissé 
kizökkenti a nézőt a zenehallga-
tás hagyományos menetéből. Az 
egyik műben például egy írógép 
játssza a szólót.

Különleges alkalomnak szá-
mít, hogy a programban föllép-
nek a Vörösmarty iskola éneke-
sei is.

– A Vörösmarty fontos évfor-
dulót ünnepel, ezért merült fel az 
ötlet, hogy vendégeink legyenek 
ezen a nevezetes estén – mondta 
az igazgató. – Velük a Kállai ket-
tőst adják elő a Dohnányi zené-
szei a koncert zárószakaszában. 
Vendégünk lesz továbbá Lugosi 
Dániel Ali, a köztévé Virtuózok 
című tehetségkutató versenyé-
nek győztese egy fantasztikus 
klarinétszámmal. És várjuk a 
Tébláb művészeti iskola tánco-
sait is, akik nem először tisztel-
nek meg bennünket a közremű-
ködésükkel.

ÚJ AZ idŐPont!
Az eddigiektől 
eltérően pénte-
ki napon rendezi 
újévi hangver-
senyét a dohnányi 
Ernő Zeneiskola. A 
vidám hangulatú, 
kétrészes prog-
ram január 8-án 18 
órakor kezdődik 
a Pestszentimrei 
sportkastélyban.

változAtlAn hAngulAt
 Ismét nagyszabású évköszöntő koncertre készül a Dohnányi 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Igaz, hó – mint általában – most 
sem volt a pályán, de ez egy pil-
lanatig sem zavarta a résztvevő-
ket mikulás napján, december 
6-án. mivel időben (a verseny 
kezdetére) elállt az eső, a közel 
150 gyermek felszabadultan él-
vezhette a siklást a műanyag pá-
lyán, s várhatta izgatottan a mi-
kulást, aki meg is jött, ráadásul 
ezúttal sem üres kézzel.

– Örömteli, hogy a kerületi 
gyermekes családok már úgy 
tervezik a decemberi hétvégéi-
ket, hogy egy napot a Bókay-kert 

pályáján töltenek el, mert tud-
ják, nem akármilyen élményben 
lesz részük a gyermekeiknek – 
mondta Kőszegi János, a síiskola 
vezetője, aki a mikulás-nap ren-
dezőjeként sikeresnek nevezte 
az eseményt.

Az elégedettsége érthető, 
hiszen a létszám egyre nő, ami 
annak is köszönhető, hogy az 
ősszel kezdődő sítanfolyamok 
résztvevői ez alkalommal adnak 
számot arról, hogy mennyire sa-
játították el a sízés alapjait. Le-
het, hogy kiválóan, lehet hogy 
gyengébben, de mikulás napján 
nem is ez a lényeg, hanem az, 
hogy mindenki megmutathassa, 
mit tud.

– A célunk természetesen az, 
hogy minél sportosabb, ügye-
sebb srácok és lánykák kerülje-
nek ki a síiskolánkból, de annak 
is megvolt a sikerélménye, aki 
nem az olimpiai bajnoki címre 
aspirál – vélte az iskola vezetője. 
Bizony meg, mert az is kapott 
érmet, annak is jutott ajándék, 
aki csak „döcögve” csúszott le a 
hegyoldalon. Ezen a napon nem 
a győzelem, hanem a részvétel 
volt a fontos.

A kora délutáni órákban 
aztán megérkezett a „lényeg” 
is, a főszereplő, maga a miku-
lás – és nem egyedül. Vele sik-
lottak a középhaladó pályán az 
„alattvalói” is. A krampuszok, 
az angyalkák és az évről évre 
visszatérő vendég, moha bácsi. 
Ekkorra már lezajlott a minden-
ki számára érmet hozó verseny, 
így aztán volt dolga bőven a mi-
kulásnak és a csapatának, akik 
valamennyi induló nyakába ér-
met akasztottak.

Az erre várakozók – vagy ép-
pen már nyakukban az éremmel 
– élvezhették a zenés műsort, 
aki meg netán fázott, az forró 
teát kortyolhatott.

– Ahogy a program közben 
elnéztem a vendégeinket, nem 
tudtam eldönteni, hogy vajon a 
szülők vagy a gyerekek a boldo-
gabbak. Az előbbiek azért, mert 
látták az eredményét annak a 
munkának, annak a sok tanfo-
lyami órának, amit a gyermekeik 
elvégeztek, az utóbbiaknak meg 
azért csillogott a szemük, mert 
látták a munkájuk értelmét, rá-
adásul ajándékot is kaptak érte 
– mesélte Kőszegi János.

Ê rF

Ezen a napon nem 
a győzelem, hanem 
a részvétel volt a 
fontos.

idén ismét a Pestszentimrei sportkastélyban indul a koncertév

És mEGInT  
JÖTT A mIKULÁs
A Bókayban mindenki győztes volt

tizenötnél is többször volt már a házigazdája a 
Bókay-kertben a 4seasons síiskola annak az évzáró 
rendezvénynek, amely évről évre egyre több gyerme-
ket vonz a pályára. érthetően, hiszen olyan verseny 
ez, amelyiken mindenki nyer.

 

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

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

minden célba érkező ajándékba kapja a verseny pólóját!

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

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

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

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

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

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

információ: eszes János 06-20-23-23-823
 www.bp18.hu | eszes@bp18.hu 
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17Az ünnepek idejére sem áll le az alkotás a PIK-ben  szabadidő

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ
városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 31. 20 óra: Szilveszteri 
bál. Zenél a Főnix Együttes, sztárven-
dég: Csepregi Éva. Belépőjegy: 6500 
Ft. Vacsora rendelhető (+ 2800 Ft), 
előzetes helyfoglalást kérünk!
Január 17. 11 óra: János vitéz – a 
Lőrinci Színpad előadása. Belépőjegy: 
990 Ft.
Január 19. 18 óra: Szülőnek lenni 
program – beszélgetés a szülői lét 
fontos kérdéseiről. Tervezett témák: a 
gyermek önbizalma, a szülői tekintély, 
a szófogadás, a gyermek morális 
fejlődése, a gyermek felelősségének 
kialakulása. Részvételi díj: 1800 Ft 
(előzetes jelentkezés esetén: 1600 
Ft). Előzetes jelentkezés: info@
szuloneklenni.hu. 
Január 23. 15 óra: Számít6sz rám 
klub
Január 24. 15 óra: Szerelmes komé-
diások, avagy Miss Arizona – zenés 
vígjáték két felvonásban. Belépőjegy 
felnőtteknek: 2400 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak: 1700 Ft.
Január 30. 11 óra: Kezdődhet a 
mulatság – Halász Judit koncertje. 
Belépőjegy: 2200 Ft.
Január 30. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Január 30. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Közkedvelt tanfolyamainkra, 
foglalkozásainkra (ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna), valamint a 
New Dance World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra is lehet 
jelentkezni. A részletekről az elérhe-
tőségeinken lehet érdeklődni.
Szerdánként baba-mama jóga, csü-
törtökönként Etka-jóga. A részvételi 
díj mindkét foglalkozáson 700 Ft. A 
részletekről érdeklődni, illetve jelent-
kezni az elérhetőségeinken lehet.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

lŐrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
December 28–29. 8 óra: Ki-Lő Kupa 
és Szünidei Labdarúgógála
Január 9–10. 9 óra: Futsal után-
pótlás-labdarúgótorna a Városgazda 
Utánpótlás Akadémia szervezésében
Január 16–17. 9 óra: Erima-kupa 
leány-kézilabdatorna

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
December 29. 19 óra: We love 80’s 
– Retrokoncert. Belépőjegy: 3900 
Ft, korlátlan italfogyasztásra jogosító 
VIP-jegyek 9900 forintos áron 
kaphatók. 
December 30. 18 óra: Utcabál
Január 8. 18 óra: A Dohnányi Ernő 
Zeneiskola újévi koncertje. Belépő-
jegy: 1200 Ft.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Január 4. 14 óra: a Tájak-Korok-

Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
Január 6. 17.30: Társasjátékklub
Január 13. 16.30: Izgő-mozgó klub 
– járművek
Január 14. 17 óra: Igazság a drogok-
ról – Erdősi Béla ny. pénzügyőr alez-
redes és drogprevenciós szakreferens 
előadása
Január 18. 14 óra: a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
Január 20. 16.30: KézműveSzerda 
– tél
Január 21. 17 óra: Mit és hogyan 
meséljek? Négy alkalomból álló 
előadás-sorozat a mesékről és a me-
seterápiáról felnőtteknek. Első rész: 
Bevezetés a mesék világába. Előadó: 
Náfrádi Anikó.
Január 27. 17.30: Társasjátékklub
Január 28. 17 óra: Börzsönyi Erika 
költői estje
A Galéria 18 kiállítóteremben janu-
árban Zsolnai Mihály fafaragó népi 
iparművész kiállítása látható.
62 éven felüli olvasóink ingyen inter-
netezhetnek a könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Január 29. 17.30: Hozom a szeren-
csét – kéményseprős mesék, versek, 
mondókák

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Január 7. 10 óra: Csevegő csütörtök 
– hogyan teltek az ünnepek?
Január 13. 16 óra: Receptcsere – mi 
volt az ünnepi ebéd?
Január 29. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja – mi volt a könyvsláger 2015-
ben?
A könyvtár nyitvatartási idejében a 
kerület templomait bemutató tab-
lókiállítás tekinthető meg a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény rendezésében.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 23. 18.45: Zumba Nikivel
December 27. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub óévbúcsúztatóval
December 29. 10 óra: Véradás a 
Magyar Vöröskereszt szervezésében
December 29. 19 óra: Őrült nők ket-
rece – vígjáték a Figurák Színjátszó 
Társulat előadásában
December 30. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE óévbúcsúztató 
összejövetele
December 30. 18.45: Zumba Nikivel
Január 3. 10 óra: Ásványkiállítás és 
-börze. Belépőjegy: 400 Ft.
Január 3. 11 óra: Rovarok és 
lepkék – Fábián György előadá-
sa. Az ásványbörze 400 forintos 
belépője feljogosít a programon való 
részvételre.
Január 3. 14 óra: A csend titka – 
szatszang, azaz időtlen beszélgetés d
r.                                 Suresh Kv. 
Siddhah Yogival, a meditáció meste-
rével. Az ásványbörze 400 forintos 
belépője feljogosít a programon való 
részvételre.
Január 5. 18 óra: a TV18 élő televí-
zióműsor-felvétele sztárvendégekkel
Január 6. 18.45: Zumba Nikivel
Január 7. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Január 8. 15 óra: A Gyermekszem-
mel – Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 
élek, itt az otthonom című rajzpályá-
zat díjkiosztó ünnepsége. A pályamű-
vekből rendezett kiállítás január 18-ig 
tekinthető meg.
Január 9. 14 óra: a XVIII. kerületi 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
újévi hangversenye
Január 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Január 12. 18 óra: A csodálatos antik 
világ – Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens előadás-soroza-
ta. Mottó: Szeretni merj, ki így akarja, 
Isten az!
Január 13. 18.45: Zumba Nikivel
Január 16. 15 óra: Mulassunk együtt 
– a Marsai Dalkör összejövetele

Január 16. 15 óra: Terefereklub
Január 19. 18 óra: a TV18 élő televí-
zióműsor-felvétele sztárvendégekkel
Január 20. 18.45: Zumba Nikivel
Január 22. 17 óra: a Reflexiók 2015 
– La Biennale di Venezia című kiállí-
tás ünnepélyes megnyitója a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából
Január 23. 15 óra: Kondorosi 
csárda mellett – népdalműsor két 
felvonásban a Fráter Lóránd Nótakör 
előadásában. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György.
Január 24. 9 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szervezé-
sében
Január 24. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Január 27. 18.45: Zumba Nikivel
Január 29. 19 óra: Hyppolit, a lakáj 
– zenés vígjáték két részben az Art’z 
Más Társulat és a Figurák Színjátszó 
Társulat közös előadásában. Belépő-
jegy: 1500 Ft.
Chochol Károly fotóművész jubileumi 
kiállítása december 31-ig látható az 
aulagalériában.
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely. Vasárna-
ponként 8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi oktatás.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyŰJtEMény

kondor Béla sétány 10.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Mesék, mackók, mesterek – a hét-
köznapi tárgyak mesés világa címmel 
kiállítás a KÖKI Terminálban (II. 
emelet, 253-as helyiség). A kiállítás 
keretében kéthetente szombaton-
ként 10 és 18 óra között ingyenes 
gyermekprogramokkal várjuk az 
érdeklődő családokat. A kiállítás de-
cember 24–27., valamint december 
31. és január 3. között zárva tart, 
egyébként keddtől szombatig 10 és 
18 óra között látogatható.
A Jubiláló önkormányzat című 
vándorkiállítás januárban a Városháza 
Galériában tekinthető meg.
A Kossuth téren lévő kiállítóteremben 
(a Kossuth tér és a Thököly út sar-
kán) a Sztehlo gimnázium füvészkert-
jét bemutató kiállítás látható január 
6-tól. A kiállítás hétfőtől péntekig 10 
és 17 óra között tekinthető meg.
Központi irodánk december 23. és 
január 3. között zárva tart.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a 
kerületi oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem december 22. és 
január 4. között zárva tart, egyébként 
keddtől szombatig 14 és 18 óra 
között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

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

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 22. 10 óra: Családi 
karácsonyváró – ünnepi hangulatú 
közös családi program kézműves 
foglalkozással, arcfestéssel, interaktív 
zenei műsorral. A részvétel ingyenes!
December 28. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. Belépő-
jegy: 600 Ft.
Január 6. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: biológiai növényvédelem a 
veteményesben. Előadó: Székely 
Gyöngyvér. A részvétel ingyenes!
Január 6. 18 óra: Keresztút – a 

Kondenz művészeti csoport kiállítá-
sának megnyitója. Köszöntőt mond: 
Garamvölgyi Béla.
Január 8. 15 óra: Nyugdíjas nótadél-
után – régi idők ismerős dallamaival. 
A részvétel ingyenes!
Január 9. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Január 12. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Tervezett téma: stresszkezelés 
természetes módszerekkel. Előadó: 
Jászay Marianna. Belépőjegy: 400 Ft.
Január 15. 15 óra: Mesék Mátyás 
királyról – gyermekszínházi előadás a 
Tihanyi Vándorszínpad előadásában. 
Belépőjegy: 980 Ft.
Január 15. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás előtt egy 
héttel. További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail címen 
kapható.
Január 20. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: borbírálat. Előadó: Nagy 
Ákosné. A részvétel ingyenes!
Január 22. 17.30: Pető Csilla 
Lélektánc a Caminón című könyvének 
élménybeszámolóval egybekötött 
bemutatója a Magyar Kultúra Napja 
alkalmából
Január 22–24. között: Reflexiók – 
Vágyakozás Velencébe. Árvay Zolta 
és Pogonyi Dávid videoinstallációs 
kiállítása.
Január 23. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Január 26. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Tervezett téma: lelki eredetű 
betegségek felismerése. Előadó: Kiss 
Tamás. Belépőjegy: 400 Ft.
Január 27. 18 óra: 69,4 – Hoós Jenő 
fotográfus kiállításának megnyitója. 
Köszöntőt mond: Garamvölgyi Béla, 
közreműködik: Draskóczy Zoltán.
Január 29. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás előtt egy 
héttel. További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail címen 
kapható.
Január 30. 15 óra: A magánytól az 
összetartozásig – Pál Feri atya elő-
adása. Előzetes jelentkezést kérünk! 
Belépőjegy: elővételben 1600 Ft, a 
helyszínen 1800 Ft.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra 
jelentkezni, az időpontjukról érdeklőd-
ni az elérhetőségeinken lehet.
Bal 18
Üllői út. 337.
Január 21. 17 óra: Közéleti kávézó. 
Téma: MSZP-kongresszus után. 
Meghívott vendég: Lendvai Ildikó, az 
MSZP korábbi elnöke, házigazda: 
Kunhalmi Ágnes országgyűlési kép-
viselő. Beszélgetőpartner: Gyuricza 
Péter újságíró.

isMét ásváNyBörZE
Január 3-án (vasárnap) 10 órától 
ásványok, opálok, meteoritok, 
gyöngyök, csiszolatok, kagylók, 
csigák, kövületek és féldrága-
kövek kiállítása és vására lesz a 
Kondor Béla Közösségi Házban. 
Legalább két tucat kiállító mutatja 
be az ásványait, és 11 órától 
Fábián György ismeretterjesztő 
előadását is meghallgathatják az 
érdeklődők. (Belépőjegy: 400 
forint.)

 

csAláDi kéZMűvEs 
MEstErkEDésEk 

A Tomory Lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyűjtemény a 
kicsiket és a nagyokat egyaránt 
várja, hogy együtt próbálják 
ki a hímzést, a horgolást és a 
faragást. A kézműves munkák 
fortélyainak megismerésében 
és elsajátításában hozzáértő 
mesterek segítenek.
Időpont és helyszín: 2016. január 
16. (szombat) 14–18 óráig, Me-
sék, mackók, mesterek kiállítás 
(KÖKI Terminál, 253. üzlet, II. 
emelet, az éttermek mellett). A 
részvétel ingyenes!

A természet 
csodái
Pörnye nikolett kerületi festőművész színpompás olaj-
festményeiből nyílt kiállítás a PiK galériában. A rendha-
gyó megnyitón a közönség még az alkotásban is részt 
vehetett.

Pörnye Nikolett Cserhát-Arany-
ecset- és Batsányi-emlékdíjas fes-
tőművész már kisiskoláskorában 
érdeklődött a művészetek iránt, 
de komolyabban csak pár éve 
kezdett foglalkozni a festészet-
tel. 2013-ban beiratkozott simon 
m. mária festőművész tanodá-
jába, ahol különféle kurzusokon 
vett részt, és csaknem 30 eltérő 
technikát sajátított el. A kitartó 
tanulásnak és gyakorlásnak ha-
mar meglett az eredménye, hiszen 
idén novemberben a Zila Kávé-
házban vehette át az smV 2000 
Festőtanoda mesterdiplomáját. Az 
ecset mellett szívesen ragad tollat 
is, hogy papírra vesse a saját képei 
által ihletett verseit.

A Pestszentimrei Közösségi 
Házban december 2-tól látható 
első önálló tárlatán Pörnye niko-
lett főként tájképeket állított ki, 
elmondása szerint ugyanis azok-
ban leli meg igazán önmagát. A 

kötetlen hangulatú, interaktív megnyitón a közreműködő zenészek 
és versolvasók mellett a közönség tagjai is szerepet kaptak. szava-
zataikkal értékelhették a kiállított alkotásokat, amelyek közül egyet 
ki is sorsoltak a voksolók között. A feladatok azonban ezzel még 
nem értek véget, ugyanis az alkotó maga is kapott egy nagyszabású 
– mondhatni, házi – feladatot. A közönség tagjai által felskiccelt 
vonalakból kell elkészítenie egy tájképet a kiállítás végéig.

A tárlat január 3-ig tekinthető meg a PIK-ben.
Ê cs. M.

kreAtív Alkotói 
pályázAt
otthonom a Xviii. kerület címmel alkotói pályázatot hir-
det az önkormányzat és a tomory lajos Pedagógiai és 
helytörténeti gyűjtemény az itt élő gyermekeknek és fel-
nőtteknek. 

A pályázatot Pestszentlőrinc várossá válásának 80., Pestszentimre 
önállósodásának 85., valamint az önkormányzati rendszer kialaku-
lásának 25. évfordulója alkalmából írjuk ki.

A pályázat témája: Mit jelent nekem a kerület? Miért szeretek 
itt élni? Mi köt ide? Hogyan látom Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
múltját és jelenét? 

Kategóriák: írásmű, videoüzenet, digitális fotó.
Korcsoportok: felső tagozatos tanulók, középiskolások, 

felnőttek.
Formai, terjedelmi követelmények: írásmű (vers vagy próza): 

minimum 500, maximum 3000 karakter (szóközökkel együtt); vi-
deó: maximum 3 perc; digitális fotó: minimum 1500-szor 1500 kép-
pontos felbontás.

Kérjük, hogy az alkotásoknak adjanak címet, a digitális fotóhoz 
pedig mellékeljenek néhány mondatos leírást, esetleg történetet. 

A munkákat a muzeum@muzeum18ker.hu e-mail címre kell 
elküldeni. 

A kísérőlevélben szerepelnie kell a készítő nevének, életkorának, 
lakcímének, e-mail vagy postacímének, telefonszámának, iskolája 
vagy munkahelye nevének, ha ez is a kerületben van (az általános 
iskolások esetében a szülő vagy a felkészítő tanár/iskola nevének és 
elérhetőségeinek), valamint a korcsoportnak és a kategóriának.

A pályázatok leadásának határideje: 2016. január 10., 12 óra.
Értékelési szempontok: a pályázat témájának megjelenítése, a 

kivitelezés minősége és kidolgozottsága, kreativitás és egyediség.
A beérkező pályázati anyagokat szakmai zsűri értékeli és díjazza, 

korcsoportonként és kategóriánként. A legjobb alkotásokból kiállí-
tást rendezünk a városházán, azokat szerkesztett kiadványban vagy 
képeslap formájában megjelentetjük, illetve bemutatjuk a Városkép 
című lapban és a kerületi tévében. 

A díjazottakat e-mailben vagy telefonon értesítjük, és a névsoru-
kat közzétesszük a XVIII. kerületi önkormányzat weboldalán (www.
bp18.hu). 

VÉRADÁS 
2015. december 29-én, kedden  

10.00 -15.00  óráig 

Amit nagyon fontos tudni! 
• minimálisan 50 kg testsúly, betöltött 18. életév szükséges (max. 60 év) 
•  

•  

Adj vért és ments meg három életet!     

www.veradas.hu 
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18 Pillantás az aranybányába 1.sport

valkusz Máté, Füredi rebeka és Eszes János is olyan eredményeket ért el idén, amelyek alapján hamarosan a kerületen 
kívül is ismertté válhatnak

rótH FErENc   

Egy tékvandós lány, egy 
kéttusázó és egy teniszező fiatal-
ember különböző utat jár be, de 
mindhármukra a céltudatosság, 
a győzni akarás a jellemző. 

Valkusz máté, 
a toP 10-es
Az ígéretes ifjú tehetségről, a 
versenyeiről, a sikereiről rend-
szeresen beszámolunk a sport-
rovatban. Két oka van ennek. 
Elsősorban Valkusz Máté saját 
maga érte el ezt az eredmé-
nyeivel, másodsorban a me-
nedzser édesanya, Valéria asz-
szony rendszeresen tájékoztatja 
a lapunkat fia aktuális verse-
nyéről. Így aztán tényleg kép-
ben vagyunk Valkusz-ügyben.  
szinte hihetetlen az a fejlődés, 
amivel a 18 éves fiatalember 
megörvendeztette azokat, akik 
újabb magyar férfi teniszcsilla-
got szeretnének látni. Valóban 
szuperévet tudhat maga mögött. 
2015-ben az 52. helyről jutott 
a korosztályos top 10-be, a 7. 
helyen jegyezték a junior világ-
ranglistán. Ezzel az eredmény-
nyel kivívta magának az indulás 
jogát a World mastersen, amit 
márciusban rendeznek Kínában. 
Tehát már most telik a verseny-
naptára 2016-ra. 

Az idén négy nemzetközi tor-
nagyőzelmet szerzett. májusban 

az olaszországi Pratóban 2-es 
kategóriás versenyen diadal-
maskodott, augusztusban a bu-
daörsi 2-es kategóriásban nyert, 
majd Kanadában lépett pályára 
1-es kategóriásban, végül no-
vemberben a meridai (mexikó) 
1-es kategóriás versenyen volt a 
legjobb. 

németországban az 
offenbachi és Japánban az osza-
kai 1-es kategóriás versenyben a 
döntőig jutott. Párosbeli életére 
különösen büszke lehet máté, 
mert az év elején az Austral 
Openen a 3. helyen végzett a 
párjával. Három hónappal ké-
sőbb, a párizsi Roland Garroson 
megismételték a bravúrt. 

Élete első és eddigi egyetlen 
felnőtt versenyén a legjobb nyol-
cig jutott, ennek köszönhetően 
szerepel az ATP-világranglistán, 
ahol a legjobb helyezése 1374. 

A lőrinci srác idei összesített 
statisztikája 80 százalékos, ami-
re azt szokták mondani: tessék, 
lehet utánozni! 

ÚJABB siKEr
 A legfrissebb hír: 
valkusz Máté a 3. 
helyen végzett az év 
utolsó versenyén, az 
orange Bowlon az 
Egyesült államokban, 
s ezzel a sikerrel 
a 3. helyen zárta 
az évet a junior 
világranglistán. 

FÜredi reBeka,
a raBul ejtett 
Azok számára, akik nem kö-
vették nyomon a gimnazista 
lány sportkarrierjét, akár vá-
ratlan is lehetett a lettországi 
junior Eb-arany. Ha azonban 
belepillantunk az „előéletébe”, 
rögvest kiderül, hogy nem a 
véletlen műve volt az első hely. 
Füredi Rebeka Boszniában egy 
olyan világranglistás versenyen 
nyert, ahol összesen 1500-nál 
többen (!) indultak, tehát az ő 
súlycsoportjában, a 68 kilósban 
is lehettek néhányan… Az m2 
Cup elnevezésű nemzetközi via-
dalon sem talált legyőzőre, mint 
ahogyan a holland nyílt bajnok-
ságon is csak a döntőben maradt 
alul. Ezek után nem is kérdéses, 
hogy a hazai diákbajnokságon is 
első lett.
megnyerte az osztrák nyílt baj-
nokságot, akárcsak a Belgrade 
Trophy világranglista-versenyt 
is. Ezek után következett a lett-
országi Eb-arany, majd egy 
„emelettel feljebb”, az U21-esek, 
vagyis már a felnőttek között 
elért 5. helyezés. Rebeka, aki 
immár véglegesen elkötelezte 
magát a tékvandó mellett, ko-
rábban több sportágat is űzött, 
de végül ez ragadta meg igazán. 
Érthetően, hiszen a rendszeres 
edzések után itt követték egy-
mást a sikerek, amelyeknek tá-
volról sincs vége. Alapvetően a 
tékvandó színes mozgásvilága (a 
formagyakorlat, a töréstechnika 
és a küzdelem) ejtette őt rabul. 
A fentiek alapján nem nehéz 
kitalálni, hogy a lány célja a 
„csillagos ég”. Előbb a felnőtt 
Európa-bajnokságra, majd a 
2020-as tokiói olimpiára szeret-

ne kijutni, s ha már ott van, úgy 
szerepelni, hogy a szűkebb pát-
riájában se úgy beszéljenek róla, 
mint reménységről, hanem mint 
befutott sportolóról. Füredi Re-
beka szakmai munkáját Breznai 
Ágnes irányítja Újpesten, az 
UTE-ban.

eszes jános, 
a Céltudatos
Amikor az idei diákolimpiai 
helyezetteket és győzteseket ün-
nepelte az önkormányzat, kiszó-
lítottak egy, a korához képest 
„toronymagas” fiút is. Aki látta 
azt a határozottságot, ahogy 
Eszes János átvette az elisme-
rést, ahogy a helyére ment, az 
azt is láthatta, hogy ez a legény 
tud valamit, de legalábbis tudni 
akar…

nos, a „kis” Eszes (az önkor-
mányzat sportreferensének a fia) 
eredménysorát végignézve jó az 
esély arra, hogy a fiú a magyar 
öttusahagyományok méltó foly-
tatója lesz, pedig még igazán 
„zsenge” korú a maga nem egé-
szen tíz esztendejével. Az 1996-
ban született János kéttusában 
már két éve országos bajnok, és 
társaival a váltóban sem talált 
legyőzőre. A legjobbak között, 
az elit bajnokságban is első volt, 
egyéniben és váltóban is. Kibé-
relte a dobogó legfelső fokát a 
Brassó utcai iskola diákja, aki 
mellesleg az úszásban is szer-
zett egy országos diákolimpiai 
aranyat. megsúghatjuk azért azt 
is, hogy kedvenc sportága a foci. 
Ezek után érthető a határozott-
sága és az önbizalma a Lőrinc 
2000 sE ifjú sportolójának, aki 
egyszer talán a „leghazaibb” pá-
lyán, a lőrincin is felállhat majd 
a dobogó tetejére.

CsAK néhány év, és ŐK lEsZnEK A sZtároK 

� az utánpótlásra, annak felnevelésére oda 
kell figyelni, hiszen ők lehetnek a magyar 
sportsikerek letéteményesei. Bizonyítandó, 

hogy Pestszentlőrinc jól áll „up-ügyben”, olyanokat 
kerestünk meg, akikből sztár lehet, nem is olyan 
sokára.

KOsARAT 
KAPTAK
Két új mini-kosárlabdapalánkot kapott a Piros isko-
la. A sporteszközöket az intézmény saját alapítványa 
vásárolta a diákoknak. Az állítható magasságú mobil 
palánkoknak köszönhetően az alsó tagozatosok is ki-
próbálhatják a kosárlabdát.

– nagy öröm számunkra, hogy a kisebbek számára is szélesedik 
az iskolánkban elérhető csapatsportágak köre – mondta Elek No-
émi, a Pestszentlőrinci német nemzetiségi Általános Iskola (Pi-
ros iskola) igazgatója, miután a tanulók birtokba vették a kosár-
palánkokat, amelyeket Sági Zoltán, a jövőre 25 éves Piros Iskola 
Alapítvány elnöke és Galgóczy Zoltán alpolgármester adott át.

A felnőttek ilyenkor kötelező, hivatalos mondatainak vissz-
hangja szinte el sem csendesedett még a tornateremben, amikor 
a tanulók már birtokba is vették a kosárlabdapalánkokat. A na-
rancssárga labdák tucatjai a teljes óraközi szünetben repültek a 
kosarak felé.

Galgóczy Zoltán is örömmel figyelte a gyerekek önfeledt játé-
kát az iskolai mikulás-ünnepséggel összekötött átadáson. 

– A kerület vezetése fontosnak tartja, hogy az iskolákban 
minél tartalmasabb legyen a mindennapos testnevelés. Ez a két 
palánk segít ebben és a kosárlabda mint sportág népszerűsítésé-
ben is. Annak is örülök, hogy a Piros iskolában ilyen felelősen 
gondolkodó és gondoskodó szülői közösség van, hiszen az ala-
pítvány révén tulajdonképpen a szülőktől kapták az alsós gyere-
kek ezeket a sporteszközöket, amelyek által most már számukra 
is elérhető ez a szép sportág – mondta az alpolgármester.

A Piros iskolában idén nem ez volt az első sportfejlesztés. A 
május 30-i gyermeknapi rendezvényen avatták fel a két új kültéri 
pingpongasztalt.  Az udvaron felállított asztalok egyikét szintén 
az alapítvány, a másikat a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. ajándékozta az iskolának. 

P. A.

sPORTnAP 
A KAssÁBAn 
A kerületben már ismert küzdősportnapot november 
harmadik hétvégéjén rendezték meg a Kassa Utcai 
általános iskola tornatermének három tatamiján, nagy 
sikerrel, sok indulóval.

A sOFI cselgáncsozóinak mestere, Juhász József az elmúlt hó-
napban ismét megrendezte a csapatával azt a küzdősportnapot, 
amely nemcsak Lőrincen és Imrén egyre népszerűbb, hanem 
az ország különféle pontjairól is egyre több érdeklődőt vonz. 
A kiváló szakember – nem egy speciális olimpikon (sőt baj-
nok) edzője – elmondta, hogy rendkívüli volt az érdeklődés 
az ép és a speciális sportolók számára egyaránt rendezett ver-
seny iránt. Az ország több megyéjéből és a fővárosból több 
mint 200 sportoló vonult fel 15 egyesület képviseletében. 
Amint Juhász József elmondta, azért volt különösen örömteli 
számára ez a küzdősportnap, mert sokan érkeztek vidékről is, 
ami jelzi, hogy országossá bővült az esemény. A három tatamin 
megrendezett, az óvodástól a felnőtt korosztályig kiírt küzdel-
meken túl látványos tajcsibemutatót is élvezhettek a vendégek a 
kiváló mesternek, Pichler Klárának köszönhetően.

Ê r. F.

csillAGok 
sZülEtNEk 
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19„Vagy futballozgatunk, vagy célt tűzünk ki magunk elé” sport

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

– Amikor tavaly októberben el-
nöknek választották, talán nem 
is gondolta, hogy ilyen előkelő 
helyen várják majd a folytatást. 
Azért mondom ezt, mert akkor 
„névtelenként” álltak valahol a 
középmezőnyben, s a végére sem 
léptek előrébb. Mi változott meg?

– Jó, hogy nem azt kérdez-
te, minek köszönhető a csoda, 
mert arra nem tudnék válaszol-
ni. Ugyanis csoda nincs, mert a 
sportban nem létezik ilyen.

– Ez igaz, de akkor mi vál-
tozott meg gyökeresen, hiszen a 
kiscsapatból BLSZ-szinten nagy 
lett. Az őszük szinte hibátlan 
volt a tíz győzelemmel és az 54 
rúgott góllal. A kapottakat most 
hagyjuk…

– ne hagyjuk, mert ez volt 
a rossz. A hátsó alakzatban kö-
vettük el a legtöbb hibát, ezért 
kaptuk a 27 gólt. Ez nagyon sok. 
Látjuk, tudjuk, hogy ezen vál-
toztatni kell, ha célba akarunk 
érni. De válaszolva a kérdésére: 
a tavalyi szezon után megbe-
széltük a srácokkal a „dolgokat”, 
mégpedig a legőszintébben. 

– Elárulja, hogy milyen dol-
gokat?

– megválaszoltuk azt a kér-
dést, hogy vagy futballozgatunk, 
vagy célt tűzünk ki magunk elé.

– Az őszük után tudom a vá-
laszt. Voltak azonban, akik azt 
mondták, hogy amit csapatépítés 
ürügyén csinálnak, az már úgy-
mond maga a profizmus, hogy 
pénzért gurult a labda a PSK-
nál.

– Hallottunk mi is erről, de 
mivel nem igaz, nem foglalkoz-
tunk vele.

nyolC Győzelem
– Ezek szerint ingyen áll az élen 
a PSK?

– Ahogy nézzük… Pénzt a 
klubtól nem kapnak a játékosok, 
illetve csak úgy, hogy a tagdí-
jakból jut nekik. Ezen túl olyan 
cégeknél helyeztük el őket, ame-
lyeknek a tulajdonosa a PsK-
ban sportol vagy dolgozik. Ez 
a mi profizmusunk, aminek az 
a lényege, hogy barátság, ösz-
szetartás, azonos cél és a sikeres 
pályafutásra törekvés jellemzi a 

keretet. Ezt igyekeztek maguk-
kal vinni a játékosaink a pályá-
ra, aminek meg is lett az ered-
ménye. Legalábbis a félidei. 

– Akkor menjünk amatőrként 
a pályára, lássuk, mi kellett ah-
hoz, hogy a második helyre ke-
rüljenek.

– Több szakaszra lehet oszta-
ni az őszt. Az első igazán nagy 
lendületet az adta, hogy az első 
fordulóban, még augusztusban, 
idegenben győztük le 5-1-re a 
nagy ellenfelet, a kerületi sZAC-
ot. Jó rajtot vettünk, amit aztán 
egy rövid, de annál rosszabb szé-
ria követett. Ezután azonban el-
indult a szekér. nyolc győzelmet 
arattunk zsinórban, s ez össze is 
kovácsolta a csapatot, még ha a 
végére el is fáradtunk egy kicsit. 
Ez az oka annak, hogy hétpont-
nyi hátránnyal állunk a Kelen 
sC mögött a tabellán.

Fényes a Fakó
– Ez akár soknak is mondható. 
Ettől függetlenül sem változott a 
cél, a bajnoki cím?

– mindenkinek lesznek majd 
hullámvölgyei, ez biztos. A ta-
vaszi cél az, hogy mi veszítsük a 
legkevesebb pontot, és csak ma-
gunkra figyeljünk. nem látok 
olyan okot, amelyik azt mondat-
ná velem, hogy más lesz a tava-
szunk, mint amilyen az őszünk 
volt. megérezte a csapat, hogy 
bajnok lehet, s mindent meg is 
tesz ezért.

– A tartalékcsapat, ahogy 
mondják, a „fakó”, akár példát is 
mutathat…

– Igen, mert 11 meccsből 11-
et nyert. Annyira összeszokott 

csapat ez, hogy az álmukból 
felébresztve is tudják, hova, ki-
nek kell passzolni a labdát. Az 
ő céljuk nem is lehet más, mint 
hogy feljussanak a kiemelt baj-
nokságba.

a GalamB is 
tudja…
– A magyar foci jövőbeli sikerei 
kapcsán sok szó esik az utánpót-
lásról. Hány csapat képviseli a 
jövőt?

– Bajnoki rendszerben az 
U17-es és az U19-es csapat sze-
repel. Az utóbbi negyedik, ami 
azért nem mondható véletlen-
nek, mert olyan edző irányítja, 
mint Urbán Flórián, az egykori 
negyvenszeres válogatott, aki-
nek a tudása nem vonható két-
ségbe. Heti három edzést tart 
a srácainak. A legfiatalabbak, a 
7–13 évesek a Bozsik-program 
keretében kuparendszerben 
játsszák a meccseiket, hogy a 
legjobbak majd évek múlva a ge-
rincét adják a szakosztálynak.

– A kosár-, a kézilabda- és a 
sakkszakosztály mellett van még 
egy, amelyik ritkaságszámba 
megy. Ez a sportgalambász-szak-
osztály. Mit csinálnak ők?

– A főszereplők itt is tudják 
a dolgukat: mindig hazarepül-
nek…

„nem látok olyan 
okot, amelyik azt 
mondatná velem, hogy 
más lesz a tavaszunk, 
mint amilyen az 
őszünk volt.”

A Psk ősszel elkápráztatta a szurkolóit, érthető, ha tavaszra még merészebb terveket szőnek

siKErEs ŐsZ Után A PEstsZEntiMrEi FUtBAllCsAPAt

� egy évvel ezelőtt gyengécske őszi szezon 
volt a pestszentimrei labdarúgócsapat,  
a Psk mögött. a Blsz-bajnokság ii. osz-

tályának 2015–16-os szezonjára azonban nem-
csak lendületet vett a gárda, de szinte szárnyakat 
növesztett. olyan 15 fordulót tudhat maga mögött, 
amelyre büszke lehet. az ajándék sem maradt el, 
a Psk az osztály második helyén várja a tavaszt. 
ahogy a klub elnöke, egry zoltán megfogalmazta, 
feljutási reménnyel és céllal. 

ÉVBÚCsÚZTATó, 
GyŐZELEmmEL 
Újabb két mérkőzéssel folytatta, illetve fejezte be az 
idei esztendőt a PlEr-Budapest kézilabdacsapata. Az 
idegenben lejátszott találkozó súlyos vereséggel ért 
véget a gyöngyös ellen (17-31), ám az utolsó forduló-
ban győzelemmel köszönt el a csapat a közönségétől 
(28-27). Folytatás februárban. 

nem mondha-
tó, hogy dicsérő 
szavakkal illette 
a csapata teljesít-
ményét az utolsó 
előtti fordulóban 
látottak alapján 
a vezetőedző, 
Hutvágner Ist-
ván. A gyöngyö-
si összecsapáson 
mindent magá-
val vitt a pályá-
ra az együttes, 
egyetlen dolgot 
leszámítva: a 

kézilabdázást… A végére 14 gólnyi lett a különbség, ami termé-
szetesen túl nagy. Hutvágner, ahogy egy edzőnek illik ilyenkor, 
„letolta” a csapatot, de máris kitűzte az új célt: a győzelmet a me-
zőkövesd ellen és a szép búcsút a kitartó közönségtől.

Úgy tűnik, használtak a szavak, mert már a meccs előtt látható 
volt, hogy „egyben van a brigád”, felpörgött a mezőkövesd elleni 
csatára, amelyen nagyon kellett a 2 pont. meg is lett, bár nem sé-
tálgatós meccset és nem emlékezetes teljesítményt követően.

A december 11-i mérkőzést lendületesen kezdte a gárda, s bár 
tapadt rá a vidéki ellenfél, az előny „itthon volt” a hullámzó, de 
kiegyenlített félidőt követően. A 3 gólos előny (16-13) azt ígérte, 
hogy nyugodt 30 perccel köszön el 2015-től az együttes.

nem így történt: a második félidő során többször is rágniuk 
kellett a körmüket a szurkolóknak. Pedig már azt is hihették, 
hogy kimehetnek a büfébe, oly vastaggá nőtt a különbség a félidő 
elején. A lőrinciek 6 góllal is vezettek már (20-14), ám a végjáték – 
miként megszokhattuk – megint krimibe illő lett.

Az utolsó tíz percben két dolog rajzolódott ki: egyrészt az, 
hogy a sport nem mindig a sportról szól, legalábbis a csapatok 
nem mindig „kisasszonyjátékát” látva, másrészt az, hogy valóban 
sokat kivett a PLER-ből az augusztus óta tartó erőltetett menete-
lés. Ez utóbbinak (is) volt a következménye, hogy feltámadt a me-
zőkövesd, s a vége előtt hat perccel kettőre olvadt a megnyugtató-
nak hitt előny. Az utolsó percre aztán már beállt az az eredmény, 
amely a hatvan perc után szerepelt a táblán, vagyis a 28-27-es 
PLER-siker.

nem volt elkeseredve senki, amikor a dudaszó a mérkőzés, az 
őszi szezonnak és az év utolsó meccsének a végét jelezte. Egyrészt, 
mert nyert a csapat, másrészt azért, mert a megszerzett 11 pont 
azt jelenti, hogy nem kell reszketve várni a folytatást.

Reszketve nem, de fizikailag és mentálisan felkészülve igen, 
mert február 7-én az Eger lesz az ellenfél, idegenben.

16. forduló
Gyöngyös–PLER-Budapest 31-17 (12-5)

17.forduló
PLER-Budapest–mezőkövesd 28-27 (16-13)

így láttA AZ EdZŐ
– szinte végig jól játszottunk, azután a buta 
hibáinkból visszajött az ellenfél. Azonban a 
végén, szerencsével, akarattal, itthon tartottuk 
a 2 pontot. gratulálok a csapatnak az éves 
teljesítményéhez, hosszú szezon van mögöttünk. 
Februárban is nehéz meccsekkel folytatjuk, s a 
cél az, hogy a rájátszást jó pozícióból kezdjük. 

EZ volt AZ év…
 A NAGy sikErű Lendületbe hozzuk! ingyenes kerületi sport-

program az idén is folytatódott.

 A tAvAssZAl élEtrE Hívott Városgazda Utánpótlás 
Akadémia az év folyamán új szakosztályokkal bővült. A lab-
darúgáshoz csatlakozott az úszás, a küzdősport, a futsal és a 
strandlabdarúgás, a vízilabda és a szabadidősport.

 tiZEDik AlkAloMMAl rendezték meg március 15. tisztele-
tére az Imre–Lőrinc-futóversenyt. 

 A Xviii. kErülEti labdarúgás napját júniusban tartotta a 
SZAC a Thököly úti sporttelepen.

 AZ oliMPiAi kvAliFikációs verseny nem sikerült a kaja-
kos Dudás Miklósnak és az öttusázó Marosi Ádámnak, így a 
két sportoló jövő tavasszal harcolhatja ki a riói szereplést.

 töBB sZáZ Futó vett részt szeptemberben a Budapest 
Airport által szervezett Runway Run jótékonysági futóverse-
nyen a repülőtér kifutópályáján.

 ötöDik AlkAloMMAl rendezték meg a Sportízelítőt, a 
kerületi sportágválasztót szeptember 12-én a Bókay-kertben. 
Részvételi csúcs született, ezernél is többen ismerkedtek a 
sportágakkal.  

 A MAGyAr sPort HáZáBAN köszöntötték decemberben 
az országos diákolimpiai bajnokokat, köztük a Gloriett iskola 
ifjú futballistáit, akik aranyérmet szereztek a májusi országos 
döntőben.

 HAt MűFüvEs Pályát adtak át az elmúlt évben a kerület 
különböző tanintézményeiben.

 A városGAZDA utáNPótlás AkADéMiA az ősz folya-
mán több nagy sikerű sportnapot tartott, amelynek hatására 
az egyesületben már több mint 500-an sportolnak.

A cél AZ Első
osZtály 
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�a pestszentlőrin-
ci zsebők zoltán 
szakrendelőben 

25 éve folyamatosan 
gyógyít dr. mikecz 
tibor szülész-nő-
gyógyász, klinikai 
onkológus, vezető 
főorvos, aki az egész-
ségmegőrzés érdeké-
ben lapunk hasábjain 
gyakran ad tanácso-
kat. a dél-pesti kór-
házban kezdett 
dolgozni, ahol azóta 
is találkozhatunk vele, 
míg a lőrinci szak-
rendelőben az onko-
lógiai szakrendelést 
és gondozót vezeti. 
a közkedvelt orvos 
meggyőződéssel 
vallja, hogy hit nélkül 
nincs gyógyulás.

sütő-NAGy Zsolt  

Agilitása és optimista világ-
szemlélete is segíti abban, hogy 
meghazudtolja a korát. 

– Azt hiszem, ezt otthonról 
hoztam magammal – szögezi 
le Mikecz Tibor. –  A bizakodó 
gondolkodásra nagy szükségem 
is volt, hiszen polgári családban 
nőttem fel, s ez a 60-as években 
komoly bűn volt, ezért az érett-
ségi után nagyon nehezen vettek 
fel az orvosi egyetemre.  min-
denféle területen dolgoztam az 
egészségügyben, műtőssegédtől 
az ápolóig, mire végre bejutot-
tam az egyetemre.

joGászCsalád
Ez az elhatározása kisebb vihart 
váltott ki a családjában, ahol 
mindenki jogász volt.

Igazi jogász família volt a 
miénk, nem csupán édesapám 
és nagyapám, de őseim és még 
az oldalági rokonok is jogászok 
voltak. A szomszédunkban egy 
idős, bölcs orvos élt, aki sokat 
mesélt a munkájáról, így sze-
rettem bele a gyógyításba. Ez 

nálam mániává vált, de sajnos a 
gyermekeim éppen a munkámat 
látva nem vállalták ezt az utat, 
hiszen azt tapasztalták, hogy 
egy orvos kevés időt tud a csa-
ládjával tölteni. Ők visszatértek 

a „jogászútra”.
Az elmúlt évtizedekben 

ugyan rengeteget változott a 
gyógyítás, ám mikecz Tibor sze-
rint a lényeg változatlan.

– Hit nélkül nincs gyógyí-

tás és gyógyulás. Fontos, hogy 
a legnehezebb helyzetekben is 
higgyünk a sikerben, és ne ad-
juk fel a reményt. nem elég, ha 
csak az orvos hisz, a betegnek 
legalább annyira kell. Családi 

neveltetésem miatt én természe-
tesen keresztény vagyok, de mo-
dern korunkban többféle hittel 
is találkozhatunk. El tudom fo-
gadni, ha valaki másféle transz-
cendentális világban keresi a 
hitét, de fontos, hogy az ebből 
eredő belső erővel rendelkezzen. 
Ha a transzcendentális világ lé-
tezését elfogadjuk, könnyebben 
értjük meg az elmúlás törvény-
szerűségét és saját korlátainkat. 
Ahogy márk evangéliumában 
áll: „ne félj, csak higgy!”

kÜzdelem 
a korlátokkal
meggyőződése, hogy ha az em-
ber tisztában van a korlátaival, 
jobban tud örülni minden apró 
sikernek, amely előrevisz a gyó-
gyításban.

– Onkológusként azt tapasz-
talom, hogy az elmúlt 50 évben 
robbanásszerűen javultak a be-
tegek esélyei. Egyre kevesebb az 
olyan rákos megbetegedés, ame-
lyet időben felfedezve ne tud-
nánk gyógyítani. Közben per-
sze nem válunk mindenhatóvá, 
megmaradtak a korlátaink, ame-
lyeket apró lépésenként feszege-
tünk. A legfontosabb a gyógyí-
tás mellett a szűrés, a megelőzés. 
néhány éve óriási eredmény 
volt, amikor a kerületi fiatal lá-
nyok ingyenes védőoltást kaptak 
a HPV-vírus, a méhnyakrák el-
len. ma már országszerte min-
den serdülő lány megkaphatja 
az oltást. Kerületünk ismét élen 
jár, mert már a fiúk számára is 
elérhető a vakcina, támogatják 
az ingyenes beadását. Fel sem 
tudjuk mérni, egy-egy ilyen lé-
pés milyen horderejű, hány éle-
tet ment meg vagy tesz szebbé. 

mikecz Tibornak az elmúlt 
évtizedekben hét orvosi, felvilá-
gosító, ismeretterjesztő könyve 
jelent meg a Kossuth Kiadó-
nál. számos elismerést kapott, 
és napjainkban is gyakran tart 
előadást szakmai fórumokon, ír 
cikkeket. Az igazi sikernek azt 
tartja, ha tudásából, hitéből má-
soknak is képes átadni.

Egy orvosnak a legfontosabb 
a szakmai tudás megszerzése, 
de ezzel a tudással csak akkor 
tud élni, ha szereti a betegeket, 
és a gyógyulásba vetett hitet, 
reményt képes a betegekbe táp-
lálni.

A nŐK tisZtElEtE
Az életemben a 
nők mindig kiemelt 
szerepet játszottak. 
Mesemondó nagyma-
mámnak az irodalom 
szeretetét, édes-
anyámnak a keresz-
tény hit megismeré-
sét, a művészetek 
iránti érdeklődésemet 
köszönhetem, míg 
a feleségemnek azt 
a boldog családot, 
amelyet 40 éve nagy 
türelemmel, szeretet-
tel tart össze.

„ne félj, csAk higgy!”
 A mentőápolói munkától a vezető főorvosi címig

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A pályázatra csaknem kétszáz 
alkotótól több mint háromszáz 
mű érkezett. A néprajzkuta-
tókból és iparművészekből álló 

zsűri ezekből harmincat ítélt 
elismerésre méltónak. A főren-
dező, a magyar Kézművességért 
Alapítvány a díjazott munkákat 

kiállította a Várban, a magyar-
ság Házában, ahol január 10-ig 
tekinthetők meg. A két lőrinci 
alkotó – gyerekkori barátok – 
egy nógrád megyei kis faluban, 
a szép nevű Egyházasdengelegen 
nőtt fel, és ott sajátította el a ba-
bakészítést. Budapesten letele-
pedve gyermeknevelés közben 
is folytatták a népi játékok ké-
szítését. Hegedűs Anita a margó 

Tivadar utcai családi házban 
rendezte be Boglárka nevű mű-
helyét, és itt jön össze rendsze-
resen a két barátnő.

– Lekötjük magunkat a sza-
bad időnkben, s míg a gyerekek 
alszanak, sorra születnek a fi-
guráink – avatott be a „hétköz-
napokba” Anita. – nem könnyű 
ilyen körülmények között alkot-
ni, mert kicsik még a gyerekek, 
és nagyon mozgékonyak, érdek-
lődők. szeretnek varrni és hor-
golni, ezért mindig megnesze-
lik, ha a műhelyben vagyunk, 
ilyenkor nehéz rábírni őket az 
alvásra… 

Hegedűs Anita kertészmér-
nök, de a szüléséig laboránsként 
dolgozott egy filtergyárban, 
Kiss Natália eredeti foglalko-
zása pedig könyvelő. A ba-
bakészítést még gyerekként a 
szülői házban, a nemezelést 
jóval később, már felnőttként, 
autodidakta módon sajátították 
el. Közös munkájuknak meg is 
lett a gyümölcse, mert a Bog-
lárka műhelyt egyre szélesebb 
körben ismerik az országban.  
A pályázatokon, amelyeken 
részt vesznek, szinte mindig 
díjazzák a kreativitásukat. Kéz-
műves foglalkozásokat is tarta-
nak különféle intézményekben.  

A Betlehemi jászol pályázatra 
beadott két munkájuk 50-50 
órát vett el a szabad idejükből, 
de mint mondták, megérte, mert 
az elismerések nagyon fontosak 
számukra, további alkotásokra 

inspirálják őket. A Háromkirá-
lyok látogatása című pályamű-
vük figurái textilből, a Hódolat 
Betlehemben figurái gyapjúból 
készültek. 

Ê temesi lászló 

Mikecz tibor kezdeményezésére valósult meg a kápolna és az oltárkép a Budai ciszterci szent imre Plébánián

DÍJnyERTEs A LŐRInCI BOGLÁRKA műHELy

Mikecz Tibor 25 éve gyógyít a kerületben portré

oltár A KáPolnáBAn
mikecz tibor a dr. Batthyány lászló orvos-kör egyesület vezetőjeként kezdeményezte, hogy 
a 2003-ban boldoggá avatott magyar orvos tiszteletére emeljenek kápolnát Budapesten. a 
Budai Ciszterci szent imre Plébánián létrehozott kápolnába az ő tervei alapján angyal júlia 
festett oltárképet.
– az oltárképpel azt szeretném mondani: aki betegségben szenved, forduljon orvoshoz, 
imádkozzon szűz máriához, jézushoz, higgyen a gyógyulásban, és akkor létre fog jönni a 
csoda: ahogyan szent erzsébetnél a rózsák csodája, meg fog gyógyulni! – mesélt az oltár-
képről mikecz doktor.   
– a következő lépés az, hogy dr. Batthyány-strattmann lászló halálának évfordulóján, január 
22-én a kápolnában felavassuk márvány emléktábláját. meggyőződésem, hogy a tevékenysé-
ge példaértékű minden magyar orvos számára. érdemes tanulmányozni az életútját, amely-
nek során a főnemesi származású, vallásos orvos „a szegények doktorává” vált.

hirdEtés

Jézus születése, a betlehemes népi hagyományok, 
az advent és a karácsony kellékei, díszítőjegyei. 
Ez volt a témája a Betlehemi jászol című országos 
pályázatnak, amelyen a pestszentlőrinci Boglárka 
Műhely díjat kapott. Kiss natália baba- és hegedűs 
Anita nemezkészítőnek két munkáját is díjazták. 


