
Városkép
P e s t s z e n t l ő r i n c – P e s t s z e n t i m r e  K ö z é l e t i  l a P j a

almáskert p Belsőmajor p Bélatelep p Bókaytelep p erdőskert p erzsébettelep p Ferihegy p ganzkertváros p ganztelep p gloriett-telep p  halmierdő p havanna-lakótelep 
Kossuth Ferenc-telep p Krepuska géza-telep p lakatostelep p liptáktelep p lónyaytelep p miklóstelep p rendessytelep p szemeretelep p szent imre-kertváros p szent lőrinc-lakótelep p újpéteritelep

2017. november 21. — XXVI. évfolyam 19. szám

ElsŐ A BiZtonság!

a HagyoMáNyoKNaK megfelelően idén is 
megszavazták a képviselők a támogatást a 
dél-pesti katasztrófavédelmi kirendeltség 
XiX. kerületi Helyi tűzoltó-parancsnok-
ságának, amely a Xviii. kerület védelmét 
is ellátja. a testületi ülésen közbiztonsági 
kérdésekről is határoztak a képviselők, így 
a kerületi rendőrség az eddigi feltételeknek 
megfelelően működhet. 

FEJlŐdŐ JátsZÓtér

Két úJ JátSZóeSZKöZZeL bővült a 
szemeretelepi Pöstyén téren található 
játszótér, amelyet ezzel párhuzamosan fel 
is újítottak. a munkából a környéken élők is 
kivették a részüket. a csendes kertes házas 
övezetben a füves focipálya mellett szépen 
bekerített játszótéren egy fából készült 
csúszdás mászóvárnak és egy négyszemé-
lyes rugós hintának örülhetnek a gyerekek. 

vidáM liBAMUstrA

Két HeLyeN reNDeZtéK meg a kerületben 
november 8-án és 9-én a márton-na-
pi lámpás felvonulást. a Xviii. kerületi 
német nemzetiségi önkormányzat és 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormány-
zata második éve szervezi közösen az egy-
re népszerűbb látványos eseményt. az első 
felvonulás kiindulópontja az imrei Hősök 
tere, a másodiké a lőrinci kossuth tér volt.

AdvEntrE KésZÜlÜnK

MINDeN évbeN különféle színes programok 
kötődnek Pestszentlőrinc-Pestszentimrén a 
karácsonyra való várakozáshoz. az első ad-
venti gyertya ünnepi műsorral kísért közös 
meggyújtása december 2-án, szombaton 
17 órakor lesz a Hősök terén az önkor-
mányzat és az együtt Pestszentimréért 
egyesület közreműködésével, a régi piacté-
ren pedig megnyílik a jégpálya.

ÖrÖKZÖld PályáK

FoLytatóDott a magyar labdarúgó szövet-
ség és az önkormányzat közös sportpá-
lyaátadó ünnepségsorozata. újabb kerületi 
általános iskolák – az ady és a Csontváry 
– diákjai örülhetnek annak, hogy saját 
műfüves pályájuk van, amelyen a futballon 
túl másféle labdajátékokat is űzhetnek. re-
mélhetőleg egy új sikeres futballgeneráció 
tagjai is kikerülnek a gyerekek közül…
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a pofonok
királya
A pisztácia kifogyott, 
csokoládé nem is volt; 
K1; Banana Joe; Csak-
is a Puffin ad neked 
erőt és mindent lebíró 
akaratot – ilyen felira-
tok ékeskedtek szinte 
minden pólón novem-
ber 11-én, azon utolsó 
őszi napok egyikén, 
amikor még könnyű 
öltözetben lehetett 
kimenni az utcára. 

az izgatott rajongók a 
bud spencer–terence 
Hill-páros filmjeiből 
kiemelt poénokkal, 
szlogenekkel díszített 
öltözékükben már jóval 
a kora délutáni kezdés 
előtt ellepték a józsef-
városi Corvin sétányt. 
ebben a közegben nem 
volt meglepő, hogy 
a mobiltelefonok is a 
„spencerHill”-filmek 
főcímdalainak témáival 
szólaltak meg. nagy 
ünnep volt ez: a főváros 
szívében bud spencer 
szobrát leplezték le, 
amelyet egy ifjú Xviii. 
kerületi művész, tasnádi 
szandra alkotott.
– meglepő a szobor 
impozáns mérete, pedig 
édesapám a valóság-
ban is ilyen nagy volt 
– fogalmazott az avató-
ünnepségen Cristiana 
Pedersoli, bud spencer 
egyik lánya, aki testvéré-
vel, diamantéval képvi-
selte az eseményen a 
családot. Cristiana arra 
célzott, hogy a szobor 
az életnagyságúnál is 
nagyobb, 2,5 méteres 
lett. a rajongók egyet-
értettek abban, hogy 
a nagyság a művészre 
nem csak fizikai értelem-
ben értendő…

Bővebben a 6. oldalon
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– Idén szeptemberben jelentette be a kor-
mány, hogy újabb nemzeti konzultációt 
tart, ezúttal a Soros-tervről. Mi a lényege 
a milliárdos üzletember elképzeléseinek?

tük vannak azok a személyek is, akik 
nekiestek a magyar kormánynak a Soros 
György alapította CEU ügyében.
– Az Európai Parlament szakbizottsága 
október közepén döntött arról, hogy meg 
kell kezdeni a létszámkorlát nélküli köte-
lező betelepítési programot. Milyen veszé-
lyeket rejt ez magában?

– BRÜSSZEL NAGY NYOMÁS  
ALÁ HELYEZI AZOKAT  
AZ ORSZÁGOKAT, AMELYEK 
NEM AKARNAK BEFOGADNI 
ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓKAT. 
HAZÁNKAT IS PÉNZÜGYI 
ZSAROLÁSSAL ÉS JOGI 
MANŐVEREKKEL PRÓBÁLJÁK 
RÁKÉNYSZERÍTENI ARRA, 
HOGY ELFOGADJUK  
A BETELEPÍTÉSI KVÓTAREND-
SZERT. EZZEL VISZONT ELVE-
SZIK A MAGYAR EMBEREKTŐL 
AZT A JOGOT, HOGY ELDÖNT-
HESSÉK, KIKKEL AKARNAK 
EGYÜTT ÉLNI. MANAPSÁG 
SZINTE NEM TELIK EL ÚGY HÓ-
NAP, HOGY EURÓPA VALAMELY 
PONTJÁN NE KÖVETNÉNEK EL  
TERRORTÁMADÁST. 

Az elmúlt években közel harminc ilyen 
eset történt a kontinensen, ezeknek 330 
ártatlan áldozata és több mint ezer sé-
rültje volt. A merénylők szinte kivétel 
nélkül közel-keleti bevándorlók voltak, 
ami egyértelműen bizonyítja, hogy az 
illegális migráció biztonsági kérdés is. 
Ennek ellenére az unió még mindig nem 
hajlandó így kezelni azt.

                                 Folytatás a 3. oldalon

� HA A SOROS-TERV 
MEGVALÓSULNA,  
MAGYARORSZÁG  

KULTÚRÁJA ÉS NÉPESSÉGE 
VISSZAFORDÍTHATATLAN  
MÓDON MEGVÁLTOZNA 
– VÉLI KUCSÁK LÁSZLÓ,  
PESTSZENTLŐRINC- 
PESTSZENTIMRE ORSZÁG-
GYŰLÉSI KÉPVISELŐJE, 
AKIVEL BRÜSSZEL MIGRÁNS-
POLITIKÁJÁRÓL, AZ ILLEGÁ-
LIS BEVÁNDORLÁS KÖVET-
KEZMÉNYEIRŐL, VALAMINT 
A NOVEMBER 24-ÉN VÉGET 
ÉRŐ NEMZETI KONZULTÁCIÓ 
FONTOSSÁGÁRÓL  
BESZÉLGETTÜNK.

VÁROSKÉP

– SOROS GYÖRGY TERVE  
ALAPJÁN ÉVENTE  
EGYMILLIÓ BEVÁNDORLÓT  
TELEPÍTENÉNEK EURÓPÁBA,  
A MIGRÁNSOKAT  
SZÉTOSZTANÁK  
A TAGORSZÁGOK KÖZÖTT,  
S RÁADÁSKÉNT MINDEN  
BEVÁNDORLÓNAK  
KILENCMILLIÓ FORINTOT 
ADNÁNAK AZ ADÓFIZETŐK 
PÉNZÉBŐL. 

Az, hogy egy üzletembernek ilyen ötletei 
vannak, kevésbé aggasztó, ám az Európai 
Parlamentben olyan áttelepítési progra-
mokat támogatnak, amelyek megfelel-
nek ezeknek az elképzeléseknek.
– A terv megvalósításán tehát nemcsak 
Soros György dolgozik, hanem egy kiter-
jedt nemzetközi hálózat is?
– Korábban a Soros-alapítvány adatbá-
zisából kiszivárgott egy összesítés, amely 
azoknak az EP-képviselőknek a nevét 
tartalmazza, akik az üzletember szerint 
megbízható szövetségesek. A milliárdos 
226 politikusra van befolyással az ösz-
szesen 751 képviselőt tömörítő Európai 
Parlamentből. Nem véletlen, hogy köz-

„ „

„

„

MANAPSÁG  
SZINTE NEM  
TELIK EL ÚGY  
HÓNAP, HOGY  
EURÓPA VALAMELY  
PONTJÁN NE  
KÖVETNÉNEK EL  
TERRORTÁMADÁST.

Kucsák László:  
Védjük meg 
Magyarországot!

NE HAGYJUK  
SZÓ NÉLKÜL!

ELVESZIK A MAGYAR EMBEREKTŐL AZT A JOGOT,  
HOGY ELDÖNTHESSÉK, KIKKEL AKARNAK EGYÜTT ÉLNI.

xxxxxx 

xxxxxxxxxxxx
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2 Közélet Területrendezést tervez az önkormányzat a Havanna-lakótelepen

KeréKgyártó györgy  

Az önkormányzat minden év-
ben jelentős összeggel támo-
gatja a XVIII. kerületi Rend-
őrkapitányság működését. A 
költségvetésben elkülönített 
tétellel elsősorban a helyi jár-
őrszolgálat túlóradíjához és 
a térfigyelő kamerarendszer 
működtetésének a költségei-
hez járul hozzá. A november 
16-i rendes ülésen a képvise-
lő-testület közel 27 millió fo-
rintos jövő évi támogatásról 
döntött.

– Konzultáltam a kapitány 
úrral, aki úgy tájékoztatott, 
hogy a járőrszolgálati túlóra 
finanszírozását a Budapesti 
Rendőr-főkapitányság 2018-
ban meg tudja oldani a saját 
költségvetéséből, ezért az ön-
kormányzatnak csak a kame-
rarendszer működtetéséhez 
kell hozzájárulnia – mondta 

Lévai István Zoltán alpolgár-
mester, a javaslat előterjesztője.

Felmérik  
a kamerákat
Mindezt megerősítette a kerü-
leti rendőrkapitány, Minyóczki 
Árpád is, aki elmondta, hogy 
a rendőri túlórát uniós jogsza-
bályok szabályozzák, és hogy 
2018-ban a BRFK valóban vál-
lalni tudja a finanszírozást. 
Hozzátette, hogy a rendőri 
munkában nem lesz változás 
a kerületben, ugyanazokat a 
feladatokat ugyanúgy látják el, 
csak az önkormányzatnak ke-

vesebbet kell áldoznia rá. A na-
pirendi pont tárgyalása kapcsán 
felmerült a kerületi kamera-
rendszer állapotának a kérdése. 
Fehér Gábor képviselő (MSZP) 
jelezte, hogy a körzetében meg-
hibásodást észleltek, elsősorban 
a Szent Lőrinc-lakótelepen. Lé-
vai István Zoltán azt válaszolta, 
hogy a rendszer felmérése már 
folyamatban van, a Havanna-
lakótelepen a közelmúltban ad-
tak át kamerákat, és hamarosan 
a Szent Lőrinc-lakótelep követ-
kezik. Az alpolgármester elő-
terjesztőként befogadta Kőrös 
Péter (MSZP) kiegészítését, így 
az önkormányzat az idei ma-
radványösszegből a túlóradíj 
emeléséhez járul hozzá.

Pálya a robogó 
óvodának
Az önkormányzat hosszú évek 
óta vesz részt olyan országos 
pályázatokon, amelyek révén 

sportpályák létesülhetnek a 
kerületi óvodákban. A képvi-
selő-testület most arról dön-
tött, hogy a Nemzeti Ovi-Sport 
Programban a pestszentlőrinci 
Robogó óvoda számára pályá-
zik egy multifunkciós pályá-
ért. A műfüves pálya futballra, 
kosárlabdára, kézilabdára és 
röplabdára egyaránt alkalmas 
lesz.

Egy komoly beruházás elő-
készítéséről is határozott a 
képviselő-testület a novembe-
ri ülésen. Évek óta tervezi az 
önkormányzat a Havanna-la-
kótelepen a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház környezetének a 
rendezését. Mivel ez fővárosi 
tulajdonú területeket is érint, 
a testület most döntött az eh-
hez szükséges megállapodás 
előkészítéséről.

A hagyományoknak meg-
felelően idén is megszavazták 
a képviselők a támogatást a 
Dél-pesti Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség XIX. kerületi 
Helyi Tűzoltó-parancsnoksá-
gának, amely a XVIII. kerület 
védelmét is ellátja. Az össze-
get a tűzoltóság épületében 
nyílászáró-cserére és a vizes-
blokk felújítására fordítják 
majd.

� a budapesti rendőr-főkapitányság támogatá-
sának köszönhetően jövőre kisebb összeggel 
kell hozzájárulnia az önkormányzatnak ahhoz, 

hogy a kerületi rendőrség az eddigi feltételeknek 
megfelelően tudjon működni – derült ki a képvise-
lő-testület november 16-i ülésén. 
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Új FINANSZíROZáS, 
ugyANOLyAN 
SZOLgáLTATáS
Változik a rendőrség önkormányzati támogatása

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

polgármester
Fidesz–KDNP, polgarmester@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.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1313

dÖMÖtÖr istván

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

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

Fidesz–KDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván

Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában
(Üllői út 493.)

hAvAsi Zoltán

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

KAssAi dániEl

LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.). 

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.). 

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

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

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

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

tÓth KálMán

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

„a rendőri munkában nem lesz változás a kerületben, 
ugyanazokat a feladatokat ugyanúgy látjuk el, csak 
az önkormányzatnak kevesebbet kell áldoznia rá” – 
mondta minyóczki árpád rendőrkapitány.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyeNeS
JogI taNácSaDáS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PeStSZeNtLőrINc-
PeStSZeNtIMre 

PoLgárMeSterI HIvataL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XvIII. KerüLetI 
KorMáNyHIvataL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

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

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

KorMáNyabLaK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

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

PeStSZeNtIMreI
ügyFéLSZoLgáLatI cSoPort 

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

KöZJegyZőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZSebőK ZoLtáN  
SZaKreNDeLő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINtér KáLMáN  
SZaKreNDeLő
Nemes u. 18

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

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

reNDőrKaPItáNySág
Üllői út 438.  

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

tűZoLtó-ParaNcSNoKSág
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

KöZbIZtoNSágI ceNtruM
Kondor Béla. sétány 1.

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

IMre-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség tűzoltóközpontjának felújítását is támogatja a képviselő-testület
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3KözéletVégéhez ér a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt a vendége a Kormány 
által indított Nemzeti Konzultációs országjárásnak a XVIII. kerületben.

KORMÁNYZATI HÍREK
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Végéhez ér a Soros-tervről szóló nemzeti konzultáció KÖZÉLET 3

JANUÁRTÓL  
MEGTÉRÍTIK AZ ÚJABB 
NYELVVIZSGA DÍJÁT 
A kormány 2018. január elsejétől megtéríti az új nyelvvizsga 
díját minden 35 év alatti �atalnak, akkor is, ha már rendelkez-
nek – akár több – nyelvvizsgával. A keddi A november 14-i  / A 
november 21-i döntés értelmében a legfeljebb 34 500 forintos tá-
mogatással arra ösztönzik a �atalokat, hogy „ne álljanak meg egy 
nyelvvizsgánál, menjenek tovább”, tanuljanak további nyelveket. 
A kormányzat évente több mint 14 milliárd forint európai uniós 
és hazai forrást fordít a �atalok mobilitására, ami 17 ezer ma-
gyarországi és ezer határon túli magyar �atalt érint. A kormány 
által támogatott hallgatói ösztöndíjak célja az, hogy 2023-ra a 
felsőoktatásban tanuló hallgatók 20 százaléka legalább három 
hónapos, de minimum 15 kreditértékű külföldi tanulmányúton 
vegyen részt.

EGYRE NÉPSZERŰBB  
A HATÁRTALANUL!  
PROGRAM
Egyre több magyarországi diák látogat a Határtalanul! program kere-
tében a határon túli magyarlakta területekre. Míg a program 2013-as 
indulásakor 12 ezer diák vett részt a határon túlra szervezett osztály-
kirándulásokon, addig mára 50 ezerre nőtt ez a szám. Eközben 12 
ezer határon túli magyar diák kereshette fel az anyaországot. A diákok 
természetesen tankönyvekből is szereznek ismereteket ebben a tár-
gykörben is, de a nemzeti összetartozás élményét akkor érezhetik át 
igazán, ha személyesen látogatnak el Erdélybe, a Felvidékre, Kárpát-
aljára vagy a Vajdaságba. Annál is inkább, mert ezeken a területeken 
számos, a magyar történelmet meghatározó emlékhelyet kereshetnek 
fel. A program keretében az úti- és a szállásköltségen túl már az ét-
kezés és a múzeumi belépők költsége, valamint a tanárok napidíja is 
elszámolható.

ÚJABB BÉRKIEGÉSZÍTÉS AZ 
EGÉSZSÉGÜGYI VÉGZETTSÉGŰ 
SZOCIÁLIS DOLGOZÓKNAK
A kormányzat folytatja a szociális ágazatban az elmúlt négy és fél 
évben végrehajtott erőltetett ütemű dinamikus béremelést. Az em-
lített időszakban 60 százalékkal nőtt az átlag�zetés. A kormány 
úgy döntött, hogy egészségügyi végzettségű és az ágazatban ilyen 
munkakörben dolgozó 3300 ember további bérkiegészítést kap, így 
a bérük 2018-tól minden fokozatban eléri az egészségügyi bértábla 
szintjét. Erre a célra mintegy 1,4 milliárd forintot fordítanak 2018 
januárjától. Álljon itt egy példa: egy idősek bentlakásos intézményé-
ben dolgozó, főiskolai végzettséggel rendelkező ápoló 27 éves mun-
kaviszonnyal 2013-ban 166 800 forintot keresett, 2018 januárjától 
már 288 685 forintot kap, 2018. november elejétől pedig már 311 
780 forintot vihet haza. Ez 144 980 forintos bérnövekedést jelent 
számára 2013-hoz képest.

gyar nemzet felhatalmazásával 
léphessen fel az ország védel-
mében, sikeresen vívhassa meg 
a harcát az illegális bevándorlás 
ellen. A véleménynyilvánítás e 
módja is szembesítheti Brüsszelt 
a magyar társadalom akaratával. 
A XVIII. kerület országgyűlé-
si képviselőjeként egyik fontos 

(További információ a www.kormany.hu honlapon.)

Unió területére, annál jobban 
nő a terrorveszély. A technikai 
és a jogi határzár nélkül pedig 
nem tudjuk megvédeni Magyar-
országot.
– Miért fontos, hogy minél többen 
töltsék ki a nemzeti konzultációs 
ívet?
- Azért, hogy a kormány a ma-

migráns jött Európába, akik kö-
zül 113 ezren Olaszországban, 
24 ezren Görögországban, 18 
ezren pedig Spanyolországban 
értek partot. Csak Németor-
szágba kétmillióan érkeztek az 
elmúlt két évben. Egyértelmű, 
hogy minél több illegális be-
vándorlót engednek az Európai 

feladatom, hogy megvédjem  
a kerületieket attól, hogy illegális 
bevándorlókat költöztessenek a 
szomszédjukba.

SAJNOS,  
AMENNYIBEN  
MEGTÖRTÉNNE  
A BEVÁNDORLÓK 
BETELEPÍTÉSE,  
AKKOR NAGY A VALÓ-
SZÍNŰSÉGE ANNAK, 
HOGY A FŐVÁROS 
EGYIK LEGNAGYOBB 
KERÜLETEKÉNT ITT 
IS ELHELYEZNÉK AZ 
ILLEGÁLIS BEVÁN-
DORLÓKAT. EZT NEM 
ENGEDHETJÜK, MEG 
KELL VÉDENI  
A CSALÁDOKAT,  
A FIATALOKAT,  
AZ IDŐSEBBEKET  
ÉS GYEREKEKET. 

– Lehet már tudni, hogy hányan 
küldték vissza a kérdőívet?
– Tudomásom szerint eddig 
több mint 1 millióan, de még 
nincs vége. Az biztos, hogy az 
űrlap kitöltése a magyar em-
berek körében magas részvéte-
li hajlandóságot jelez. A posta 
november 10-ig kell, hogy min-
den állampolgárhoz eljuttassa a 
nyomtatványt, amelyet novem-
ber 24-ig lehet visszaküldeni, de 
a kérdőív kitöltésére lehetőség 
van az interneten is. 

„

„

„

„

MEG KELL VÉDENI 
MAGYARORSZÁGOT  
ÉS EURÓPÁT!
Folytatás a 1. oldalról

– Pedig egyes országokban már 
tarthatatlan a helyzet…
– Dániában a migránsbandák 
háborúi miatt a kormány külön 
akciótervet tett közzé, és arra 
kérte a lakosokat, hogy sötétedés 
után ne menjenek a bevándorlók 
lakta városrészekbe. 

A KÖZELMÚLTBAN 
KÉT MAGYAR  
KAMIONSOFŐRT  
IS KÉSSEL  
FENYEGETTEK, EGY 
MOHÁCS MELLETTI 
AUTÓPÁLYA- 
PIHENŐBEN PEDIG 
FIATALOKAT  
TÁMADTAK MEG. 
JELENLEG TÖBB MINT 
700 ISZLAMISTA VAN 
ÁLLANDÓ  
MEGFIGYELÉS ALATT 
TERRORIZMUS  
ELŐKÉSZÜLETÉNEK 
GYANÚJA MIATT,  
TOVÁBBI 1800-AT 
PEDIG POTENCIÁLIS 
ELKÖVETŐKÉNT  
TARTANAK SZÁMON. 

Európában az elmúlt időszakban 
9000 terrorcselekményt akadá-
lyoztak meg. Félelmetes adatok 
ezek.
– Soros György tervének megva-
lósulása esetén veszélybe kerül a 
déli határzár is…

– A kerítés felépítése előtt volt 
olyan időszak, amikor naponta 
10 ezer ember érkezett ellenőri-
zetlenül Magyarországra. Az 
ENSZ és a NATO előrejelzései 
szerint az elkövetkező években 
34–36 millió ember készülhet 
majd arra, hogy elhagyja a ha-
záját, Európa felé véve az irányt. 
Ahogy arról nemrégiben Ba-
kondi György, a miniszterelnök 
belbiztonsági tanácsadója is be-
számolt, a biztonságra kockáza-
tot jelentő személyek érkezése a 
balkáni útvonal lezárására tett 
erőfeszítések ellenére sem szü-
netel. A Földközi-tengeren ke-
resztül idén több mint 150 ezer 

AZ ENSZ ÉS A NATO ELŐREJELZÉSEI SZERINT 
AZ ELKÖVETKEZŐ ÉVEKBEN 34–36 MILLIÓ 
EMBER KÉSZÜLHET ARRA, HOGY ELHAGYJA  
A HAZÁJÁT, EURÓPA FELÉ VÉVE AZ IRÁNYT.

A VÉLEMÉNY- 
NYILVÁNÍTÁS  
E MÓDJA IS  
SZEMBESÍTHETI  
BRÜSSZELT  
A MAGYAR  
TÁRSADALOM  
AKARATÁVAL.
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4 Megbecsülik a közösségért dolgozók áldozatos munkájátKözélet

Míg sok évszázadon keresztül az egyhá-
zak látták el ezt a karitatív munkát, ma 
már jórészt az állam feladata a szociális 
gondoskodás.

A kerületünkben november 13-án kö-
szöntötték a szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban dolgozókat. 
A Rózsa Művelődési Házban Kucsák 
László országgyűlési képviselő és Ughy 
Attila polgármester méltatta az ágazat-

ban dolgozók áldozatos munkáját. Mind-
ketten kiemelték, hogy a gondoskodás 
– legyen szó gyerekekről vagy idősekről 
– a közösségért végzett tiszteletre méltó 
szolgálat, amihez elhivatottság és nagy-
fokú empátia szükséges.

Az ünnepségen idén is többen vehet-
tek át elismerést Ughy Attilától és Dö-
mötör István alpolgármestertől azok kö-
zül, akik Pestszentlőrinc-Pestszentimrén 

legalább tíz éve végeznek elismerésre 
méltó munkát a bölcsődékben, illetve a 
család- és gyermekgondozásban.. 

„A kerület szociális gondozója” elis-
merésben részesült Barna Sándorné és 
Mravik Lászlóné. „A kerületi családo-
kért és gyermekekért” díjat vehette át 
Morvai Ágnes, Nagybán Edit és Vadker-
ti István. 

Ê P. a.

A köszöntőbeszédek elmaradtak, helyette rögtön 
hozzáfogtak a munkához. Pörgősen és szakszerű-
en ültették el az első facsemetét, és már fordultak 
is a következő felé. A cölöpverésnek nem voltak 
sebesültjei, ellentétben a burleszkfilmek mosoly-
ra fakasztó kézre verős jeleneteivel.

Körülbelül annyi önkéntes érkezett, mint 
amennyi facsemete várt elültetésre. Az ásók és 
gereblyék mögül alig kilátszó apró kertészpalán-
táktól a nyugdíjaskor határát súroló faültetőkig 
mindenki derekasan kivette a részét a munkából, 
méghozzá vidáman, egymással élcelődve. 

A Deutsche Post DHL csoport elkötelezett a 
környezetvédelem mellett, így számos programot 
dolgoztak ki és indítottak útjára. A környezetvé-
delmi programjuk keretében az egyik legfonto-
sabb vállalás az, hogy világméretekben egymil-
lió fát ültetnek el a cégcsoport alkalmazottai. 
Ennek jegyében Budapest egyik legbarátságo-

sabb szabadidő-központjában, a Bókay-kertben 
hatvan frissen ültetett fával bővült az árnyékos 
menedékhelyek száma, nem is szólva a fák oxi-
génképző szerepéről. 

– A köszöneten túl az önkormányzat, azon 
belül a Városgazda Zrt. munkatársai átveszik 
az egészséges fejlődést biztosító, szakszerű gon-
dozás feladatait –mondta Kirrné Feicht Ágnes 
kerületi főkertész a helyszínen. – Már az előké-
születekből is kivettük a részünket a gödrök ki-
ásásával, és megígérhetem, hogy a továbbiakban 
is jó gazdái leszünk a ma elültetett hatvan DHL-
es facsemetének. 

A DHL-üzletágak képviselői a faültetést kö-
vetően elmondták: nagyon jó érzéssel töltötte el 
őket, hogy tehettek valamit a környezetünkért, és 
a jövőben is terveznek hasonló ültetéseket, vár-
hatóan szintén a kerületben.

Ê gönczöl andrás

– Fontos, hogy lassítsuk az autós forgalmat az 
óvodák, iskolák környékén. Ezt a szülők, az in-
tézményekben dolgozók is igénylik – mondta 
Lévai István Zoltán alpolgármester, aki a körzet 
képviselője is, és aki pestszentimreiként fontos-
nak tartja, hogy észszerű közlekedésbiztonsági 
megoldásokkal védjék a lakosokat.

így nemcsak az óvodák elé kerültek forga-
lomlassítók: kapott kettőt a Bocskai utca is.

– Ezeket kifejezetten lakossági kérésre he-

lyeztük el – árulta el az alpolgármester. – Töb-
ben jelezték, hogy szeretnék, ha ilyen módon 
gondoskodnánk az utcában lakók biztonságá-
ról.

Lévai István Zoltán úgy tájékoztatott, hogy 
természetesen nem egyszeri akcióról van szó, 
hasonló megoldást terveznek máshol is a kerü-
letrészben, ezért jövőre folytatódik a közleke-
désbiztonsági eszközök telepítése.

Ê K. gy.

Elismerés a segítségért
A szociális munka napja világszerte a közösségért dolgozók áldozatos munkájának megbecsüléséről, elismeréséről 
szól. Az ilyen munka, mondhatni, egyidős az emberiséggel, hiszen a közösségek mindenkor gondoskodtak az eleset-
tekről, a szegényekről, a betegekről, az idősekről. 

Megújult  
a Csemete óvoda
Modern formatervezés és kellemes zöld színárnyalatok 
jellemzik a több mint 150 gyermeket ellátó Csemete óvo-
dában felújított, november 15-én átadott vizesblokkot. 

Az újjávarázsolt helyiség ötven óvodás kényelmét szolgálja. Né-
meth Jenőné intézményvezető elmondta, hogy a felújítás során 
mind a színeket, mind a beépítendő szanitereket és a burkolatot 
az óvoda dolgozói választhatták ki. A fiúknak piszoárt is felsze-
reltek, a kis vécék pedig megfelelően szeparáltak, lehetővé téve a 
mosdó koedukált használatát.

– Szabad kezet kaptunk az önkormányzattól, így a saját igé-
nyeink és ízlésünk szerint alakíthattuk ki ezt a fürdőszobát. Jóle-
sett, hogy megvalósíthattuk az ötleteinket. Az óvodánk folyama-
tosan fejlődik, az év elején például teljeskörűen korszerűsítették 
a melegvíz-ellátást – mondta Németh Jenőné. – Nagyon örültünk 
az ovifocipályának is, mert így a tornatermünk mellett a szabad-
ban is ki tudjuk elégíteni a gyerekek mozgásigényét. 

Galgóczy Zoltán alpolgármester az átadás alkalmából kiemel-
te, hogy az elmúlt években a Csemete óvoda mellett a XVIII. ke-
rület számos óvodája fejlődött sokat.

– Folyamatosak a fejlesztések, mindig van új és újabb fel-
adat. Idén szeretnénk még egy tornaszobát átadni a Mocorgó 
óvodában, jövőre pedig a pestszentlőrinci Lurkó-liget óvoda újul 
meg. A 100 millió forintos kormányzati támogatás elnyerésében 
Kucsák László országgyűlési képviselő segített az önkormányzat-
nak. Összességében elmondható, hogy az óvodai fejlesztésekkel 
jó úton járunk, és az önkormányzatnál továbbra is azon leszünk, 
hogy ez a trend folytatódjon.

Ê P. a.

Együtt szépítjük!
A dhl Freight Magyarország Kft., a dhl globál szállítmányozási Kft. és a dhl supply 
Chain Magyarország Kft. önkéntes munkát vállaló vezetői, alkalmazottai és a hozzátar-
tozóik, Kucsák lászló országgyűlési képviselő és dömötör istván alpolgármester, vala-
mint az önkormányzat munkatársai november 11-e délelőttjére beszélték meg a faülte-
téses randevút. Mindenki pontosan érkezett, és már célszerszámmal a kézben várta a 
feladatot.

Fekvőrendőrök a gyermekekért
Két pestszentimrei óvoda előtt alakítottak ki fekvőrendőröket a közelmúltban: kettő 
az Eke utcában, a napsugár óvoda környékén közlekedő gyerekeket és hozzátarto-
zóikat, kettő pedig a szélső utcában, a napsugár óvoda napvirág tagóvodájába járó 
családokat védi. 
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5Új játszóeszközökkel gazdagodott a Pöstyén téri játszótér Közélet

�két új játszóesz-
közzel bővült a 
szemeretelepi 

Pöstyén téren lévő 
játszótér, amelyet 
egyúttal fel is újítottak. 
a csendes kertes házas 
övezetben megbúvó 
téren a füves focipálya 
mellett szépen beke-
rített játszótéren egy 
fából készült csúszdás 
mászóvárnak és egy 
négyszemélyes rugós 
hintának örülhetnek a 
gyerekek.

PuSKáS attILa    

A felújított játszótér november 15-i 
átadóján Szarvas Attila alpolgármester 
elmondta, hogy a gyermekek már né-
hány nappal a hivatalos újranyitás előtt 
kipróbálhatták az újdonságokat. 

lakossági 
kezdeményezés 
A Pöstyén téri játszótér felújítása a 
Budapest Dialog program közvetíté-
sével valósult meg. A játszóeszközök-
re pedig az anyagi forrást pályázat ré-
vén a HungaroControl biztosította.

– A lakossággal történő össze-
fogás eredménye a megújult játszó-
hely. A helyiek már régóta szerették 
volna rendbe tenni ezt a teret, ezért 
önkéntes munkával járultak hozzá a 
környezetrendezéshez és a régi játé-
kok felújításához – mondta Szarvas 
Attila. 

Az alpolgármester hozzátette, hogy 
az önkormányzatnál minden olyan 
lakossági kezdeményezésnek örülnek, 
amelynek nyomán szebbé, használha-
tóbbá válik egy-egy közterület.

– A Budapest Dialog programban 
egy lelkes fiatal csapat dolgozik, és re-
mélem, hogy a közös munka további 
eredményeket hoz, hiszen van még 
a kerületben játszótér, park, amelyek 
kapcsán hasonló felújításon lehet 
gondolkodni. A beszélgetések során 
már felmerült, hogy a következő pro-

jekt a Címer utcai játszótér felújítása 
lehet, amihez már felajánlások is ér-
keztek ácsmunkára, festésre – árulta 
el Szarvas Attila.

A távolabbi tervek között szerepel 
még a Pöstyén téri játszótér bővítése, 
vagyis újabb két-három játszóeszköz 
kihelyezése is.

Hintázni egészséges
A játszóteret rendszeresen használják 
a szomszédos Korpona utcában lévő 
Karatekölyök magánóvoda gyerkőcei 
is. Angerman Lászlóné intézményveze-
tő az átadást követően elmondta, hogy 
több okból is örülnek az új játékoknak.

– Sokkal szebb lett a játszótér, és az 
új játékoknak köszönhetően a kisebb 
gyerekek számára is használhatóbb. 
Korábban a hinta és a mászóka a nagy-
csoportosoknak felelt meg, az új vár és 
csúszda azonban már a kicsik testma-
gasságához is alkalmazkodik. 

A szakember hozzátette, hogy a gye-
rekek nagyon szeretik a rugós hintákat 
és a pörgőt is.

– A hintázás az egyensúlyrendszert 
érő ingerek miatt fontos a gyermekek 
fejlődése szempontjából. Régebben volt 
egy lovacskahinta, amit elvittek, ezért 
is örülünk most nagyon az új, négysze-
mélyes rugós hintának.

Mászóvár és Macis hinta
  Felújítás közösségi összefogással 
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– Tavaly gyakorlatilag „egyben” estek le a 
levelek a fákról, idén viszont folyamatosan 
hullanak. Éves szinten mintegy 1300 tonna 
falevelet és füvet gyűjtünk össze és szállítunk 
el a közterületekről. Ennek a mennyiségnek 
mintegy kilencven százaléka lombhulladék. 
Ez már a tömegét tekintve is nagy szám, de ha 
megpróbáljuk elképzelni ennek a mennyiség-
nek a térfogatát, akkor kaphatunk valós képet 
a feladat nagyságáról – mondta el Haigl Béla, 
a Városgazda Zrt. Közterületi kertészeti osz-

tályának vezetője, hozzátéve, hogy december 
közepéig is eltarthat az avar összegyűjtése.

bővült a géPPark
A téli fagyok előtt még számos feladat vár a 
Városgazda munkatársaira, hogy a közterü-
letek, parkok az esetleges havazás beálltával 
is rendezettek maradjanak. A téli időjárást 
ezúttal is megfelelő gépparkkal várja a város-
üzemeltető cég. A járdák és a lakótelepi utak 
hómentesítéséhez több traktor – köztük az 

idén beszerzett és a különböző adapterek se-
gítségével minden évszakban számos feladat 
ellátására alkalmas Ferrari – áll rendelkezés-
re. A síkosságmentesítést végző szórógépek a 
már megszokott környezetbarát jégoldót terí-
tik majd a járdákon, az úttesteken pedig só-
szóró adapterrel felszerelt tolólapos járművek 
dolgoznak.

A téli intézkedési terv részletesen felsorolja 
az önkormányzat kezelésében lévő aszfalt- és 
földutakat, kiemelt járdaszakaszokat és köz-
területeket, amelyeken a Városgazda mun-
katársainak kell megteremteniük a biztonsá-
gos közlekedés feltételeit. A városüzemeltető 
cég munkatársai és a járművek a lehető leg-
rövidebb időn belül meg tudják kezdeni a 
hóeltakarítást és a jégmentesítést. 

sózni tilos!
A saját portájuk előtt viszont a tulajdonosok 
kötelessége csúszásmentessé tenni a járdát. 
Nem lehet elégszer ismételni, hogy járdán is 
és zöldterületen is tilos az útszóró só haszná-
lata! A fás szárú növények védelme érdekében 
ezeken a helyeken csak a növényekre veszély-
telen környezetbarát szóróanyag alkalmazha-
tó.

Ilyen anyag például a természetes ásványi 
Zeolit, a zeolitot és kalcium-nitrátot tartal-
mazó Zeokal vagy a kalcium-klorid-pehely. 
Ezek mellett az egyszerűbb természetes anya-
gok, mint a homok, a sóder vagy a hamu szó-
rása is megfelelő módszer.

Ê-puskás-

A havazással, a téli időjárás 
miatt kialakult útviszonyokkal 
kapcsolatos bejelentéseket, 
illetve bármilyen észrevételt, 
javaslatot a városgazda Zrt. 
központi ügyfélszolgálatán 
lehet megtenni (Baross u. 7. 
telefon: 297-0799 és 06-30-549-
6922, e-mail: ugyfelszolgalat@
varosgazda18.hu).

FELKÉSZüLT A TÉLRE A KERüLET

Szarvas attila alpolgármester kiemelte, hogy a környék lakóival összefogva újulhatott meg a játszótér

Falunap 
KörösFőn
verőfényes reggelre ébredt november első 
szombatján Körösfő népe. A falu apraja-nagyja 
nagyon várt erre a napra, hiszen ekkorra szer-
vezte meg a helyi református egyházközség, a 
Kós Károly iskola és az önkormányzat az öt-
évente megrendezett falunapot.

Az ünnepség annak a focipályának az avatásával kezdő-
dött, amelynek a létrehozására a 7-es számú kormányren-
delet alapján a helyi önkormányzat pályázati úton több 
mint 800 ezer lejt nyert. A kivitelezés még 2008 őszén in-
dult el. Hosszú és rögös út vezetett a befejezésig, de végre 
sikerült átadni egy korszerű, öltözővel és rejtett öntöző-
rendszerrel ellátott sportlétesítményt.

Bódis László polgármester a köszöntőjében mindenki-
nek megköszönte a segítségét, aki hozzájárult a sportpá-
lya létrejöttéhez. A rendezvény díszvendége Vákár István, 
a Kolozs Megyei Tanács alelnöke volt, akinek nagyon 
sokat köszönhet a község az elmúlt évek során nyújtott 
támogatásért. Az alelnök az üdvözlőbeszédében tetszését 
nyilvánította azért, hogy amit a régi vezetés elkezdett, azt 
a mostani sikeresen befejezte. Az ünnepségen részt vett – 
és áldást kért a sportlétesítményre – Vincze-Minya István, 
a Kalotaszegi Református Egyházmegye esperese és Kár-
oly Károly, Körösfő református lelkipásztora.

Az avatást barátságos focimeccs követte Körösfő és a 
községhez tartozó kétszáz lelkes Nyárszó csapata között. 
Az eredmény 3-2 lett Nyárszó javára… Károly Károly ige-
hirdetését az iskolások ünnepi műsora, majd a templom 
előtti első és második világháborús emlékműnél tartott 
koszorúzás követte.

Az esti zenés-táncos műsor keretében a bánffyhunyadi 
Sunac és a körösfői Ríszegvirág néptánccsoport mellett 
tehetséges helyi fiatal énekesek léptek fel. 

A reggelig tartó bált a nagy sikerű Fantomasz-koncert 
előzte meg, amelyet a testvértelepülés pestszentlőrinc-
pestszentimrei önkormányzatnak és a Vasvári Pál Polgá-
ri Egyesület által a Bethlen gábor Alapítványhoz benyúj-
tott sikeres pályázatnak köszönhettünk. A rendezvényen 
részt vett a XVIII. kerület Bauer Ferenc és Tóth Kálmán 
által vezetett delegációja is. Az önkormányzati képviselők 
egyben a kerületben bejegyzett Vasvári egyesület társel-
nökei is.

Ê Péntek László

A városgazda Xviii. kerület nonprofit Zrt. munkatársai november 15. óta a téli 
intézkedési terv alapján dolgoznak, de például az őszi avar eltakarítása már ezt 
megelőzően is komoly feladatot jelentett a városüzemeltető cégnek.

Így sEgÍt  
A BUdAPEst diAlog
a www.budapestdialog.hu 
egy olyan közösségi város-
fejlesztő internetes oldal, 
amelynek segítségével a helyi 
lakosok és az önkormányzat-
ok megoszthatják egymással 
a fejlesztési ötleteiket. az 
interaktív portál a lakossági 
javaslatokat igyekszik eljuttatni 
az illetékesekhez, az önkor-
mányzati projekteket pedig a 
tervezésben és a fejlesztés-
ben segíti. 
a budapest dialog csapata 
elsősorban a várost naponta 
„használó” lakosok meglá-
tásait, a környezet szebbé 
tételét elősegítő fejlesztési 
javaslatait gyűjti össze. az 
interaktív térkép segítségével 
az oldalon történő regisztrá-
ciót követően néhány kattin-
tással feltölthetők az ötletek. 
Ugyanitt véleményezni is 
lehet mások javaslatait, és 
önkéntes munka vagy tárgyi 
segítség is felajánlható.
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Indul az iskolabővítési program – ezt 
Kucsák László országgyűlési képviselő 
jelentette be szeptemberben az iskola-
kezdéskor, miután egy hosszas és ered-
ményes lobbi végén közel egymilliárd 
forintos központi költségvetési támo-
gatást sikerült elnyerni három kerületi 
oktatási intézmény – a gulner gyula 
általános Iskola, a Brassó utcai általá-
nos Iskola és a Kastélydombi általános 
Iskola – befogadóképességének növelé-
sére. 

– A XVIII. kerület a jövőben is min-
dent megtesz annak érdekében, hogy 
megfeleljen a családok azon elvárásá-
nak, hogy a gyermekek megfelelő kö-
rülmények között fejlődjenek, modern 
iskolában tanuljanak – nyilatkozta ak-
kor az országgyűlési képviselő, jelez-
ve, hogy a probléma nem korlátozódik 
erre a három intézményre. Szerencsére 
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén is 
sok az iskoláskorú gyermek, ám a meg-
örökölt épületek több helyen bővítésre, 
illetve korszerűsítésre szorulnak. Ezt 
az egyik kiemelt feladatának tekinti az 
önkormányzat.

költözés előtt 
Felújítás 
jó ideje helyhiánnyal küzd a 
pestszentimrei Szenczi Molnár Albert 
Református általános Iskola is, igaz, itt 
elsősorban tornaszobára és egy táncta-
nításra alkalmas helyiségre van szük-
ség. Számukra a szomszédos épület 
megürülése jelent most megoldást.

– Az imrei könyvtár, amely 1989 
novembere óta működött a Nagykőrösi 
út 56. szám alatt, idén korszerűbb kör-
nyezetbe, a Pestszentimrei Közösségi 
Házba költözött – mondta Lévai István 
Zoltán alpolgármester, aki az önkor-
mányzatban az imrei ügyeket képviseli. 
– Mivel a Szenczi iskola a szomszédos 
épületben van, kézenfekvőnek tűnt 
az igazgató asszony elképzelése, ezért 
szeptemberben a képviselő-testület 
elé terjesztettem a javaslatot, hogy az 
önkormányzat engedje át használatra 
az egykori könyvtár épületét az intéz-
ménynek.

A testület igennel szavazott erre, s 
mivel mostanra a jogi folyamat is le-

zárult, nincs elvi akadálya a beköltö-
zésnek, csak a gyakorlatban előtte még 
felújításra van szükség.

iskolába száraz 
lábbal
A Szenczi iskola közelében még egy 
probléma megoldódott, amellyel a szü-
lőknek és a gyerekeknek különösen az 
esős napokon kellett megküzdeniük.

– Nagyon hosszú ideje okozott 
gondot, hogy a csapadékos napokon 
az átfolyó víz miatt gyakorlatilag nem 
lehetett száraz lábbal megközelíteni 
az iskolát – magyarázta Lévai István 
Zoltán. – A Nagykőrösi út nem önkor-
mányzati terület, ezért mi közvetlenül 
nem léphettünk, de a Budapesti Közle-
kedési Központ, amelynek folyamato-
san jeleztünk, végre érdemben tudott 
foglalkozni az üggyel.

Most már tehát bármelyik évszak-
ban és bármilyen időben tiszta cipővel 
juthatnak be az iskolába a tanárok, a 
diákok, a szülők.

– Az iskola közössége többször jelez-
te nekünk a problémát, és széles össze-
fogással eljutottunk odáig, hogy az őszi 
viszontagságos időjárás beállta előtt si-
került megoldani a csapadékproblémát 
– mondta Kucsák László, aki nemcsak 

politikusként, hanem pestszentimrei 
lakosként is örül a megoldásnak. – Bár 
sokaknak aprónak tűnik az efféle gond, 
a megoldása az iskolába járó gyermekek 
és szüleik számára megkönnyebbülést 
jelent az esős napokon.

Ê Kerékgyártó györgy

„Az őszi viszontagságos 
időjárás beállta előtt 
sikerült megoldani a 
csapadékproblémát” – 
mondta Kucsák lászló.

BőVüLHET A SZENCZI ISKOLA
Eredményes lobbi: megszűnt a csapadékvíz-probléma a Nagykőrösi úton
Az önkormányzat a szenczi Molnár Albert református iskola 
használatába adta a tulajdonában lévő nagykőrösi úti egykori 
könyvtárépületet. Ezzel hamarosan enyhülhet a helyhiány az in-
tézményben.

� „el fogok érzékenyül-
ni” – mondta elcsukló 
hangon kárpáti györgy 

háromszoros olimpiai bajnok 
vízilabdázó november 11-én a 
Corvin sétányon bud spencer 
szobrának a felavatásán. de 
nemcsak ő érzékenyült el: 
a Pedersoli család tagjai is 
örömkönnyekkel szólaltak fel a 
magyar rajongók szeretete lát-
tán. és mindez egy tehetséges 
fiatal pestszentlőrinci szob-
rásznak, tasnádi szandrának 
köszönhető.

KeréKgyártó györgy    

A pisztácia kifogyott, csokoládé nem is volt; K1; 
Banana joe; Csakis a Puffin ad neked erőt és min-
dent lebíró akaratot – ilyen feliratok ékeskedtek 
szinte minden pólón november 11-én, azon utolsó 
őszi napok egyikén, amikor még könnyű öltözet-
ben lehetett kimenni az utcára. Az izgatott rajon-
gók a Bud Spencer–Terence Hill-páros filmjeiből 
kiemelt poénokkal, szlogenekkel díszített öltözé-
kükben már jóval a kora délutáni kezdés előtt el-
lepték a józsefvárosi Corvin sétányt. Ebben a kö-
zegben nem volt meglepő, hogy a mobiltelefonok 
is a „SpencerHill”-filmek főcímdalainak témáival 
szólaltak meg. Nagy ünnep volt ez: Bud Spencer 
szobrát leplezték le a főváros szívében.

graFFititől a szoborig
A magyar rajongók már régen szerettek volna va-
lamiképpen emléket állítani Budnak. A sportem-
ber és filmes komikus 2016 júniusában bekövetke-
zett halála után egy graffitiművész óriási portrét 
festett egy messziről is jól látható falra az óbudai 
Filatorigátnál. Az alkotás hiába nyerte el a rajon-
gók és a Pedersoli család tetszését (Bud Spencer 
Carlo Pedersoli néven született Nápolyban), egy 
másik piktor megrongálta a képet. A rajongók 
ezek után többször tettek az interneten javaslatot 
arra, hogy a szeretett filmes nevét viselje közte-
rület Budapesten (valamiért ezt is a III. kerületbe 
álmodták), de ez nem valósult meg.

Aztán egy Pestszentlőrincen élő fiatal szobrász, 
Tasnádi Szandra, aki – mint azt a Városképnek 
korábban többször is nyilatkozta – maga is a ra-
jongók közé tartozik, a közösségi médiában köz-
zétette, hogy ingyen elkészíti Bud Spencer egész 
alakos bronzszobrát, ha valaki fedezni tudja az 
anyagköltséget. Hogy szándékát bizonyítsa, saját 
erőből – afféle előtanulmányként – elkészítette a 
művész mellszobrát, amely nagy sikert aratott az 
interneten. A szobor felállítását egy borsodi város 
önkormányzata vállalta, de nem sokkal később 
visszalépett. Helyére józsefváros önkormányzata 
jelentkezett, így került az alkotás a Corvin sétány 
hangulatos közegébe. Az ünnepélyes átadáson 
Kucsák László országgyűlési képviselő a kerület 
nevében gratulált Tasnádi Szandrának.

– Büszkék vagyunk arra, hogy a főváros új dí-
szét egy tehetséges kerületi művész alkotta meg – 
mondta az országgyűlési képviselő.

„én voltam neki  
a bambino”
– Meglepő a szobor impozáns mérete, pedig 
édesapám a valóságban is ilyen nagy volt – 
fogalmazott a nyitóünnepségen Cristiana 
Pedersoli, Bud Spencer egyik lánya, aki testvérével, 
Diamantéval képviselte az ünnepségen a családot, 
és aki másnap már több posztot osztott meg 
az eseményről a közösségi oldalán. Cristiana 
arra célzott, hogy a szobor az életnagyságúnál 
is nagyobb, 2,5 méteres lett, de a rajongók 
egyetértettek abban, hogy a nagyság a művészre 
nem csak fizikai értelemben értendő.

Kárpáti György, a Nemzet Sportolója a vízilab-
dás múltnak köszönhetően több évtizedes barát-
ságot ápolt a kezdetben úszóként, majd pólósként 
is komoly sikereket arató (az utóbbi sportágban 
ötvenszeres válogatott) Carlo Pedersolival, aki ké-
sőbb, filmes karrierje kezdetén vette fel az ameri-
kaias hangzású művésznevet.

– Én voltam neki a bambino, a legkisebb – me-
sélte Kárpáti györgy. – Nagyon jóban voltunk, 
többször meglátogattuk egymást. Csodálatos do-
log volt őt ismerni.

Tasnádi Szandra munkájával a közösségi mé-
dia mellett a hazai és az olasz sajtó is foglalkozott. 
És hogy mennyire fontos mindez a SpencerHill-
rajongóknak, jól jellemzi az a poszt, amelyet 
Szandra két nappal az avatóünnepség után tett 
közzé a közösségi oldalán: „Vasárnap felismertek 
az utcán. Első alkalommal.” Kevés szobrászmű-
vész büszkélkedhet ilyesmivel…

tasnádi szandra családja 
régóta él Pestszentlőrincen. 
édesapja, tasnádi András 
a Brassó iskola igazgatója. 
Ő maga hamar eldöntötte, 
hogy művészeti pályára lép, 
s azon belül az irány sem 
volt kétséges. A Képző- és 
iparművészeti szakközépiskola 
után a Magyar Képzőművészeti 
Egyetemen szerzett diplomát, 
majd nürnbergben folytatott 
tanulmányokat. Bud spencer 
szobra eddigi pályájának 
legismertebb alkotása.

tasnádi Szandra (virággal) bud Spencer lányaival, Kocsis Mátéval, Józsefváros 
polgármesterével és Kárpáti györggyel a szoboravatón 

Bud spencerrel 
gazdagítottuk 
a fővárost
„Meglepő a szobor impozáns mérete, pedig édesapám a valóságban is ilyen nagy volt”

 

Kucsák László országgyűlési képviselő (jobbra) és Lévai István Zoltán 
alpolgármester az egykori könyvtár udvarán
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7Szent Márton megmozgatta a kerületet Kultúra

�két felvonásban, 
november 8-án és 
9-én rendezték meg 

a kerületben a márton-
napi lámpás felvonulást. 
a Xviii. kerületi német 
nemzetiségi önkormány-
zat és Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormány-
zata második éve szervezi 
közösen a népszerű ese-
ményt. az első felvonulás 
kiindulópontja az imrei 
Hősök tere, a másodiké a 
lőrinci kossuth tér volt.

göNcZöL aNDráS   

A pestszentimrei felvonulás kezdetén 
csak lapjával fértek el egymás mellett a 
fényes menet résztvevői. A babakocsi-
soktól az aggastyán korosztályig mint-
egy másfél ezren döntöttek a hagyomá-
nyos menetben való részvétel mellett, a 
kezükben saját készítésű lámpással.

A hangszórók „libás nótákat” zeng-
tek, bár az egyik dal szövege nem bátorí-
totta igazán a sétára készülőket, mert az 
egyik sora valahogy így hangzott: Vicces 
állat a lúd, nem kell néki gyalogút. Sze-
rencsére a szöveg süket fülekre talált… 

A program köszöntőkkel vette kez-
detét. A hóna alatt egy szövetlibát 
szorongatva mondta el a köszöntőjét 
először németül, majd magyarul Lel-
kes Gáborné, a XVIII. kerületi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke, 
a Fővárosi Német Önkormányzat kép-
viselője. Kérésére mindenki a magas-
ba emelte lámpását, bizonyítva, hogy 
készen áll az indulásra. Ezt követően 
– libával a kezében – Galgóczy Zoltán 
lépett a mikrofonhoz. 

– A nagy számban megjelent részt-
vevőket elnézve Szent Márton ismert 
érdemein túl egy újabb pozitív képessé-
gére is fény derült. Ez az új képessége 
nem más, mint a közösségteremtő ere-
je. Kívánom, hogy maradjon ilyen mo-
solygós és vidám a felvonulás a sport-
kastélyi végállomásig, sőt tartson akár 
tovább is! – mondta rövid köszöntőjé-
ben az alpolgármester, majd ő maga is 
beállt a sorba. 

Szent Márton Dáma névre hallgató 
fehér paripája izgatottan kezdte lassú 
ügetését, ami érthető volt, hiszen köz-
vetlenül előtte rezesbanda fújta a talp-
alávalót. Okos állat a ló, néhány mé-
ternyi rakoncátlankodás után megadta 
magát, és mindenki örömére rendesen 
viselkedett.

Séta közben a négyéves Rátkay Han-
na megosztotta apró titkát az olvasó-
inkkal: 

– Tetszik tudni, én már öt napja szá-
moltam, hányat kell még aludnom, hogy 
elindulhassak lámpámmal az útra. 

Másnap mint világító szentjános-
bogarak, úgy közeledtek a felvonulás 
résztvevői a Sztehlo gábor Evangélikus 
gimnázium előtti találkozóhely felé. 
A tanárok és a tanulók forró teával és 
aprósüteménnyel fogadták Szent Már-
ton barátait. Lelkesen mesélték, hogy a 
két liba és a ló egymással jól megférve 
pihent a gimnázium udvarán, majd rá-
készültek a kora esti fellépésre. Sunkel 
Dirk, a XVIII. kerületi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke és a lámpás 
felvonulásban már igen jártas galgóczy 
Zoltán köszöntőjét követően beindult a 
fényes menet a régi piactér felé. A lőrin-
ci, hasonlóan az imrei felvonuláshoz, 
Szent Márton jótettével zárult, vagyis 
Márton megszemélyesítője egy arra 
menő, igencsak fázó szegény embernek 
felkínálta köpenyének kardjával ketté-
vágott felét. A program végére kicsik 
és nagyok egyaránt megéheztek, meg-
szomjaztak, így mind Pestszentimrén, 
mind Pestszentlőrincen fogyott a zsíros 
kenyér és a forró tea.

BüSZKE LIBáK  
VEZETTÉK A SOROKAT
Több ezren vettek részt a Márton-napi felvonulásokon
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Márton-napkor libát egyen az ember, de ha nem jut a májá-
ból, akkor se adjuk fel, mert a hagyományokhoz ragaszkod-
ni kell a végsőkig, és persze általában véve is jó, ha gondo-
san megnézzük, mi kerül a kosárkába.

Mindig késhegyre menő vitát folytatunk a lányokkal arról, hogyan lehet a legfinomabb libamájat elkészíteni. 
jolán a tepsire esküszik: megágyaz a nagy darabokra vágott hájjal a májnak, és lassú tűzön süti. Az időt nem 
tudja megmondani, mert, mint minden, ez is érzésre megy, illetve látja azt az ember. Erzsébet a francia vál-
tozat mellett érvel, és addig ne is szóljunk egy szót se, amíg meg nem kóstoltuk az így előállított különleges 

pástétomot (a gondosan lehártyázott – az eret nehogy benne hagyjuk! – májat előző este leöntjük egy kávéskanálnyi fran-
cia konyakkal, de még jobb a Calvados, kicsit sózzuk, borsozzuk, és egy éjszakára hűtőben pihentetjük, másnap aztán a 
tepsi gőzfürdőjében 25–30 perc alatt el is készül). Én azonban köveszteni szoktam. Vagyis a hájból, szigorúan takarékon, 
kisütöm a töpörtyűt, s mielőtt megkapja a végső színét, óvatosan belecsúsztatom a gyöngyöző zsírfürdőbe. jó, persze, én 
is teszek mellé egy egész hagymát, a héjával együtt… És nehogy elfelejtsem: miután a májat kivettem, néhány csepp tejet 
löttyintek a fazékba, hogy szép ikrás legyen a zsír és aranybarna a töpörtyű, de ezzel tanácsos vigyázni. Sose felejtem el, 
hogy amikor édesapám egyszer segíteni akart volna édesanyának, néhány darab fával felpiszkálta a spórt, és úgy öntötte 
rá a tejet (kicsit többet is a kelleténél, s anélkül, hogy nyomban rászorított volna egy födőt), hát akkora szúróláng csapott 
fel, hogy apám megjavította a helyből hátraugrás világrekordját. Ez velem nem fordulhat elő! Már csak azért sem, mert 
„az idejét sem tudom már” (ahogy abban a jópofa angol sorozatban mondogatja az öreg cselédasszony), mikor sütöttem 
utoljára májat.
A beszélgetésünkre is úgy került most sor, hogy – Márton-nap közeledvén – végigjártuk a piacot, vajon milyen áron ve-
hetnénk libamájat (esetleg kacsát), ha úgy diktálná úri kedvünk. Mit mondjak, elhűltünk a tízezer forintos árfekvésen, 
pláne, amikor Erzsébettől azt is megtudtuk, hogy az egyik nagy áruházlánc boltjában tizenkétezerért (bizony!) látott le-
fóliázva, s a legkisebb darab is több volt fél kilónál. Végül abban maradtunk, hogy a mi korunkban amúgy sem egészséges 
a libator, különösen a túlzásba vitt zsíros máj nagyon ártalmas. Külön szerencse, hogy az ünnep előtti pénteken már a 
kínálat is meglehetősen szerény volt. Egyrészt, ugye, a madárinfluenza miatt, másrészt, mert az emberek talán túlzottan 
is kedvelik a libapecsenyét. És nem azért mondom, de egy nyugdíjas asszonyt is láttam a szomszéd utcából, aki két darab 
combot vásárolt, jó egy kilónyi libahájjal. Igaz, ő férjes asszony, s két nyugdíjból élnek, talán ezért is vett a libához néhány 
csirkeszárnyat is, hiszen a férfiaknak még idősebb korukban is nagyobb a bendőjük, azt mondják.
Azt tartja a népi mondás, hogy aki Márton-napkor nem eszik libát, nem iszik az újborból, egész évben éhezni és szomjaz-
ni fog. Én persze fenntartásokkal kezelem ezeket a bölcsességeket, habár megfigyeltem, hogy ami az időjárást illeti, ritkán 
tévednek. Itt van például a Medárd és a negyvennapos eső vagy a „Ha Katalin kopog, a karácsony locsog”, amire behunyt 
szemmel is nyugodtan rábízhatja magát az ember. A libával kicsit más a helyzet, mert a postás bácsi mindig Márton-nap 
után érkezik, igaz, most vastagabb lesz majd a „boríték”, de eső után köpönyeg, hiszen ugye beosztással él az ember.
Erzsébet azonban kijelentette, hogy ő (biztos, ami biztos) mégiscsak vesz majd egy libamájpástétomot, sőt még egy sze-
letke lilahagymát is megkockáztat hozzá. jolán erre persze szokás szerint nekiesett, hogy megőrült, hát nem olvasta, hogy 
mivel vannak tele ezek a kotyvalékok… „Fogadjunk, hogy csak máj nincs benne, hiába van rajta az a gusztusos kép!” ő 
bizony marad a parizernél, pláne, hogy most már törvényileg is meg van szabva, mennyi húsnak kell lennie benne (mini-
mum), habár őszintén el kell ismernie, ő még nem érzi a különbséget.
Én ebbe a vitába nem szóltam bele, de amikor elváltunk egymástól, visszasomfordáltam a hentessorra, s vettem egy gyö-
nyörű libanyakat. gondoltam, megtöltöm, nem is kell hozzá más, csak egy-két zsemle, tojás, petrezselyemzöldje, fűszerek. 
jó, persze, az az igazi, ha kis libamájat is párol hozzá az ember. Nem mondtam meg a lányoknak, de én is vettem aztán egy 
kis doboz májpástétomot. Ilyen kis mennyiségben csak nem árthat meg…

A lúdkásától 
A sült libAcombig
időben kellett dönteniük azoknak, akik részt kívántak venni 
a vasvári Pál Polgári Egyesület által a Pestszentimrei Kö-
zösségi házban rendezett Márton-napi lúdvacsorán novem-
ber 11-én.

Már jóval a hivatalos kezdés 
előtt szétterjedt a jó hangulat, 
felcsendültek a retrodallamok, 
amelyekről – nevéhez illő-
en – a Retro Express zenekar 
gondoskodott. Miközben szólt 
a zene, kivetítették a tavalyi 
rendezvény fotóit, amelyeken 
többen viszontláthatták ma-
gukat.

A köszöntők sorát Tóth Kálmán önkormányzati képviselő, az egyesület 
társelnöke nyitotta meg. Emlékeztetett az első Márton-napi vacsorára, ame-
lyet 2011-ben még a Polgárok Házában rendeztek meg úgy, hogy a lúdkása 
főzése két napot vett igénybe. Hozzátette, hogy annak is megvolt a maga 
sajátos romantikája… A szintén társelnök és szintén képviselő Bauer Ferenc 
szavaiból kicsengett, mennyire fontosak a polgári értékek, akár egy ilyen va-
csora keretében való megjelenítésükkel. 

– Érezzétek jól magatokat, egyetek, igyatok, és kerületszerte ismert 
tánctudásotoknak megfelelően ne kíméljétek magatokat a hajnali zárásig – 
mondta. 

Kucsák László országgyűlési képviselő így szólt a vendégekhez:
– Számomra is kedves az első lúdvacsora emléke, ám most is kalapot 

emelek a telt házas rendezvény és természetesen a megjelent százötven ven-
dég előtt. Nem tudom, lehet-e überelni Bauer Ferenc köszöntőjének utolsó 
mondatát, de magam is felejthetetlen estét és remek szórakozást kívánok 
önöknek.

A szokásokhoz híven meglepetésműsor is szerepelt az „étlapon”. Ismert 
operettrészletek és kuplék csendültek fel az Endrődi ági és jegercsik Csaba 
színészházaspár színvonalas előadásában.

A vacsora résztvevői között ott volt dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző, 
Lévai István Zoltán, Galgóczy Zoltán és Szarvas Attila alpolgármester, vala-
mint Minyóczki Árpád kerületi rendőrkapitány is.   

Ê gönczöl a.

Márton nAPJA
a középkorban a jobbágy-
tartozás lerovásának, az 
új pásztorok fogadásának 
napja volt. ekkor terelték be 
a szabadon tartott állatokat, 
kóstolták meg az újbort, és 
vágták le a tömött libákat. 
márton napján országszerte 
lakomákat rendeztek, hogy 
aztán egész esztendő-
ben ehessenek-ihassanak. 
a fáma szerint, aki ilyenkor 
nem eszik libát, az egész 
évben éhezik majd.

tasnádi Szandra (virággal) bud Spencer lányaival, Kocsis Mátéval, Józsefváros 
polgármesterével és Kárpáti györggyel a szoboravatón 

Kucsák László országgyűlési képviselő (jobbra) és Lévai István Zoltán 
alpolgármester az egykori könyvtár udvarán
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8 Advent idején megnyílnak a szívekKultúra

�advent a 
keresztény 
kultúrkörben a 

karácsonyt – de-
cember 25-ét – 
megelőző negyedik 
vasárnaptól (a gö-
rög katolikusoknál 
hatodik vasárnaptól) 
karácsonyig tartó 
időszak. a kará-
csonyi ünnepkör 
advent első nap-
jával kezdődik, és 
vízkeresztig, január 
6-ig tart.

PuSKáS attILa   

Minden évben különféle progra-
mok kötődnek Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén is az adventhez, a 
karácsonyra való várakozáshoz. 
Az első adventi gyertya ünnepi 
műsorral kísért közös meggyúj-
tása december 2-án, szombaton 
17 órakor lesz az imrei Hősök 
terén az önkormányzat és az 
Együtt Pestszentimréért Egye-
sület közreműködésével.

kinyit a jégPálya 
Hagyományosan az advent első 
vasárnapját megelőző szomba-
ton nyílik meg Pestszentlőrincen 
a jégpálya. A megszokott helyen, 
a polgármesteri hivatal üllői úti 
épületének szomszédságában, a 
régi piactéren felépült sátor alatt 
készül el a jégfelület.

A 450 négyzetméteres pálya 
az időjárás viszontagságaitól 
védve kiváló sportolási, kikap-
csolódási lehetőséget nyújt. A 
korcsolyázókat sem a szél, sem 
az eső nem fogja zavarni. A be-
lépő és a korcsolyabérlés ára 

– amely idén sem emelkedik – 
évek óta a megfizethető kategó-
riába tartozik, így nem véletlen, 
hogy nem csak a kerületiek láto-

gatják rendszeresen a pályát.
A nagyközönség a megszo-

kott időrendben korcsolyázhat: 
hétfőtől csütörtökig 15 és 20 óra, 

pénteken 15 és 21 óra között, 
szombaton 10 és 21, vasárnap 10 
és 20 óra között. A jégfelújítást 
mindennap 14 és 15 óra között 

végzik. A tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy adventkor, kará-
csonykor jobban odafigyelünk 
rászoruló embertársainkra. A jó 

szívvel adott ajándékok össze-
gyűjtését évről évre segíti a Bap-
tista Szeretetszolgálat a helyi és 
az országos cipősdobozakcióval, 
amelyhez idén is csatlakozott 
gyűjtőpontként a Kondor Béla 
Közösségi Ház (Kondor Béla 
sétány 8). Az ajándékokat de-
cember 1. és 20. között fogad-
ják, amelyeket aztán az országos 
szervezet olyan gyermekekhez 
juttat el, akiknek lehet, hogy ez 
lesz az egyetlen ajándékuk. 

Aki szeretne hozzájárulni az 
akcióhoz, az egy cipősdobozba 
tegyen olyan játékokat, aján-
déktárgyakat – például írószert, 
higiéniai szereket, édességet, 
könyvet –, amilyeneknek a saját 
gyermeke is örülne. A szervezők 
azt kérik, hogy a dobozt színes 
csomagolópapírral vonják be, és 
a kísérőkártyára vagy a csomag-
ra írják rá, hogy hány éves fiú-
nak vagy lánynak szánják. 

közeledik a karácsony
 Kezdődik az ünnepi készülődés
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A kézműves foglalkozásra 200 forint a belépő, ezen 
felül a felhasznált alapanyagot kell megfizetni. A 
részvételi szándékot jelezni szükséges a 06-20-943-
6249-es telefonszámon vagy a pikhaz@pikhaz.hu 
elektronikus levélcímen.

Regisztrálni kell ugyan, de ingyenes lesz a PIK-
ben a december 10-i karácsonyváró családi nap. A 
négyórás program során Mikola Péter interaktív 
zenés játékkal szórakoztatja a gyerekeket. A kicsi-
ket babasarok várja, a nagyobbak pedig a játékos 
tudomány részesei lehetnek: zsonglőrkellékeket, 
ügyességi és logikai játékokat próbálhatnak ki. 
Emellett készíthetnek karácsonyi díszeket, és lesz 
arcfestés is.

A Kondor Béla Közösségi Házban november 
utolsó vasárnapján kezdődnek el a karácsonyváró 
programok. Délelőtt 10 órától a Tébláb Alapfokú 
Művészeti Iskola táncosainak és zenészeinek köz-
reműködésével adventi táncházat tartanak, ame-
lyet Vörös árpád vezet.

Nem maradhat el a közös ajándékkészítés sem: a 
kézműves foglalkozáson a Hagyományok Házának 
munkatársa, Péter Szidónia segít a gyerekeknek a 
karácsonyra szánt díszek, apró egyéni ajándékok 
elkészítésében.

Az adventi vasárnapok sem maradnak program 
nélkül a Havanna-lakótelep szívében.

„Valahol, talán nem is olyan messze, van egy 
erdő, ahol az erdei manók élnek. Itt él Nokedli meg 

Puszedli is, no meg az öregecske Papó, akik idén is 
nagyon várják a Mikulást. Igen ám, de ott élnek a 
rosszcsont manók is, akik elhatározták, hogy eb-
ben az évben nekik is jár az ajándék, és ha nem hoz 
a Mikulás, majd szereznek maguknak.”

A Figurák és az Art’Z-Más Társulat Mikulás 
Manóföldön című közös gyermekműsorát decem-
ber 3-án 10 órától láthatják a gyerekek. Az előadás 
után filmvetítés és kézműves foglalkozás teszi tel-
jessé a napot.  

December 10-én 10 órától Levente Péter és Tö-
rök györgy a Ki kopog? című adventi zenés mű-
sorral lép fel, december 17-én pedig csokikoncert 
és adventi kézműves foglalkozás lesz, szintén dél-
előtt 10 órai kezdettel.

A Rózsa Művelődési Házban a Kossuth- és 
Liszt-díjas zongoraművész, Hegedűs Endre ad ad-
venti hangversenyt december 2-án (szombaton) 18 
órakor. jegyeket 1700 forintos áron lehet vásárol-
ni.

A Lőrinci Nagykönyvtárban december 1-én 
17 órakor Berzsenyi Emese vallástörténész Stone-
henge-től a fenyőfáig, avagy hogyan lett a kará-
csony? címmel tart előadás.

A Havanna-lakótelepi Könyvtárban ugyancsak 
december 1-én 17 órára várják az érdeklődőket 
juhász Marcell bűvész műsorára, amelyet Varázs-
latos utazás a bűvészet világába címmel mutatnak 
be. A december 7-én 10 órakor kezdődő Csevegő 
csütörtök ugyancsak a karácsonyi előkészületek 
jegyében telik.

A Madách Filmklub idei utolsó vetítésén, no-
vember 26-án 16 órakor a Polgárok Házában (Üllői 
út 517.) a Karácsony című amerikai filmdráma lesz 
műsoron. A főbb szerepekben Susan Sarandon, 
Alan Arkin, Paul Walker, Penélope Cruz, valamint 
a nemrégiben elhunyt Robin Williams látható. 
A belépés ezúttal is ingyenes!

AjáNDÉKKÉSZíTÉSTőL
A KARáCSONyI FILMIg

advent idején készülnek az egyszerűségre törekvő betlehemi jászolok is  

sokszínű program-összeállítással készülnek a Xviii. kerületi kulturális intézmények az 
adventi időszakra. A Pestszentimrei Közösségi ház először november 25-én invitálja a 
családokat kreatív kézműves foglalkozásra, amelyen már az előkészületek jegyében lehet 
adventi koszorúkat, karácsonyfadíszeket és ajándékokat készíteni. 

A várAKoZás 
idŐsZAKA
az advent szó jelen-
tése „eljövetel”. a latin 
„adventus domini” 
kifejezésből szárma-
zik, ami annyit tesz: 
„az úr eljövetele”. az 
ünnep eredete a iv. 
századig nyúlik vissza. 
vii. gergely pápa 
négyben határozta 
meg az adventi vasár-
napok számát, az első 
mindig november 27. 
és december 3. közé 
esik, míg a negyedik, 
az utolsó december 
18. és 24. közé.
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Muzsikálás 
a jövő 
nemzedékéért
A nemzetközi hírű Muzsikás együttes 
legutóbb, november 9-én a Csontváry 
iskola diákjainak tartott rendhagyó ének-
órát a kerületben.

A zenei élményhez jutás, az éneklés, a zenetanu-
lás, a zene befogadásának képessége nemcsak az 
általános műveltség növeléséhez, hanem a tes-
ti-lelki harmóniához is jótékonyan járul hozzá. 
A Muzsikás együttes nagyon fontosnak tart-
ja, hogy a fiatalok megismerjék és befogadják 
a rendkívül gazdag Kárpát-medencei népze-
nei anyagot. A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
együttes ezért határozta el 2004-ben, hogy saját 
erejéből rendhagyó énekórákat ad az iskolák-
ban. 2005 óta minden évben sikerült megnyerni 
a MOL támogatását, így már az ország távolabbi 
helyeire is eljuthattak, s eddig közel 150 ezer di-
áknak tartottak rendhagyó énekórát. 

A Muzsikás minden érdeklődő iskolába 
elmegy, de a sokszoros túljelentkezés miatt 
előfordulhat, hogy csak egy-két év múlva. A 
zeneórák ingyenesek, és ha a pedagógusok 
szeretnék, hogy ilyet tartsanak az iskolájuk-
ban, nem kell mást tenniük, mint a siposm@
mtapi.hu e-mail címre írni Sipos Mihály-
nak, aki megadja a szükséges információkat. 
(Az együttes honlapja: www.muzsikas.hu.)  
A Csontváry iskolában is nagy sikert aratott a 
négytagú együttes énekórája.  

A zenészek – Sipos Mihály mellett Éri Pé-
ter, Hamar Dániel, Porteleki László – közel 
hozták a gyerekekhez a népzenét, olyany-
nyira, hogy ők is bekapcsolódtak az éneklés-
be, s lelkesen tapsoltak minden zeneszám 
után. Láthatóan nagyon jól érezték magukat.  
A diákok a zenei utazáson az ősi magyar nép-
dalok mellett a hangszereket is megismerhették, 
többek között a hegedűt, a brácsát, a nagybő-
gőt, a tamburát, a hosszú furulyát és a gyimesi 
ütőgardont. A zenekar tagjai, mielőtt megszó-
laltatták a hangszereket, rendkívül élvezetes 
módon meséltek azokról. 

Ê Fülep e.

Szüreti 
élmények 
A Kapocs Utcai általános iskola alsó ta-
gozatos tanulóinak alkotásaiból összeál-
lított szüreti mulatságok című kiállítás-
nak adott otthont a városháza galéria 
november elején. 

A kiállítás idején színes, vidám „tapétát” kapott 
a polgármesteri hivatal előtere. A gyerekek nagy 
fantáziájáról árulkodó, száznál is több alkotás 
a szüret minden munkafolyamata és szereplője 
előtt tisztelgett. 

– Tanítók, tanárok és szülők óvó tekintete 
mellett készültek a rajzok és a szüreti dekorá-
cióba bújtatott tárgyak – mondta a megnyitón 
Váradiné Szép Emese, az iskola igazgatója. – 
Több száz alkotásból kellett a szaktanárok segít-
ségével kiválasztani a kiállítás anyagát. Szívem 
szerint minden alkotásnak itt lenne a helye, ám 
nem lehetett a padlástérig kiállítani. Érdemes 
tudni, hogy a tárlatot megelőző hetet a kis mű-
vészeink a szüretelést kísérő hangulat, a mun-
kafolyamatok tanulmányozásával töltötték.    

Beszédét követően a 3.a osztály tanulói dal-
lal, tánccal, mondókákkal bélelt „becsalogató” 
műsort adtak. Ritkán látható, szemnek tetsző 
népviseletben profi előadással lepték meg az 
elsősorban gyerekekből, szülőkből, nagyszülők-
ből és pedagógusokból álló közönséget. 

Ê g. a.

árvay Zolta 
és Kassák Lajos
Kassák lajosnak állít emléket árvay 
Zolta kerületi festőművész a lőrinci 
nagykönyvtárban abból az alkalomból, 
hogy a neves művész 130 éve született, 
és 50 éve hunyt el. A tárlat a hónap vé-
géig látható.

Az I.M. Kassák, avagy A ló meghal, a madarak 
kirepülnek címmel rendezett figyelemre méltó 
kiállítás Feledy Balázs művészettörténész, mű-
vészeti író méltatásával nyílt meg a galéria 18-
ban november 7-én.

– árvay Zolta igazi kassáki nyomokba lép 
amellett, hogy önálló varázslatos világot te-
remt – kezdte a beszédét a művészettörténész. 
– Itt síkgeometriáról, derékszögre alapított 
művészetről, tér és sík bonyolult viszonyrend-
szeréről van szó, ahol sose a téma, hanem a 
megvalósítás hogyanja a fontos. Zolta szinte 
jobb architekturális képet készít, mint Kassák, 
és ez nem parafrázis, ez önálló mű. Izgalmasak 
az alapszínek, és megjelenik a betű, a szöveg. 
Három oszlopra épülnek a munkái, a körre, a 
négyszögre és a háromszögre. Kassák, aki nem-
csak kiváló költő, de kiváló képzőművész is 
volt, szegényes, olcsó anyagokból dolgozott. Ez 
a kiállítás, amely A ló meghal, a madarak kire-
pülnek kötetének címét viseli, méltón idézi meg 
e jelentős személyiség szellemiségét.  

Árvay Zolta elmondta lapunknak, hogy erre 
a tárlatra készülve az alkotás minden pillanata 
örömmel töltötte el, és nagyon sokat tanult a 
versek olvasása közben is. 

– A Kassák-versek minden sorára lehetne 
újabb és újabb képet készíteni, amelyekkel akár 
a Műcsarnokot is meg lehetne tölteni – mond-
ta. – A legközelebbi célom józsef Attila, akivel 
talán könnyebb dolgom lesz, mert nála nem köt 
majd annyira a forma.

Ê (temesi)

gyémánt-
portrék
Ardey Edina és gyémánt lászló festőmű-
vész közös kiállítása nyílt meg november 
8-án Pestszentimrén, a PiK galériában. A 
művészházaspár különleges képeit a hó-
nap végéig láthatjuk.

Gyémánt Lászó és Ardey Edina kiállítását a ku-
rátor, Buczkó Imre festőművész a szokottnál is 
alaposabb, szinte képről képre „menő” ismerte-
téssel nyitotta meg:

– Nem adtunk címet a kiállításnak, de 
ideillene a Mester és tanítvány cím – mond-
ta. – Edina és László a sors különös útját jár-
va találták meg egymást, hogy aztán közösen 
állítsanak ki, már nem először. A művésznő 
munkáin érződik a gyémánt-hatás, de azt is 
látjuk, hogy meglelte önálló útját, és mára a 
legelismertebb festőművészeink egyike  lett, 
sikert sikerre halmozva. A Kossuth-díjas gyé-
mánt Lászlót nem kell bemutatni. Stílusterem-
tő, virtuóz portréfestő. Dzsessztörténeti alko-
tásai, dzsesszimprovizációi, „gyémántográfiai” 
munkássága nagyszerű fejezete festészetünk-
nek. Rajzai, grafikái a magyar grafika legszebb 
darabjai közé tartoznak. Az imént levetített 
rövid videón a két művész éppen önarcképet 
festett egy tévékamera előtt, és – megfűszerezve 
Bereczky Lóránd művészettörténész értő véle-
ményével – őszintén vallott arról, hogy az ön-
arcképfestés egyfajta lelki kitárulkozás. Például 
az itt látható Edina-önportrék a festő sorsának 
alakulását tárják elénk, míg gyémánt László 
önarcképei életének fontos oszlopai.

Buczkó Imre végezetül több alkotás közül 
kiemelt kettőt. A csend hangja című Ardey-
műről – mint mondta – reneszánsz igényesség 
sugárzik. 

– A festő rembrandti léptékkel látható az 
intim háttérben, kezében ecsettel. Bár a kép 
csendben van, mégis érezzük, hogy a jelenet ré-
szesei vagyunk – tette hozzá. 

A másik kedvenceként gyémánt László ju-
hász Ferenc és múzsája című mesterművét ne-
vezte meg.

A kiállítás megnyitóján Lukács Eszter éne-
kelt, és Gyárfás István gitározott.

Ê temesi László

– A cél az, hogy azok az emberek, akik a helyi 
közélet formálásában aktívan vesznek részt, 
jobban megismerjék egymást, és így könnyeb-
ben, hatékonyabban tudjanak együttműködni – 
mondta Bauer Ferenc önkormányzati képviselő, a 
Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat elnöke, 
az esemény szervezője, aki magyarázatot adott a 
címben foglaltakra is: 

– Az utazás végén az elérhetőségeket tartalma-
zó utaslistát mindig megosztom a résztvevőkkel, 
így bármikor fel tudják venni egymással a kap-
csolatot. Most is azt mondtam az út végén, hogy 
ha keresik majd egymást, és a sok név közül első-
re nem ugrik be, honnan az ismeretség, akkor a 
jelszó Körösfő.

Az október közepi háromnapos kirándulás fő 
célja ugyanis ez a település volt. Első alkalommal 
a hajdúsági Nádudvaron jártak az imreiek, tavaly 

a partiumi Hegyközszentimrén, most pedig Ka-
lotaszegen.

– Olyan helyeket választunk úti célként, ahol 
nekem jó személyes ismeretségeim vannak. Úgy 
vélem, és az eddigiek engem igazolnak, hogy min-
dig magasabb színvonalon és érdekesebben szer-
vezhető az utazás, ha helyi emberek is részt vesz-
nek benne. Azt szoktam mondani, hogy ilyenkor 
a turizmusban ott a szív is.

Sűrű programot kínált az idei út: az események 
központja ugyan Körösfő volt, de a szállás Kolozs-
vár központjában várta az utazókat, így a feszített 
tempó ellenére lehetőség nyílt Erdély fővárosának 
megismerésére. A csapat járt Tordán, megnézte 
az Europa Nostra-díjas Torockót, a kollégiumáról 
híres Nagyenyedet, valamint Marosillyét is, ahol 
Bethlen gábor szülőháza található. 

Ê K. gy.

A vendégek először Artner Ilona, Lehel Endre, 
Mikó F. László és Volker Schwarz képzőművészek 
kiállításának megnyitóján vehettek részt a közös-
ségi otthon alagsorában. Alkotásaikat Háló Gyu-
la lelkész és költő Napi adagok című aforizmakö-
tetének a gondolatai ihlették. A 365 belső lépés 
100 méteren elnevezésű tárlat teljes egészében 
2009-ben, a 15. Szemes Fesztivál keretében volt 
látható. Itt most 84 képet állítottak ki az anyag-
ból. A kiállítást Jakab Cintia, a Magyar Televízió 
műsorvezető-riportere tette interaktívvá azáltal, 
hogy a résztvevők egy-egy kép alatti gondolatot 
kaptak kézbe, amit a letakart szövegű festmé-
nyekhez kellett párosítaniuk. Izgalmas, érdekes 
próbálkozás volt ez.

Ezután az imateremben A másik című felol-

vasóesttel folytatódott a baptisták rendezvénye. 
Murányi Anita énekes-színész és Háló gyula 
előadásában a költő versei előbb a többi ember, 
aztán a szerelem, végezetül pedig Isten világába 
vezettek el.

A Baptista Művészeti Napok keretében meg-
rendezett irodalmi est sikere talán azzal érzékel-
tethető a legjobban, hogy a program végeztével 
nem mentek haza a vendégek, hanem sokáig ott 
maradtak még beszélgetni egymással.  

A házigazda Háló gyula egyetlen, de mindent 
kifejező mondattal összegezte az estet:

– Lélekerősítő élmény volt…
A kiállítás december végéig látogatható, vasár-

naponként 9 és 12 óra között.
Ê -róth-

A jelszó: ismerd meg Körösfőt
Jó, de milyen játékban jelszó kalotaszegi testvértelepülésünk neve? igazából nem já-
tékról van szó. harmadik esztendeje indulnak évi egy alkalommal többnapos szakmai 
kirándulásra a Pestszentimrei városrészi Önkormányzat támogatásával imrei intéz-
ményvezetők, vállalkozók, köztisztviselők, civil szervezetek képviselői.

Baptista Művészeti Napok Imrén
 

nagy volt a forgalom november 15-én a pestszentimrei baptista imaházban, amely ezen 
a napon két rendezvénynek is otthont adott az országos Baptista Művészeti napok ke-
retében.
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gyűjtés 
a csángóknak
negyven zsák és kartondoboz – ilyen sok 
telt meg a moldvai csángóknak szánt ka-
rácsonyi ajándékokkal tavaly. A Meteo 
Klinika és az Üde színfolt Egyesület idén 
is megismétli a gyűjtést Kucsák lászló 
országgyűlési képviselő támogatásával. 

Aki találkozott már személyesen csángó ma-
gyarokkal, azt egészen biztosan megérintette az 
a különös világlátás, amelyet földrajzi és törté-
nelmi értelemben is egy messzi világból hoznak 
magukkal ide, az anyaországba. A csángók kü-
lönös nyelvjárása, szokásaik, viseletük, zenéjük 
az ősi magyar kultúra nyomait őrzi a mai napig. 
Ezért kincs minden egyes találkozás velük.

Romániában a XXI. században sem könnyű 
csángónak lenni: katolikusnak maradni a távoli 
Moldva ortodox közegében, magyarul beszélni 
román anyanyelvűektől körülvéve, és egyáltalán 
megélni a modern technológiától még jószerével 
meg nem érintett archaikus falusi világban. A 
Meteo Klinika negyedik éve szervez gyűjtést az 
üde Színfolt Egyesülettel. Támogatja a kezde-
ményezőket ebben Kucsák László országgyűlési 
képviselő is, aki rendszeresen megtartott saját 
karitatív koncertjével már sokszor megmutatta, 
hogy lelkesen áll ilyen ügyek mellé.

A szervezők arra kérik az adakozókat, hogy 
elsősorban jó állapotú játékot, könyvet, sport-
szert, esetleg ruhaneműt (főleg gyerekruhát) 
vigyenek: a csángó családokban sok a gyerek, 
mindenre szükség van. Az összegyűjtött adomá-
nyokat a Czuczor gergely utca 2. alatti Meteo 
Klinikán lehet leadni (a rendőrség mögött, a 
piac és a  telefonközpont mellett), hétfőtől pén-
tekig 9–17 óráig, hétvégén pedig előre egyez-
tetett időpontban (mobil: 06-70-469-9922), de 
legkésőbb december 3-ig. 

Konferencia
 „nézd, halld, érezd, mondd!” – az észle-
lés fejlesztése a hatékony tanulásért cím-
mel tartottak konferenciát november 14-
én a Kondor Béla Közösségi házban. A 
Budapesti Pedagógiai oktatási Központ-
nak az őszi pedagógiai napok keretében 
rendezett eseményén a Xviii. kerületi lo-
gopédiai munkaközösség szervezésében 
több mint háromszázan vettek részt az 
ország legkülönbözőbb részeiből.

A nagyszabású rendezvényen a vendégeket Jan-
kó István, a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
főigazgató-helyettese és Pusztai Katalin, az ok-
tatási központ referense köszöntötte. Galgóczy 
Zoltán alpolgármester a megnyitó beszédében 
kiemelte a logopédusoknak, beszédfejlesztők-
nek a magyar nyelv őrzőjeként betöltött szere-
pét, és elmondta, hogy ehhez a munkájukhoz 
az önkormányzat minden segítséget megad a 
jövőben is. 

Ezután kilenc szakmai előadást hallgat-
hattak meg a konferencia résztvevői. Elsőként 
Herneczki Márton klinikai szakpszichológusét 
Mentés, másként, azaz segítik-e a fejlődést az 
okos eszközeink? címmel. (A rövid válasz: tuda-
tosan használva igen.) Szabó Ágnes nyelvtudo-
mányi doktorjelölt az óvodások és kisiskolások 
szókincsének és nyelvi tudatosságának vizsgá-
latáról és fejlesztéséről, Pechan Eszter gyógype-
dagógus az alkotó, fejlesztő meseterápia lehető-
ségeiről beszélt. A hallássérültekkel foglalkozó 
szurdopedagógus, logopédus Molnár Nikoletta 
előadásában az érintett gyerekek beszédindítá-
sáról hallhattunk. Turiné Jámbor Rita népze-
nész, logopédus a zene szerepével foglalkozott, 
Oláh Aranka és Kósáné Genzelmann Györgyi 
logopédus A nem beszélő gyerekek és a logopé-
dus találkozása címmel tartott közös előadást. 
Kovács Gábor programvezető a szabadidő ak-
tív eltöltésére ösztönző Sport Poha-rak prog-
ram lehetőségeit ismertette az oktatásban és 
a fejlesztőpedagógiában, míg Reményi Tamás 
gyógypedagógus a megismerő funkciók szere-
pét járta körül a tanulási és viselkedészavarok 
kialakulásában.

A konferencia szervezője, Karayné Pavalacs 
Zsuzsa logopédus Mit keres a kétéves a könyv-
tárban? címmel tartott előadást, majd lapunk-
nak elmondta, hogy  a sikeres rendezvénynek 
már 11 éve a Kondor Közösségi Ház ad otthont, 
és egyre nagyobb országos figyelem kíséri.

Ê (temesi)   

A Krúdy-kör 
diplomaosztása
A Krúdy gyula irodalmi Kör november 16-
án, vagyis egy hónap után újra összeült 
a Zila Kávéházban, ezúttal az sMv 2000 
Festőtanoda ünnepélyes diplomaosztó-
jának alkalmából. Persze az irodalom és 
a zene most sem maradt el.

Az ország minden részéből érkező „Krúdy-ba-
rátokat” a kávéház emeleti galériájában a kör 
vezetői – Kanizsa József és Király Lajos – kö-
szöntötték. Ezt követően Barta Erzsébet Krúdy-
érmes versmondó Válogatás a klasszikus költé-
szetből címmel adott műsort, Stancsics Erzsébet 
költő pedig saját verseit mondta el. A galériában 
az SMV 2000 Festőtanodának, azaz Simon M. 
Veronika tanítványainak a képeit állították ki. 
A festőművész a megnyitó beszédében elmond-
ta, hogy nagy örömére már tizenöt éve szoros a 
kapcsolata a Krúdy-körrel, ami azt is bizonyítja, 
hogy jól megfér egymás mellett az irodalom, a 
képzőművészet és a zene. 

– A tanodába sok tehetséges képzőművész jár 
évek óta, akik szép sikereket értek már el eddig, 
és szép jövő előtt állnak – mondta. – Közülük 
most húszan nagy naphoz érkeztek el, hiszen 
mestervizsgát tettek, és az erről szóló diplomát 
itt, ezen a mindannyiunk számára ünnepi na-
pon vehetik át. gratulálok, köszönöm az aktivi-
tásukat, és sok sikert kívánok a további művészi 
munkájukhoz.

A tanítványok ezután sorra átvették a díszes 
diplomát. Ez egyébként a tanoda második dip-
lomaosztója volt a másfél évtized alatt. jó ke-
zekben voltak, illetve vannak a „festőtanoncok”, 
hiszen Simon M. Veronika eddig több mint hat-
száz tárlaton állított ki Párizstól Londonig, Ka-
irótól New yorkig, valamint másfél száz kötetet 
illusztrált, és negyven alkotótábort vezetett.

A húsz alkotó hatvan képe 2018. január kö-
zepéig látható a Zilában.

Ê (temesi)   

Velence 
a Kondorban
A kortárs képzőművészet legjelentősebb 
nemzetközi seregszemléjéről rendeztek 
minikonferenciát november 16-án a Kon-
dor Béla Közösségi házban Bálványos 
Anna művészettörténész vezetésével.

A vetítéssel egybekötött előadáson néhány ke-
rületi képzőművész is részt vett. Bálványos 
Anna, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum Velencei Biennále Irodájának munka-
társa bemutatta a rendezvény hagyományait, a 
magyar pavilon munkáját, valamint kitekintést 
nyújtott a képzőművészet jelenlegi helyzetére, 
tendenciáira. 

– Művészeink szinte az első perctől kezdve, 
immár egy évszázada sikeres résztvevői a bi-
ennálénak – mondta a művészettörténész. – A 
kezdetekkor még vásárjellegű volt a rendezvény, 
ahol az alkotásokat meg is vehették az érdek-
lődők. Az évek, évtizedek alatt olyan sikeressé 
vált a biennále, hogy míg az elején még önerő-
ből rendezte Velence városa, addig később az 
olasz kormány is „beszállt”. 

Azt is meg tudtuk, hogy idén a retró jegyé-
ben, a hatvanas-hetvenes éveket felidézve tar-
tották meg a nagyszabású kiállítást, amelynek 
sok magyar látogatója volt, köztük kerületi mű-
vészek is. Az önkormányzat közművelődési és 
sportközalapítványa ugyanis évek óta minden 
alkalommal pályázatot hirdet a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén vizuális neveléssel foglalkozó 
pedagógusok, közművelődési szakemberek, a 
helyi képző- és iparművészek számára a bienná-
léra szervezett tanulmányúton való részvételre. 
Az utazás célja az, hogy a résztvevők megismer-
kedjenek a kortárs művészeti tendenciákkal, 
majd a tapasztalatokat beépítsék a közoktatásba, 
illetve előadásokat, bemutatókat, közös kiállítá-
sokat tartsanak, hogy ezzel is emeljék a kerület 
művészeti életének színvonalát.  

Az előadás után kérdéseket lehetett feltenni a 
művészettörténésznek. A házigazda, Varga Fe-
renc, a közösségi ház általános igazgatóhelyette-
se zárásként elmondta: 

– Remélem, hogy ez a minikonferencia segít-
séget nyújt a februári kiállításunkon való ered-
ményes részvételhez is.

Ê temesi László

Vélhetően az is tudja, aki nem rendelkezik német 
gyökerekkel, hogy ha egy esemény hordógurí-
tással kezdődik, akkor ott svábok ünnepelnek. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású 
Polgárainak Egyesülete november 18-án rendezte 
meg hagyományos sváb bálját a Piros iskolában, 
és természetesen ezen az estén is begördítette azt 
a bizonyos hordót egy hölgy és egy úr.

A bál egyszerre kulturális és gasztronómiai 
program, közösségi esemény, mondhatni, egy 
estére szóló Dél-Németország azoknak a helyi la-
kosoknak, akik német gyökerekkel rendelkeznek. 
Ilyenkor fellép a két kerületi német nemzetiségi 
iskola, a Piros és a Táncsics együttese, valamint 
a Liederschatz kórus, a talpalávalót pedig igazi 
sváb zenekar fújja.

Az esemény fővédnökségét Ughy Attila pol-
gármester vállalta el, aki már több rendezvényen 
beszélt arról, hogy családfájának egyes ágai, ha 
nem is Németországba, de német nyelvterületre, 
Ausztriába nyúlnak vissza. Erre most is szívesen 
emlékezett vissza:

– Ahogy beléptem a terembe, és megéreztem 
az ételek illatát, a nagyszülőknél töltött gyerekko-
rom jutott az eszembe. Ahogyan az egész hangu-
latról, amit itt érez az ember. Az, hogy az egyesü-
let már sok-sok éve rendezi meg a bált, és az, hogy 
az intézmények, szervezetek képviselői mellett a 
családok is ilyen szép számban megjelennek, arra 
utal, hogy erős, összetartó közösség a német szár-
mazású polgároké, és ez elismerésre méltó.

Ê K. gy.

Az ünnepelt a kerület legrégibb oktatási intéz-
ménye: 115 évvel ezelőtt annak a nagylelkű lo-
kálpatrióta támogatónak köszönhetően adták a 
köz szolgálatába, akinek olyan sokat köszönhet 
még ma is Pestszentlőrinc: Bókay árpádnak. A 
róla elnevezett iskolának persze nem az a legna-
gyobb erénye, hogy régi. Sokkal inkább az, hogy 
úgy képes folyamatosan megújulni, hogy közben 
az értékőrzést tekinti egyik legfontosabb felada-
tának. Nem csak azok tudják ezt, akik ide jártak: 
több mint negyedszázaddal ezelőtt e falak között 
kezdte meg a működését az a néptánccsoport, 
amelyik rövid idő alatt nemzetközi hírűvé nőtt, 
majd önálló intézménnyé fejlődött. Ma Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola néven tevékenykedik 
ugyanolyan sikeresen, mint a kezdetekkor.

A Bókay árpád általános Iskola a Rózsa Mű-
velődési Házban rendezett gálával ünnepelte a 
jubileumot november 17-én. Az esemény egyben 
a megnyitója volt a november végéig kiállításnak, 
amely a kívülálló számára is képet ad az iskola bő 
évszázadáról.

Az eseményen Galgóczy Zoltán köszöntötte az 
ünneplőket. Az alpolgármester elmondta, hogy 
jogi értelemben ma már sem az oktatási intézmé-
nyek fenntartása, sem az üzemeltetése nem helyi 
feladat, az önkormányzat azonban továbbra is a 
kerületi intézmények mögött áll, az oktatást szív-
ügyének tekinti, és büszke minden iskolára, óvo-
dára, bölcsődére, különösen, ha ilyen szép kerek 
évfordulót ünnepelnek.

Ê -kerékgyártó-

A gyermekkor ízei a sváb bálon
Bajor perec, tiroli rétes, guruló söröshordó – ebben az évben is remek volt a hangulat a 
németszármazású polgárok kerületi egyesületének sváb bálján.

ünnepelt a legidősebb iskola
Kiállítással és a rózsa Művelődési házban rendezett gálával ünnepelte alapításának 
115. évfordulóját a Bókay iskola.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

A kerületben is sikeres volt a reformáció emlékéve egyház

� vitathatatlan, hogy 
a búcsúzni készülő 
év legkiemelkedőbb 

egyházi eseménysoro-
zata a reformáció 500 
volt, amelynek keretében 
számtalan programot 
rendeztek és kínáltak 
a kerületben. szarvas 
attilát, az egyházi ügye-
kért felelős alpolgármes-
tert a reformáció ünnepi 
évének a tapasztalatairól 
kérdeztük.

– A kerület és az önkormányzat is ért-
hetően kitüntetett figyelemmel kísérte 
a Reformáció 500 emlékévet. Kérem, 
emelje ki a legjelentősebb eseményeket 
és azokat, amelyek iránt a legnagyobb 
volt az érdeklődés.

– Valójában mindegyik eseményt 
végigkísérte a hívek figyelme és szere-
tete. Természetesen valamennyi protes-
táns felekezet tartott megemlékezést az 
év folyamán. Csak példaként, a teljes-
ség igénye nélkül említem meg, hogy 
a ganzkertvárosi és a pestszentimrei 
református egyházközség októberben 
nagy sikerű  koncerttel ünnepelt, a 
Kossuth téri reformátusok pedig au-
gusztusban zarándoklatot tartottak, 
akárcsak a szemeretelepi hívek. Érezhe-
tően összefogott a felekezet, mindenki 
hozzá akart tenni valamit a Reformá-
ció 500 eseménysorozatához. Ma már, 
túl a kiemelt ünnepi istentiszteleteken, 
elmondható, hogy nagy sikerrel, érdek-
lődéstől kísérve.

időUtazás bUszban
– Feltehetően nagy figyelmet szentel-
tek az ünnepi év során a fiataloknak. 
Megfordítva a kérdést: tapasztaltak-e 
kitüntető figyelmet ebben a korosztály-
ban?

– Örömteli módon igen. Ezért is 
töltött el minket boldogsággal, hogy 
a Magyar Nemzeti Múzeum és a Re-
formáció Emlékbizottság mozgókiál-
lítását az országjáró körút első állo-
másaként két napon át a kerületünk 
láthatta vendégül a pestszentimrei 
Nemes utcában. A színes, érdekesen 
összeállított történelmi anyag, amely 
ma is járja az ország településeit, első-

sorban a fiatalok körében volt népsze-
rű. Sokan jöttek, sokan voltak kíván-
csiak arra, hogy lehet-e újat megtudni 
a reformációról egy autóbuszban… A 
tapasztalatok és a látogatók száma ar-
ról árulkodott, hogy lehet és érdemes.

– Mennyiben más, mennyiben új ez 
a buszba költöztetett időutazás?

– Talán annyiban, hogy az autó-
buszbusz zárt terében még inkább el-
mélyülhetnek a látogatók a reformáció 
történetében. A tárlat filmekkel, vá-

rostörténeti információkkal, kiállítási 
anyagokkal és tárgyakkal hozza még 
közelebb a látogatókhoz a félezer éve 
útjára indult és azóta a mindennapja-
inkba beépült megújulási mozgalom, 
a reformáció értékeit.

ezrek 
a sPortkastélyban
– Talán a 2017. évi programok csúcs-
pontjának nevezhető a Sportkastélyban 
megrendezett, Szeretetre reformálva ne-
vet viselő egyházi nap. Mit tudott hoz-
zátenni ez a rendezvény a Reformáció 
500 amúgy is jó híréhez?

 – Örömteli, hogy az egyházak és az 
önkormányzat közösen rendezték meg 
ezt az egész napos eseményt, amelyen 
több ezren vettek részt. Ez a nap újabb 
bizonyítéka volt a felekezetek közötti jó 
együttműködésnek, a közösségek ere-
jének. Aki ott volt, egyetérthet azzal, 
hogy mindenki találhatott az érdeklő-
désének megfelelő programot, s a záró 
istentiszteletre megtelt a Sportkastély. 
A vetítéssel egybekötött zenés áhítat 
pedig jól érzékeltette az elmúlt 500 év 
jelentőségét.

jövőre is együtt
– 2018-ban lesz-e olyan egyházi, feleke-
zeti esemény, netán programsorozat a 
kerületben, amelyet kiemelten figyel és 
támogat az önkormányzat?

– Természetesen jövőre is igyek-
szünk megteremteni a lehetőségét 
annak, hogy az ideihez hasonló gya-
koriságú és színvonalú közösségi ren-
dezvényekkel találkozhassanak a hívek. 
Mondom ezt még akkor is, ha olyan 
kiemelkedő eseménysorozat, mint ami-
lyen a Reformáció 500, nem lesz a ke-
rületben.

 
 „Összefogott a 
felekezet, mindenki 
hozzá akart tenni valamit 
a reformáció 500 
eseménysorozatához.”

Egymáshoz közElEdő
fElEkEzEtEk
Autóbuszban is, templomokban is, lelkekben is
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– Lassan „slágertéma” lesz a kerületi baptis-
ták akciója. Kik kapcsolódnak be a kezde-
ményezésbe?

– Egyre többen. Civil szervezetek, így az 
Együtt Pestszentimréért Egyesület, a Széky 
Társaság és a Vasvári egyesület, intézmé-

nyek, köztük óvodák és iskolák, vállalkozók 
és magánszemélyek, gyerekek és felnőttek.

– Mi lehet az örömteli lelkesedés alapja?
– jézus azt mondta: nagyobb boldogság 

adni, mint kapni. Erről a felemelő érzésről 
van szó.

– Kiknek készülnek az ajándékok?
– A Pestszentimrén élő gyerekeknek, 14 

éves korig.
– Mi kerüljön a dobozokba, és milyen 

értékben?
– Például játékok, kisautók, labdák, ba-

bák, plüssállatok, aztán iskolai eszközök, 
tollak, ceruzák, számológépek, zsírkréta, 
kifestők, jegyzettömbök. Lehetnek olyan 
higiéniai eszközök, mint amilyen a fogkefe, 
fogkrém, szappan, fésű, akárcsak cukorka, 
rágó, napszemüveg, póló, játék ékszerek, 
hajgumi, óra, képeskönyv. De kedves lehet 
egy képeslap is néhány üdvözlő sorral, jó-
kívánsággal. 

– Ha a másik oldalról nézzük: mi ne ke-
rüljön a dobozokba?

– Elhasznált, megunt játék, ruha, könyv, 
agresszivitásra késztető képek, játékok, 
erotikus tartamú dolgok, konzerv, illet-
ve romlandó ételek. Ne adjanak csipszet, 
gyümölcsöt, sampont, testápolót és termé-
szetesen alkoholtartalmú italt sem.

– Hogyan készítsék el a csomagokat?
– Egy jó állapotban lévő cipősdoboz te-

tejét és alját vonják be színes csomagolópa-
pírral. Fontos, hogy a csomagot ne zárják 
le, és tegyenek bele egy cédulát, amelyre jól 
láthatóan felírták, hogy milyen korosztá-
lyú és nemű gyermeknek szánják. A dobo-
zokat mi nevesítjük, úgy adjuk át. De cso-
magolás nélkül is átvesszük az ajándékot.

– Hol és mikor adhatók le az ajándé-
kok?

– December 12-ig mindennap a Marga-
réta virágboltban, a Nemes utca 25. szám 
alatt. 

– Sokan szeretnék tudni, hogy mi lesz a 
küldeményük sorsa, hova kerül?

– December 14-én 17 órakor karácsonyi 
műsorral egybekötött ünnepség keretében 
adjuk át az ajándékokat a Nemes utca 28. 
alatti imaházunkban. További információ 
Szekér józsefnétől kapható a 20-775-8186-
os telefonszámon.

HÁLó GyULA ÉS AZ IMREI BAP-
TISTA EGyHÁZ KöSZöNI MIND-
AZOK SEGíTSÉGÉT, AKIK HOZZÁ-
JÁRULNAK AHHOZ, HOGy SZEBB 
LEGyEN A RÁSZORULó GyEREKEK 
KARÁCSONyA. 

IMREIEK 
AZ IMREIKÉRT
Ismét karácsonyi cipősdobozakció

Varjú – 85
A napokban, november 26-án ünnepli 85. születés-
napját varjú imre atya, az ibolya utcai kápolna nyu-
galmazott plébánosa, akinek a hazaszeretetéről, 
az 50-es években tanúsított magatartásáról, mély 
elkötelezettségéről, hitéről már írtunk a lapunkban. 
Most egy újabb epizódot mond el az életéből.

„Amikor 1956 nyarán pappá szenteltek, nem gondoltam, hogy 
másfél év múlva a Markó nyolc négyzetméteres cellájában le-
szek – tizedmagammal. Egy vaságy, két szalmazsák. Ennyi 
volt a berendezés, s ezekre is csak ráülhettünk, a falnak nem 
támaszkodhattunk neki. Férfiemberekkel voltam együtt, akik 
végigsírták az estéket. Kivételt csak én jelentettem, mert akkor 
ki adott volna vigaszt nekik? Egyetlen lehetőségünk maradt, ezt 
nem tudták elvenni tőlünk: a gondolatainkat, az emlékezést. A 
cellatársaim tudták, hogy pap vagyok, így hozzám fordultak jó 
szóért, lelki támogatásért. Az őrzőink pedig, látva, hogy meny-
nyire nehéz mindenkitől elzárva lennünk, érző emberként visel-
kedtek velünk. Persze ott és akkor már az egyetlen jó szót is úgy 
éltük meg, mint szeretetet. Az éjszakák mindig szép álomban, 
otthon teltek, ezek voltak akkor a mi utazásaink. De aztán újra 
eljött a reggel, a maga valóságával, bár tudtuk, nem tarthat ez 
örökké így… Ahogy múlnak az éveim, ahogy telik az időm, úgy 
hagynak itt egyre többen. Szenteste délelőttjén mindig a temető-
be megyek. Számot vetek a halottaimmal, köszönök nekik, imát 
mondok értük. Aztán hazajövök, de nem leszek egyedül. Velem 
lesz a jóisten, a betlehemi jézus. Úgy, mint az év minden napjá-
nak minden percében.”

nyolc éve szervezi meg a Békéssy sándor Baptista értelmiségi Egyesület az 
imreiek az imreiekért elnevezésű karácsonyi cipősdobozakciót, hogy ajándé-
kokkal lephessék meg a nehéz szociális helyzetben lévő 14 év alatti gyerme-
keket. háló gyula baptista lelkészt kérdeztük.

Szarvas attila alpolgármester a közösségek összefogásának sikereként értékelte az emlékezetes programokat
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A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZÍCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:
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n EMElŐgéP-KEZElŐ: Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk. Feladatok: - emelőko-
saras 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 kis-
könyv 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 vArrodAi MUnKAtárs: Varrodai munkatársat keresünk. Feladatok: munkaruha készítés, 
külső megrendelők részére javítási és varrási feladatok elvégzése, kapcsolattartás az ügyfelekkel. 
Elvárások: szakirányú végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavég-
zés, monotóniatűrés.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető 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 enge-
dély, emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (Kcr).

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

n rEndEZvény-ElŐKésZÍtŐ: Társaságunk rendezvény-előkészítő kollégát keres. 
Feladatok: - rendezvények tárgyi feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, feliratok 
kihelyezése stb.), - berendezési eszközök mozgatása, tisztántartása, raktározása, - rendezvény 
ideje alatt ügyelet biztosítása, - rendezvények után a terület eredeti állapotának visszaállítása 
(bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: alapfokú végzettség, fizikai állóképesség, megbízhatóság. 
Előny: villanyszerelő végzettség.

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

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

n UsZodAMEstEr: Feladatok: a medencében, a medencetérben és a strandmedencében 
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása, az úszómedence és 
környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása, a szauna előírás szerinti 
működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó 
ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása.  Elvárások: uszodamesteri végzettség, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, felelősségteljes munkavégzés, műszakos munkarend 
vállalása.

n PArKFEnntArtÓ: Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület 
karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának felmérésében való részvétel, 
azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések 
megvalósítása; - a meglévő növényállomány gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni 
védelme, tápanyag utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a faállomány 
állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, az esetleges baleset-mentesítésre javaslattétel, 
gallyazások elvégzése; - szerves növényi hulladék összegyűjtése közterületekről való eltávolítása; 
- a munkakörhöz és munkaterülethez tartozó munkagépek és eszközök szakszerű használata, 
azok tisztán- és karbantartása, valamint őrzése; - a munkafolyamat elvégzése során esetlegesen 
keletkező kár, vagy rendkívüli esemény azonnali jelzése a vezető részére; - a különböző talaj-fer-
tőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata és tárolása. Elvárások: együttműködési 
készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem; alkohol és tudatmódosító szerek 
hatásától való mentesség; megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés.

n ErdŐgondnoK: Társaságunk erdőgondnok munkavállalókat keres a kerületi Önkormány-
zat tulajdonában álló erdők területén végzendő kertészeti, tisztántartási feladatainak ellátására. 
Feladatok: - a kerületi Önkormányzat kezelésében álló erdők területén kertészeti munkák ellátása 
(fűnyírás, növények telepítése, ápolása, állapotuk felmérése, stb.), - a faállomány állapotának 
folyamatos figyelemmel kísérése, az esetleges balesetmentesítés javaslattétel, gallyazások elvég-
zése, - az erdők területének tisztántartása, a szemét- és egyéb hulladékok rendszeres gyűjtése, 
az elszállításuk elősegítése, - folyamatos kapcsolattartás a munkáltatóval, az Önkormányzattal, 
és erdészetekkel, - időszakos jelentések készítése. Elvárások: középfokú, kertészeti végzettség, 
hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, önálló munkavégzés, jó problémamegoldó képesség, 
kezdeményezőkészség, B kategóriás vezetői engedély.

n MŰvEZEtŐ: Társaságunk művezető pozícióba keres munkavállalókat építési, felújítási és 
karbantartási feladatok előkészítésére, helyszíni irányítására. Feladatok: - az osztályvezető 
iránymutatása alapján a munka szervezése, annak helyszínen történő irányítása, a munkafo-
lyamatok megszervezése; - a művezető koordinálja és ellenőrzi az osztályvezető által elrendelt 
munkák végrehajtását; - a műszaki adminisztrációtól átvett munkalapok alapján kijelöli a munkát 
végző csoportokat; - az elkészült munkák műszaki átvétele, mennyiségi és minőségi ellenőrzése, 
a felmerülő hibák kijavításáról való intézkedés; - amennyiben a munka külső vállalkozó bevonását 
igényli, úgy a pályáztatás lebonyolítása, ajánlatok kérése, kiértékelése, döntés előkészítése; 
- folyamatos kapcsolattartás a társaság beszállítóival, közreműködés az anyagbeszerzések lebo-
nyolításában; - az irányítása alá tartozó munkavállalók beosztásának elkészítése; - a munkakörhöz 
tartozó adminisztrációs feladatok elkészítése. Elvárások: mélyépítő, vagy magasépítő technikusi, 
vagy magasabb szak-irányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett, legalább 1- 3 éves tapasz-

sZolgáltAtás
n szabó Balázs vállalja kémények belső marását, bélelését teljes körű ügyintézéssel. 

06-20-264-7752

n Automata öntözőrendszer téliesítés, víztelenítés kedvező áron. +36 20 240 33 
99, +36 30 486 55 23, www.aquafontis.hu

n rEdŐny-   kerületi - KEZDVEZMÉNY.  INGYENES FELMÉRÉSSEL!   VÉDJE OTTHONÁT 
REDÖNNYEL! Alumínium-műanyag hőszigetelt redőny, motorizálható. SZÚNYOGHÁLOK, fix 
felhúzható, zsanéros ajtó. ROLETTA, NAPEELNZŐK. 20  éves tapasztalat! Műanyag  ABLAKOK  
gyártása cseréje! 06-70-521-72-79

n víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása 
fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap csere ásással,  radiátorok radiátorszelep 
cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

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

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

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

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

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

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

n ABlAK, AJtÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók beépítése, 
cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 
0630-849-4294

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

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

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

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

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

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

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

n MINDeNNeMű régISéget váSároLoK, DIJtaLaN KISZáLLáSSaL 
KéSZPéNZért! butort, FeStMéNyt, cSILLárt, PorceLáNt, 
KeráMIát, SZöNyeget, óráKat, HIraDáStecHNIKát, cD-DvD, baKeLIt 
HaNgLeMeZt, FéNyKéPeZőgéPet éS obJeKtÍvet, eZüSt-broNZ-réZ 
tárgyaKat, bIZSuKat, boroStyáNt, KöNyveKet, KItüNtetéSt, 
JeLvéNyt, HáboruS-KatoNaI tárgyaKat. PINtér NIKoLetta, 06-30-
973-4949, 466-83-21

Adás–vétEl–régiségEK

n bIZaLoM bIZtoNSág! KéSZPéNZért váSároL (Magyar gyűJtő), aNtIK 
éS MoDerN butoroKat,  FeStMéNyeKet, óráKat, PorceLáNoKat, 
SZobroKat, eZüStöKet, cSILLároKat, SZöNyegeKet, KöNyveKet, 
PéNZérMéKet, KItüNtetéSeKet, KéPeSLaPoKat, béLyegeKet, 
vaLaMINt teLJeS HagyatéKot. teLJeS LoMtaLaNItáSSaL! MagaS 
ároN DIJtaLaN KISZáLLáSSaL!!! 06-70-604-20-13

oKtAtás
n német nyelvtanár korrepetálást, tanítást vállal a késő délutáni, kora esti órákban. Tel.: 

06-30/259-96-78

ingAtlAn ElAdÓ/KiAdÓ
n ElAdÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalé-

kért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

állás
n Xviii. kerületi magyar nagykereskedelmi cég, a kerületben élő munkájára 

igényes, leinformálható takarítónő munkatársat keres heti (hétköznap) 5 nap, 4 – 5 órás beje-
lentett munkaidőben. Fényképes önéletrajzokat várunk a bérigény megjelölésével a kontrolling@
paliszander.hu email címre várjuk.

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

n 23. kerületi cukrásztermelő üzembe keressük cukrász illetve cukrász segéd kollégán-
kat. Tapasztalat nem szükséges! Kiemelt bérezés és utazási támogatás. Jelentkezés telefonon: 
0620-983-8923 vagy e-mailben: rendeles@cukraszat.hu

n JElEntKEZZ! várunk a Fővárosi Büntetés-végrehajtási intézet állo-
mányába felügyelő beosztásba, ha elmúltál 18, van érettségid, büntetlen előéletű magyar 
állampolgár vagy. Amit kínálunk: br. 228.800 forint+juttatások. Várjuk fényképes önéletrajzod: 
fovarositoborzas@bv.gov.hu. Érd: 06-1/475-5546

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

talat; kiváló szervező és koordinációs képesség; jó problémamegoldó képesség; jó kommunikációs 
készség; felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, stb.); B kategóriás 
vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: TERC költségvetés készítő program ismerete.

n PályAgondnoK: Társaságunk pályagondnok pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: 
elsődlegesen a Lőrinci Sportcsarnok területén általános üzemeltetési és karbantartási feladatok el-
látása, úgymint: - az épületek és berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése 
esetén – szóban vagy írásban – azok közvetlen felettesének való jelzése; - amennyiben a szüksé-
ges szakértelemmel és tárgyi feltételekkel rendelkezik hozzá, a hibák elhárításának azonnali meg-
kezdése; - a létesítmény területén lévő sportpályák és a pályákat övező területek napi gondozása 
/a füves részek nyírása, locsolása, gyommentesítése, tisztántartása, a műfüves pálya rendszeres 
gépi karbantartása/; - a sportpályák programjainak megfelelően, a rendeltetésszerű használatra 
alkalmas állapotukról való gondoskodás, az esetleges változásokról naprakész tájékozódás; - a 
sportcsarnok házi-, illetve közlekedési rendjének vendégekkel, látogatókkal való betartatása; - téli 
időszakban a közlekedő utak takarítása, csúszásmentesítése; - a közmű órák napi ellenőrzése 
és naplóban való rögzítése, illetve a közvetlen felettes felé összesített adatok biztosítása; - a fel-
adatok ellátása során képesítésének megfelelő munkák, elvárható gondossággal és hozzáértéssel 
történő végzése; - a munkaterületére vonatkozó, hatályos jogszabályok, illetve belső utasítások és 
szabályzatok ismerete és alkalmazása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, kiváló problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés.

n AUtÓsZErElŐ: Társaságunk autószerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: gépjárművek 
és azok szerkezeti egységeinek szerelése, alkatrészek pótlása és cseréje, valamint javítása és 
felújítása, hibafeltárás; gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai 
beállítások végzése. Elvárások: autószerelő vagy technikusi végzettség; gyakorlati ismeretek; több 
éves szerelői tapasztalat; pontos munkavégzés; kulturált megjelenés; csapatszellem; jó probléma-
megoldó képesség. Amit kínálunk: stabil munkahely, változatos feladatok.

n KŐMŰvEs: Társaságunk kőműves munkatársat keres budapesti munkavégzéssel. Feladat: 
útépítői, útkarbantartói munkák során a kőműves jellegű munkák elvégzése. Elvárások: kőműves 
végzettség; önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezé-
sét várjuk; építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

n KÖnyvElŐ: Felelősség: A számviteli törvény szerint a Társaság kezelésében, illetve tulajdo-
nában lévő eszközökről és forrásokról, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyil-
vántartás vezetése, amely a bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan 
áttekinthetően mutatja. Feladatok: - Bejövő és kimenő számlák könyvelése; - Főkönyvi könyvelési 
feladatok ellátása; - Főkönyvi egyeztetések végrehajtása; - Éves beszámoló elkészítésében 
aktív részvétel, időszaki zárási feladatok elvégzése; - Tárgyi eszközökhöz, immateriális javakhoz 
kapcsolódó gazdasági események könyvelése; - Új gazdasági események számviteli megoldásának 
kialakításában való közreműködés, kapcsolódó projektekben való aktív részvétel; - Adózással 
kapcsolatos feladatok ellátása, bevallások elkészítésében való részvétel, adófolyószámlák 
egyeztetése; - Jogszabályváltozások lekövetése; - Közreműködés az adóellenőrzéseken és a 
könyvvizsgálatokon; - Társosztályokkal való szoros együttműködés; - Dokumentációk, nyilván-
tartások kezelése; - Egyéb adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: Közép vagy felsőfokú 
számviteli vagy pénzügyi végzettség; mérlegképes könyvelői végzettség; minimum 3 éves 
könyvelési gyakorlat; naprakész adózási és számviteli ismeretek; felhasználói szintű, magabiztos 
számítógépes ismeretek (MS Office); felelősségteljes, önálló munkavégzés; precizitás, jó analitikus 
és problémamegoldó képesség; rendszerszintű gondolkodás; csapatszellem; nonprofit területen és 
társasházi könyvelésben szerzett tapasztalat előnyt jelenthet.

n MŰsZAKi AdMinisZtrátor: A munkakör leírása: A Társasághoz beérkező 
bejelentések teljes körű ügyintézése, a szakemberek koordinálása. A munkakörhöz tartozó 
adminisztrációs feladatok ellátása, naprakészen tartása. Feladatok: - a beérkezett hibabejelen-
tések fogadása, dokumentálása, csoportosítása és prioritási sorrendjének meghatározása; - a 
regisztrált bejelentések áttekintése, az illetékes szakemberekhez való közvetítése, szükség esetén 
a megfelelő külsős cégek felé történő intézkedés; - a kapott bejelentéseknek megfelelően döntés 
a karbantartó kollégák kiküldéséről, vagy a címeknek az adott helyszínhez legközelebb lévő 
szakemberekhez való továbbításáról; - a munkaterületéhez tartozó feladatok végrehajtásának 
szervezése, irányítása, ellenőrzése a naponta kiadott munkafeladatokon keresztül; - munkájának 
folyamatos dokumentálása, munkalapok kezelése és a Társaság nyilvántartó rendszerében történő 
vezetése; - felettesei számára jelentések, beszámolók készítése; - raktár felé anyagmegrende-
lések leadása és dokumentálása; - a keretszerződéses partnerek keretösszegeinek figyelemmel 
kísérése; - kapcsolattartás a vezetőkkel, a Társaság többi egységével, és a hivatalos szervekkel. 
Elvárások: középfokú végzettség; adminisztrációs területen szerzett 2-3 éves tapasztalat; kiváló 
kommunikációs készség; pontos, megbízható munkavégzés; jó szervező és priorizálási képesség; 
felhasználói szintű számítógépes ismeret.

n UsZodAgéPésZ: Feladatok: - az uszodák és a strand gépészeti, karbantartási feladatainak 
ellátása az érvényes technológiai utasításoknak megfelelően; - az uszodai berendezések felügyele-
te és a rendeltetésszerű működést biztosító feladatok végrehajtása; - a vízhőmérséklet folyamatos 
mérése és az így nyert adatok regisztrálása; - az uszodavíz PH értékének, illetve klór tartalmának 
ellenőrzése és a mérési eredmények; - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében 
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; - az úszómedence és 
környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása; - az Üzemviteli szabályzat 
ismerete, mindhárom uszodára; - az uszodanapló rendszeres vezetése; - az uszoda üzemeltetésé-
hez tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése, azok napi szinten történő naplózása és rendelés leadása 
közvetlen vezetőjének; - az uszodák nagy (karbantartás) leállása alatti aktív részvétel; - kisebb, 
a területet (épület) érintő javítási feladatok ellátása; - a területre vonatkozó Házirend, munka 
és balesetvédelmi előírások ismerete, alkalmazása. Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató 
berendezés kezelő, uszodamester végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, 
felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása.

n KosárlABdA EdZŐ: A Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft. kosárlabda edző 
pozícióba keres kollégát. Feladatok: - a Városgazda Utánpótlás Akadémia Női Kosárlabda Szakosz-
tály sportolóinak edzéstervek készítése, edzések levezetése; - a kerületi köznevelési intézmények 
alsó tagozatos évfolyamaiban bemutató órák szervezése, levezetése, a kerületi köznevelési intéz-
ményekben a Női Kosárlabda szakosztály promóciója – folyamatos kapcsolattartás az igazgatók-
kal, a testnevelő tanárokkal; - szülői értekezletek megszervezése, lebonyolítása; - kapcsolattartás 
a Magyar Kosárlabda Szövetséggel; - a Városgazda Utánpótlás Akadémia  célkitűzéseinek szakmai 
koordinálása; - részvétel különböző tornákon és az MKSZ, illetve a Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia és a XVIII. kerületi Önkormányzat által szervezett aktuális rendezvényeken; - a csapat névsor-
ok vezetése, az edzéslátogatás nyilvántartása; - edzésnapló vezetése. Elvárások: kosárlabda edző, 
vagy testnevelő tanári végzettség; megbízható, felelősségteljes munkavégzés; jó kapcsolatteremtő 
és kommunikációs képesség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; kosárlabdázó múlt.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével 
az alábbi elérhetőségeken: e-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: városgazda 
XvIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.
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13Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu hirdetés

Várakozás nélkül, az ország 76 pontján kiváló audiológus 
szakembereinkkel és egyéni megoldásokkal várjuk Önt! 
Látogasson el hozzánk!

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

INGYENES HALLÁSVIZSGÁLAT
ÉS PRÓBA HORDÁS 2017. NOVEMBER 22-TŐL
DECEMBER 8-IG

KÉRJEN IDŐPONTOT MOST!

Megbízhat 
bennünk

VIZSGÁLAT
GONDOZÁS

SZAKÉRTELEM

NE CSINÁLJON HIÚSÁGI
KÉRDÉST BELŐLE

A hallókészülékek társadalmi szintű elfogadásában
van még hova fejlődni

Bebizonyosodott, hogy a társa da lom
sajnos nem képes a tech nikai fej -
lődéshez hasonlatos ütemben és
mértékben elfogadóvá válni, ez pedig
komoly gátja lehet a halló ké szülék
viselésének. A cél az lenne, hogy egy -
szerűen a mindennapok természetes
részévé váljon ez az eszköz – olyanná,
akár a szemüveg.

ZAJOS VILÁGBAN ÉLÜNK
Olyan világban élünk, amely tele van ko‐
moly zajforrásokkal. A hallás vesz tés ál‐
talános jellem zője, hogy nem egyik
nap ról a másikra kö vet ke zik be, ha nem
fo ko    za to san tompul el az érzékelés, így
sokszor az fordul elő, hogy a hal lás ‐
 problémával együtt élők nek van idejük
hozzá szokni az egy re romló hallás ‐
élményhez. Aho gyan a hallásuk rom‐

lik, úgy egy re kevésbé hallják a
külvilágot, így például a zajokat és a
beszédhangokat.
A KORSZERŰ 
HALLÓ KÉSZÜLÉKEK 
MA MÁR ELÉRHETŐEK
A mai hallókészülékek már olyan fej -
lett techno ló giával rendel kez nek,
mely kiválóan ki szol gál  ja az érintet-

tek min den igé nyét.
Az úgy nevezett nyi‐
tott illesz tés forradal‐
mi áttörést hozott, így
a mai halló ké szülékek
már össze   hason lítha ‐
tat lanul na gyobb kom ‐
 fort érzetet nyúj    ta nak.
Ennek az inno  vá ció ‐
nak az lett a fő előnye,
hogy az újgene -
rációs halló készü lé -
kek kel sokkal ter-
mészetesebb a hal -

lás  él mény, to vábbá ezek az esz kö zök
már hatékonyan ki tud ják szűr ni a
környezeti zajo kat, se gítve ezzel a
jobb beszéd értést.
Az Amplifonnál minden hal lás   -
vizsgálat előre meg be szélt idő -
pontban történik. Önnek csupán fel
kell hívnia a 06 1 332 01 41-es tele-
fonszámot, és egyeztetni egy meg -
felelő időpontot.
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2017. NOVEMBER 25.
MUAY-THAI FELNŐTT
MAGYAR BAJNOKSÁG

Helyszín:
VILMOS ENDRE SPORTCENTRUM
1185 Budapest, Nagyszalonta u. 25.
Verseny korosztály: junior 16,17 éves fiú, lány 
és 18 év feletti férfi, női
Kezdési időpont: 12 óra
Jegyek a helyszínen 1.000.-Ft-os 
egységáron vásárolhatóak

Bókay árpád általános Iskola 
2017.12.11. | 2017.12.19.

Brassó utcai általános Iskola 
2017.12.04. | 2017.12.13.

Csontváry Kosztka Tivadar 
általános Iskola

2017.12.05. | 2017. 12.13.
Darus utcai általános és 

Magyar Német Tannyelvű 
általános Iskola

2017.12.08. | 2017.12.18.
Eötvös Loránd

általános Iskola
2017.12.08. | 2017.12.15.

gloriett Sportiskolai
általános Iskola

2017.12.06. | 2017.12.15.
gulner gyula általános Iskola 

2017.12.05. | 2017.12.12.
Kandó Téri általános Iskola 

2017.12.05. | 2017.12.12.
Kapocs Magyar-Angol Két 
Tannyelvű általános Iskola 

2017.12.07. | 2017.12.15.
Karinthy Frigyes gimnázium 

2017.12.04. | 2017.12.19.
Kassa utcai általános Iskola 

2017.12.07. | 2017.12.14.
Kastélydombi általános Iskola 

2017.12.06. | 2017.12.14.
Kondor Béla általános Iskola 

2017.12.04. | 2017.12.12.

Pestszentimrei Ady Endre 
általános Iskola

2017.12.08. | 2017.12.18.
Pestszentlőrinci Német 

Nemzetiségi általános Iskola 
2017.12.07. | 2017.12.14.

Táncsics Német Nemzetiségi 
általános Iskola

2017.12.11. | 2017.12.19.
Vajk-sziget általános Iskola 

2017.12.11. | 2017.12.18.
Vörösmarty Mihály Ének-

zenei, Nyelvi általános Iskola 
és gimnázium

2017.12.06. | 2017.12.13.

Pótbefizetési időpontok a 
gESZ központban

(1181 Budapest,
Városház u. 16.)

9:00 – 12:00 óráig
2017. december 21. csütörtök

2017. december 27. szerda

Az Intézményekben és a gESZ 
pénztárában készpénzzel, 

regisztrált és átutalásos 
számlát igénylő

szülők banki átutalással 
vagy online rendszerünkben 
bankkártyával egyenlíthetik 

ki számlájukat.

Budapest Főváros XVIII. kerület  
Gazdasági Ellátó Szolgálat 
1181 Budapest, Városház utca 16. 

1675 Budapest, Pf.: 18 
 

 : (1) 296-1488 www.gesz18.hu : etkezeslemondas@gesz.bp18.hu 
 

 

 
 

Iskolai étkezés befizetési időpontok 
2017. november hónap 

(december havi étkezés) 
 

7:30 - 11:00 és 13:00 - 17:30 óráig 
 
Bókay Árpád Általános Iskola 2017.11.13. 2017.11.21. 

Brassó Utcai Általános Iskola  2017.11.06. 2017.11.15. 

Csontváry Kosztka Tivadar Általános Iskola 2017.11.07. 2017. 11.15. 

Darus Utcai Általános és Magyar Német Tannyelvű Általános Iskola 2017.11.10. 2017.11.20. 

Eötvös Loránd Általános Iskola  2017.11.09 2017.11.16. 

Gloriett Sportiskolai Általános Iskola 2017.11.08. 2017.11.17. 

Gulner Gyula Általános Iskola 2017.11.07. 2017.11.14. 

Kandó Téri Általános Iskola  2017.11.07.  2017.11.14. 

Kapocs Magyar-Angol Két Tannyelvű Általános Iskola 2017.11.09.  2017.11.17. 

Karinthy Frigyes Gimnázium  2017.11.06. 2017.11.21. 

Kassa Utcai Általános Iskola 2017.11.09. 2017.11.16. 

Kastélydombi Általános Iskola 2017.11.08. 2017.11.16. 

Kondor Béla Általános Iskola 2017.11.06. 2017.11.14. 

Pestszentimrei Ady Endre Általános Iskola 2017.11.10. 2017.11.20. 

Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017.11.10 2017.11.17. 

Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola 2017.11.13. 2017.11.21. 

Vajk-sziget Általános Iskola 2017.11.13. 2017.11.20. 

Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium  2017.11.08. 2017.11.15. 

 
Pótbefizetési időpontok a GESZ központban 

(1181 Budapest, Városház u. 16.) 
9:00 - 12:00 óráig 

 
2017. november 22. szerda  

2017. november 23. csütörtök 
2017. november 27. hétfő  

 
 

Az Intézményekben és a GESZ pénztárában készpénzzel, regisztrált és átutalásos számlát igénylő 
szülők banki átutalással vagy online rendszerünkben bankkártyával egyenlíthetik ki számlájukat. 

ISKOLAI ÉTKEZÉS BEFIZETÉSI IDőPONTOK
2017. DECEMBER HóNAP
(jANuáR HAVI ÉTKEZÉS)

7:30 - 11:00 ÉS 13:00 - 17:30 óRáIg

Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 

Dr. Németh Lóránd 
gerinc és izületi specialista 

reumatológus forvos

 Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszer  kezelése
 Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
 Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Ülli út 419. 

www.maganreumatologia.hu

MUnKAlEhEtŐség
(FőlEG nYuGDÍjasOKnaK)

– irodai, telefonos munka
– választható munkaidő: 4, 6, 8 óra/nap
– heti 1-2 napra is van lehetőség
– nettó órabér: 500–700 ft. (heti fizetés)

Jelentkezés: +36 30 898 2013
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14 A Mikulás bejárja majd a kerület minden zegzugát Programajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 1. 17 óra: Téli lélekbalzsam 
– Harangi Andrea festőművész, költő 
kiállításának megnyitója
December 2. 18 óra: Hegedűs 
Endre Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
zongoraművész adventi hangversenye. 
Belépőjegy: 1700 Ft.
December 3. 11 óra: Mikulásváró – a 
Pódium Színház előadása, amelynek 
végén a Mikulás megajándékozza a 
gyermekeket. Belépőjegy: 990 Ft/fő.
December 10. 15 óra: Fel is út, le is út 
– Georges Feydeau vígjátéka. Belépő-
jegy felnőtteknek 2400 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak 1700 Ft.
Hétfőnként 9.30-tól Pilates-torna. Segít 
a karcsúság megőrzésében, az izomzat 
feszessé, a törzsizomzat stabillá tételé-
ben. Oktató: Nagy Melinda. Részvételi 
díj: 1200 Ft/alkalom, 10 500 Ft/10 
alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. 
A foglalkozás az energia-egyensúly 
helyreállításával erősíti az immunrend-
szert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásaink-
ra (New Dance World tánciskola, 
gerinctorna, ringató, zumba, callanetics, 
baba-mama klub, Etka-jóga) jelentkezni 
és azokról további információt kérni az 
elérhetőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig, hétvégén 
a rendezvényekhez igazodva. Az itt ta-
lálható Ticket Expressz-irodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállításokra és 
színházi előadásokra. Terembérlési 
lehetőség esküvőkre, összejövetelekre 
az elérhetőségeinken való előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sÍ- és 
snowBoArdPArK

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

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
November 25. 10 óra: Malév–Gödöllő 
női kézilabda-mérkőzés
November 25. 15.30: PLER II–Csepel 
NB II-es férfi kézilabda-mérkőzés
November 25. 18 óra: PLER–Ajka NB 
I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés
November 26. 10 óra: PSK–Rufusz férfi 
kézilabda-mérkőzés
November 26. 12 óra: PSK–PSZ SE női 
kézilabda-mérkőzés
December 2. 18 óra: RÉV–Salgótarján 
NB II-es kézilabda-mérkőzés
December 3. 10 óra: PSK–Kőbánya női 
kézilabda-mérkőzés
December 3. 12 óra: PSK–Telekom férfi 
kézilabda-mérkőzés
December 9. 10 óra: Malév–ESMTK női 
kézilabda-mérkőzés
December 9. 15.30: PLER-Budapest 
II–FTC férfi NB II-es kézilabda-mérkőzés
December 9. 18 óra: PLER-Budapest–
Balatonfüred férfi NB I/B-s kézilabda-
mérkőzés
December 10. 10 óra: PSK–Híd férfi 
kézilabda-mérkőzés
December 10. 12 óra: PSK–Malév női 
kézilabda-mérkőzés

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 23. 17 óra: Egészséges élet-
mód, az egészséges test – Sonnleitner 
Károly életmód-tanácsadó előadása. 
Téma: A torok, a nyak, a felső végtagok 
és a mellek egészsége.
November 28. 17 óra: Serenata – a 

zene útján. Csonka Gábor hegedűmű-
vész koncertje.
November 29. 16.30: Társasjátékklub
December 1. 17 óra: Kultúrkör – 
Stonehenge-től a fenyőfáig, avagy 
hogyan lett a karácsony? Berzsenyi 
Emese vallástörténész előadása.
December 4. 14 óra: A Tomory Lajos 
Múzeum Baráti Körének összejövetele
December 4. 17 óra: Pórul járt kram-
puszok – az Aranyszamár Bábszínház 
zenés mesejátéka
December 6. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– Mikulás
A Galéria 18 kiállítóteremben november-
ben Árvay Zolta festőművész kiállítása 
látható.
Haladó internethasználói foglalkozás 
indul 4 órában. Időpontok: december 
4. és 11. 10–12 óráig. Jelentkezni 
személyesen lehet, a részvételi díj 
egyidejű befizetésével. A részvétel díja 
beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, 
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
December 1. 17 óra: Varázslatos utazás 
a bűvészet világába – Juhász Marcell 
bűvész műsora
December 7. 10 óra: Csevegő csütörtök 
– Karácsonyra készülődve
A könyvtár előterében december 4-ig 
látható még a Tomory Lajos Múzeum 
által Nemcsics Antal színtervező, 
festőművész munkásságáról rendezett 
időszaki kiállítás. Ezt követően a Mes-
terek és mesterséges Pestszentlőrincen 
című kiállítás lesz látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
November 24. 17.30: Boribon kirándul 
– a Nefelejcs Bábszínház előadása. A 
belépés ingyenes, de regisztráció szük-
séges a könyvtár elérhetőségein.
A könyvtár a PIK Ház első emeletén 
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütör-
tökön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között várja a látogatókat. Kedden és 
szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 23. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele: Erzsébetek, 
Katalinok köszöntése
November 23. 16.30: Gerinctorna
November 24. 10 óra: Sündisznócska 
lovagol – a Nefelejcs Bábszínház 
előadása. (Minden jegy elkelt!)
November 24. 14 óra: Ki mit tud? 
kerületi diákok számára
November 25. 9 óra: A hatalom kártyái
November 26. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
November 26. 10 óra: Adventi táncház 
a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola 
táncosainak és zenészeinek közreműkö-
désével. Vezeti: Vörös Árpád. A program 
részeként kézműves foglalkozás a 
Hagyományok Házának munkatársa, 
Péter Szidónia vezetésével.
November 26. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
November 28. 16.30: Gerinctorna
November 28. 17.30: A máig ható 
múlt – Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens előadás-sorozata. 
Téma: A vallási képzeletek keletkezése 
és útja az egyistenhitig.
November 29. 18.45: Ladies’ Dance 
Mix
November 30. 15 óra: Csodakaloda – 
falusi mesejáték dalokkal, Csukás István 
meséje alapján, a Nevesincs Színház 
előadásában
November 30. 16.30: Gerinctorna
December 2. 15 óra: Mulassunk együtt 
– a Marsai Dalkör összejövetele
December 3. 8 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
December 3. 10 óra: Mikulás Manóföl-
dön – mesejáték a Figurák és az Art’z 
Más Társulat közös előadásában. A mű-
sor után filmvetítés és kézműves foglal-
kozás Borbényi M. Éva népijáték-oktató 
(Hagyományok Háza) vezetésével.

December 3. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
December 4. 17 óra: Házhoz megy a 
Mikulás
December 4. 14 óra: A Kerületi Diák-
hetek rendezvénysorozat ünnepélyes 
gálaműsora
December 5. 16.30: Gerinctorna
December 6. 15 óra: Mikulás a Kondor 
Béla sétányon
December 6. 16 óra: Mikulásvonat a 
Havanna-lakótelepen
December 6. 18 óra: Hóhullásban – az 
Eszter-lánc Mesezenekar interaktív 
Mikulás-csalogató koncertje
December 7. 10 óra: Mikulás a 
Kerekítőn
December 7. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
December 7. 16.30: Gerinctorna
December 9. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
December 9. 15 óra: Fesztivál a nemze-
tiségek napja tiszteletére
December 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Az Aulagalériában december 10-ig Csil-
lagok közt fényességes csillag címmel 
a Szent László-emlékév tiszteletére 
meghirdetett plakátverseny kiállítása 
látható.
Szombatonként 9 órakor kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, 15 órától 
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörökről, 
klubokról, tanfolyamokról a 291-6564-
es telefonszámon lehet érdeklődni.

toMory lAJos MúZEUM 
Központi iroda:
Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
November 23. 10 óra: A Kaesz Gyula 
építész-belsőépítész-bútortervező élet-
művét bemutató kiállítás ünnepélyes 
megnyitója a Pavilongalériában
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állomá-
nyával.
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria: Kaesz Gyula életművét 
bemutató kiállítás. Nyitvatartás: hétfőtől 
péntekig 10-től 17.30-ig.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.

hAvAnnA KiállÍtÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől a 
Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyez-
tetés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 23. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés 
szükséges.)
November 24. 9.30: Baba-mama klub. 
Belépőjegy: 750 Ft, testvérkedvezmény-
nyel 1250 Ft.
November 24. 14 óra: Tanár úr kérem – 
az Apolló Színház előadása. Belépőjegy: 
1500 Ft.
November 25. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- 
és kreativitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal és alapanyag-
okkal. Részvételi díj: 200 Ft + a fel-
használt alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-
943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
November 25. 9–13 óra és 14–18 óra 
között: PIK varró-workshop. Kreatív 
lakberendezés – asztalterítő, díszpárna, 
kötény és egyéb apróságok.
November 25. 16 óra: Pestszentimrei 
Zenebona – Nagy Kiss-koncert. Kiss 

András és Kiss Judit Anna koncertje. 
Zongorán kísér: Szekeres László. 
Belépőjegy: 800 Ft.
November 29. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
November 29. 18 óra: Csodálatos 
természet II. rész – Pörnye Nikolett 
kiállításának megnyitója
December 1. 15 óra: Operett- és 
nótadélután nyugdíjasoknak. Fellép: 
Pető Tóth Brigitta és Gencsev Gábor. A 
belépés ingyenes.
December 5. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: téli energia és ünnepi 
ötletek. Előadó: Kisa Judit. Belépőjegy: 
400 Ft.
December 6. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
December 6. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: A 2017. év növényvédelmi aktua-
litásai és tanulságai. Előadó: Dr. Gergely 
László. A belépés ingyenes.
December 7. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés 
szükséges.) 
December 8. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Vezeti Plugor Judit. A 
belépés ingyenes.
December 9. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális készség- 
és kreativitásfejlesztő foglalkozások 
különleges technikákkal és alapanya-
gokkal. Részvételi díj: 200 Ft + a fel-
használt alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-
943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
December 9. 9–13 óra és 14–18 óra 
között: PIK varró-workshop: készüljünk 
az ünnepekre egyedi ajándékokkal 
December 9. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub – zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.

MúZEUMsAroK 
KiállÍtÓtErEM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől péntekig 14 és 
18 óra között, szombaton 10 és 14 óra 
között tart nyitva.

PolgároK háZA
üllői út 517.

November 26. 16 óra: Madách 
Filmklub: Karácsony (magyarul beszélő 
amerikai film) 

Nagy KISS-KoNcert
A közkedvelt Pestszentimrei Zenebona 
sorozat következő programjaként a ke-
rületben élő operaénekes, Kiss András 
és testvérhúga, Kiss Judit Anna közös 
koncertet ad. A két előadót Szekeres 
László kíséri zongorán.
Időpont és helyszín: november 25. 
(szombat) 16 óra, PIK Ház. Belépőjegy: 
800 Ft.

téLI túra
A Téry Ödön Túraklub december 17-én 
a Pilis hegységbe szervez kirándulást. 
Útvonal: Pomáz, Gyopár-forrás–
csikóvári turistaház–Csobánkai 
elágazás. 
Találkozó: 9 órakor a Batthyány téren 
Indulás: 9.18-kor 
Túratáv: 8 kilométer (közepes) 
Költség: kb. 1600 forint 
Vezető: Takáts Ila
További információ: Versegi Károlyné 
(Márta), 06-20-475-4987 vagy 
06-70- 566-4887.

mikulásvonat 
és mikulásos 
színház
Az idén is több alkalommal találkozhatnak a kerületi gye-
rekek a Mikulással. Myrai szent Miklós püspök „utódai” a 
következő helyszíneken és időpontokban várják őket egy 
kis ajándékkal és a személyes találkozás felejthetetlen él-
ményével.

December 3. 10 óra, Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sé-
tány 8.): Mikulás Manóföldön – mesejáték a Figurák és az Art’z Más 
Társulat közös előadásában. A műsor után filmvetítés és kézműves 
foglalkozás Borbényi M. Éva népijáték-oktató (Hagyományok Háza) 
vezetésével.

December 3. 11 óra, Rózsa Művelődési Ház (Városház utca 1–3.): 
Mikulásváró – a Pódium Színház előadása, amelynek végén a gyer-
mekeket megajándékozza a Mikulás. Belépőjegy: 990 Ft/fő.

December 4. 17 óra, Lőrinci Nagykönyvtár (Thököly út 5.): Pórul 
járt krampuszok – az Aranyszamár Bábszínház zenés mesejátéka.

December 4. 17 óra: Házhoz megy a Mikulás a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház szervezésében. További információ a 291-6564-es tele-
fonszámon.

December 6. 15 órától a Mikulás a Kondor Béla sétányon sétál. 
16 órakor Mikulásvonat indul a Havanna-lakótelepen.

December 6. 18 óra, Kondor Béla Közösségi Ház: Hóhullásban – 
az Eszter-lánc Mesezenekar interaktív Mikulás-csalogató koncertje.

December 7. 10 óra, Kondor Béla Közösségi Ház: Mikulás a Ke-
rekítőn.

tanár úr kérEm
Elkéstem; A jó tanuló felel; A rossz tanuló felel; Kísérletezem; Röhög 
az egész osztály; Lógok a szeren; Magyarázom a bizonyítványom…
Elkéstem; A jó tanuló felel; A rossz tanuló felel; Kísérletezem; Röhög 
az egész osztály; Lógok a szeren; Magyarázom a bizonyítványom…

Az Apolló Színház előadása Karinthy Frigyes műve alapján hu-
moros és szórakoztató stílusban tárja elénk a XX. század eleji iskolai 
életet. Egy kamasz fiú szemével láthatjuk a mindennapokat: a fele-
lések, a dolgozatok miatti félelmet, a diákcsínyek és a nagy iskolai 
nevetések, viták és hétköznapok nosztalgikus hangulatát.

Időpont és helyszín: november 24. (péntek) 14 óra, PIK Ház. Be-
lépőjegy: 1500 Ft.

újra véradás!
A Magyar Vöröskereszt XVIII. kerületi szervezetének munkatár-
sai december 21-én 14.30 és 18 óra között a rendőrkapitányságon 
(1183 üllői út 483.) várják az önkéntes véradókat.

Kérjük, hogy személyazonosító igazolványukat és lakcímkár-
tyájukat hozzák magukkal, valamint a TAj-szám megadása is 
szükséges.
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15Újabb műfüves sportpályát adtak át két kerületi általános iskolában sPort

Úgy tűnik, a magyar felnőtt labdarú-
gócsapatok visszafogottan fogalmazva 
is csapnivaló nemzetközi (le)szereplése 
nem tántorítja vissza sem a szövetsé-
get, sem az önkormányzatot attól, hogy 
újabb és újabb iskolai sportpályákat ad-
janak át, amelyek mi mást szolgálnának, 
mint a felnövő korosztályból a jöven-
dő futballisták kiválasztását, a leendő 
sportkarrierek megsegítését. Hiába, foci 
nélkül nem tud meglenni a magyar em-
ber, még akkor sem, ha örömből vajmi 
kevés jut neki mostanság…

Ennek jegyében legutóbb a pestszent-
lőrinci Csontváry és a pestszentimrei 
Ady iskolában adtak át a kerületben mű-
füves pályát.

anti báCsi intelmei
A sort november 16-án a Havanna-lakó-
telepen lévő Csontváry Kosztka Tivadar 
általános Iskola nyitotta meg, ahol a 
hűvös idő ellenére is számtalan vendég 
ünnepelt a diákokkal.

Az MLSZ-t két kiváló sportoló kép-
viselte a pályaátadón. Az egykori sztár-
futballisták, Dunai Antal és Kiss László 

nevét mindenki ismeri, aki csak egy 
kicsit is figyelt labdarúgásunknak a ma-
inál jóval sikeresebb időszakára. A két 
sportember közül Dunai Antal mesélt 
a gyerekeknek, aki most is jó formában 
volt. Tátott szájjal hallgatták az új pálya 
közepén az egykori csatárt, aki anno so-
sem fogyott ki a gólokból.

Természetesen szólt a megajándé-
kozottakhoz Lévai István Zoltán is. A 
sportéletért felelős alpolgármester ezút-
tal is elmondta, hogy a kerület vezeté-
sének és a labdarúgó-szövetségnek az a 
célja, hogy minden általános iskolában 
legyen ilyen pálya.

Úgy tűnik, jó irányba haladnak, hogy 
megvalósítsák ezt…

Az iskola igazgatónője, Miklósné 
Bankó Ilona a gyerekek nevében is meg-
köszönte a kerítéssel körülvett 16 x 24 
méteres pályát, megígérve, hogy mindig 
forgalom lesz azon.  

éltanUló kerület
Éppen csak aludt egyet a „pályaátadó csa-
pat”, s már mehetett is a következő ünnep-
ségre, az Ady Endre általános Iskolába.

Ezúttal Lovász Tamás, az MLSZ bu-
dapesti igazgatója képviselte a sport-
szakmát, s elmondta, hogy a XVIII. ke-
rület „éltanuló”, mert a műfüves pályák 
számát tekintve az első helyen áll.

Lévai István Zoltán – aki Galgóczy 
Zoltán alpolgármester társaságában 
képviselte az önkormányzatot – sze-
mélyes emlékét elevenítette fel, amikor 
megosztotta a gyerekekkel, hogy az ő 
iskoláskorában is volt pálya ezen a terü-
leten, csak éppen nem ilyen minőségű és 
persze nem műfüves.

Az igazgatónő, Bogárné Kováts Judit 
a köszöntőbeszédében elárulta, hogy a 
legelején nem volt éppen barátja a pá-
lyaépítésnek, ám a diákok lelkesedése, 
akarása meggyőzte őt, s ma már csak azt 
mondhatja: jól tette, hogy hagyta meg-
győzni magát.

S hogy ne legyen egyhangú az átadá-
sok sora, az Ady iskola diákjai buborék-
focival szórakoztatták a vendégeket.

A hétköznapokban természetesen a 
klasszikus futball lesz a főszereplő a pá-
lyán… 

sikeres futballgeneráció tagjai is kikerülhetnek közülük juHáSZ jóZSEF 
SZOLgáLATA

 
Írhatnánk azt is, hogy szokatlan cselgáncsversenyt rendez-
tek a Kassa utcai iskolában november 4-én, ám ez csak félig 
takarná a valóságot, mert a fogyatékkal élők versenye a meg-
szokott módon zajlott. Ami eltérő volt, az az, hogy a viadal 
során a Pestszentlőrinc-Kassa sE dzsúdószakosztályának 
vezetőedzője, Juhász József kitüntetést kapott a hazai szö-
vetségtől.

 
Önmagában nem hír az, hogy 
közös versenyt rendeznek a 
fogyatékos gyerekeknek és az 
épeknek a Kassa utcai általános 
Iskolában. Az itt működő csel-
gáncsműhely, a Pestszentlőrinc-
Kassa SE gyakran megteszi ezt, 
s olyankor számolatlanul érkez-
nek a gyerekek az ország min-
den részéből. 

így volt ez legutóbb is, azzal 
a különbséggel, hogy egy kitün-
tetés átadására is időt szakítot-
tak. Vastaps kíséretében Juhász 
József vezetőedző vehette át az 
országos szövetség legmagasabb 
szintű elismerését, a Magyar 
judóért arany fokozatát Horvay 
Sándor nemzetközi versenybí-
rótól.

A nap meglepetésvendége-
ként az olimpiai bronzérmes 

Csernovczky Évát, a Tatabánya judo SE versenyzőjét köszöntötték. A 48 
kilós súlycsoportban versenyző Éva azt mutatta be a fiataloknak, amihez 
a legjobban ért. Különböző fogásokkal és technikákkal lepte meg a hálás 
nézőket, akik szinte lerohanták őt a bemutató után.

Ott volt a versenyen a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnöke, Len-
gyel Lajos, és gratulált juhász józsefnek Lévai István Zoltán is. Az alpolgár-
mester a köszöntőjében elmondta: az, hogy a szakosztályban együtt edzenek 
fogyatékkal élő és ép versenyzők, követésre méltó példa mások számára is.

juhász józseffel, a 60 éves szakemberrel a verseny után beszélgettünk.
– Ha nem mondja, akkor is kitalálom: önt is a hatvanas években „fertőzte 

meg” az akkor teret hódító cselgáncs.
– Valahogy így volt, mert az én fantáziámat sem hagyta nyugodni. Mi-

vel Lőrincen akkor még nem volt cselgáncs, Kispesten, a Bp. Honvédban 
ismerkedtem meg az alapokkal. Beleszerettem, s ma már természetesen el 
sem tudnám képzelni az életemet nélküle. Ezt akár szó szerint is értheti, 
mert azóta valamennyi napomban benne van ez a sportág.

– A kitüntetése is ezt erősíti meg.
– Örülök neki, mert látom a munkám eredményét, s most azt is, hogy 

észreveszik. 
– Már önmagában elismerést jelez az, hogy nemegyszer vezette speciális 

olimpiai játékokon a magyar cselgáncsozókat.
– Önmagában a tény még nem. Az azonban talán igen, hogy ezeken a já-

tékokon a tatamira lépő versenyzőim kivétel nélkül felállhattak a dobogóra. 
Erre büszke vagyok, s ez, akárcsak a kitüntetés, erőt ad a következő évekre 
és feladatokhoz.

– Ha jól hallom, nem tervezi, hogy nyugdíjba vonul…
– Ezt el sem tudnám képzelni, már csak azért sem, mert az egészségem 

megengedi, hogy teljes életet éljek. Arról nem beszélve, hogy meg se mer-
ném mondani a gyerekeknek, hogy abbahagyom. 

LENDüLETBE 
HOZZuK!
DECEMBERBEN IS SZáMOS INgyENES SPORTOLáSI LEHETőSÉg 
KÖZüL VáLASZTHATNAK A KERüLETI LAKOSOK.

FElnŐtt úsZásoKtAtás
 Időpontok (december 17-ig): szerdánként 19.30 és 20.30 között a Kas-

télydombi uszodában (Nemes u. 56–60.), vasárnaponként 9-től 10 óráig 
a Park uszodában (Szélmalom u. 33.)  Információ: 06-20-23-23-823 (új 
belépők előzetes bejelentkezése szükséges)

FUtÓPont
 Időpontok: hétfőn és csütörtökön 17 órától
 Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
 Edző: Irsán László, 06-20-225-5462
nordiC wAlKing
 Időpontok: hétfőn 17.30-tól, csütörtökön 18 órától
 Helyszín: Bókay-kert 
 Edző: Schwarz Mária, telefon: 06-30-961-7731
ÖnvédElMi EdZésEK
 Időpontok: vasárnaponként 10-től 11 óráig
 Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.)                                        
 Oktató: Pataki Krisztián, 06-70-941-5992
JÓgA
 Időpontok: vasárnaponként 8.30-tól 10 óráig
 Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház 
 Oktató: Kovács Zsuzsanna, 06-70-221-8546
KondiCionálÓ tornA
 Időpontok: péntekenként 16 órától
 Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert)
 Oktató: Markovits Szilvia, 06-70-324-5836
 E-mail: parkaerobik10@gmail.com
ZUMBA (Pestszentlőrinc)
 Időpontok: péntekenként 17 órától
 Helyszín: Park Aerobik Center (Bókay-kert)
 Telefon: 06-70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.com
ZUMBA (Pestszentimre)
 Időpontok: csütörtökönként 17.30-tól
 Helyszín: Kapocs u. 41. (A Kapocs iskolával szemben.) 
 Telefon: 06-70-263-0179

BOlDOG 
CsOntVárY, 
lElKEs aDY

� az elmúlt héten folytatódott a magyar labdarúgó szövetség 
és az önkormányzat közös sportpályaátadó ünnepségso-
rozata. újabb kerületi általános iskolák diákjai örülhetnek 

annak, hogy saját műfüves pályájuk van, amelyen a futballon túl 
másféle labdajátékokat is űzhetnek.

„A Xviii. kerület éltanuló, mert a műfüves pályák 
számát tekintve az első helyen áll.”
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�Ha létezik igazi 
lokálpatrióta, ak-
kor Perge zsoltné 

kékesi gabriella óvoda-
pedagógus az. a család-
ja több generáció óta él 
Pestszentimrén, ő maga 
pedig a diplomája meg-
szerzése után visszatért 
ide, hogy munkájával az 
itt élő családokat szol-
gálja. több évtizedes 
hűségét a széky tár-
saság november 2-án 
Pestszentimréért díjjal 
ismerte el.

KeréKgyártó györgy   

– ön tulajdonképpen mindenkit is-
mer Pestszentimrén – szegeztem a 
kijelentésformájú kérdést a díjazottnak 
beszélgetésünk elején.

– Valóban, szinte mindenkit – felel-
te Perge Zsoltné Kékesi Gabriella. – Az 
egész életemet itt éltem le. Tizennyolc 
évesen kezdtem dolgozni, nemrég szá-
moltam utána, hogy az első növendéke-
im ma már 36 esztendősek. És valóban 
különös érzés, amikor az egykori óvo-
dások a saját gyereküket, gyerekeiket 
hozzák hozzám. Nagyon szeretek itt 
élni, dolgozni, jogosan idézték tőlem a 
díjátadáson a laudációban, amit gyak-
ran mondogatok: nekem Pestszentimre 
a világ közepe.

Csakis óvónő!
Nem volt sem óvónő, sem pedagó-
gus a családban, a szülők közgazda-
sággal foglalkoztak, Kékesi gabriella 
számára mégis egyértelmű volt, hogy 
óvónői pályára menjen.

– Emlékszem, az egyik elsős füze-
tünkben volt egy feladat. Az állt az 
oldalon, hogy „ha én nagy leszek...”, 
és a három pont helyére be kellett írni 
valamit. Én azonnal odakanyarítot-
tam, hogy óvónő.

Kevés pedagógusnak adatik meg, 
ami neki: a diploma megszerzése után 
abban az Eke utcai óvodában kapott 
állást, ahova hajdan ő is járt. Tíz év 
után tett egy kis kitérőt, a kilencvenes 
évek közepétől egy ideig dolgozott az 

Ady és a Zöld Liget óvodá-
ban is, de az évtized végén 
visszatért az Eke utcába, és 
15 évig vezette is az intéz-
ményt.

– Szerettem ezt a 
munkakört, de az idő 
előrehaladtával egyre job-
ban hiányzott a régi min-
dennapi kapcsolat a gye-
rekekkel. Szerettem volna 
visszatérni, megint óvónő-
ként dolgozni.

Mielőtt erre sor kerülhe-
tett volna, várt még rá egy 
nagy feladat: 2014-ben az 
időközben Napsugár névre 
keresztelt Eke utcai óvo-
da létrehozta a Napvirág 
tagóvodát, érdekes módon 
éppen abban a Szélső utcai 
épületben, amelyben gabri-
ella iskolás volt. A tagintéz-
mény kialakítása nagyrészt 
az ő szakmai irányításával 
történt. Idén aztán úgy 
döntött, hogy nem pályázik 
negyedszer is a Napsugár 
intézményvezetői tisztére, 
inkább a tagóvoda irányí-
tását vállalta el.

– Senki nem értette, a 
legtöbben úgy vélték, hogy 
ez szakmai visszalépés. 
Én azonban így végre újra 
közvetlenül dolgozhatok 
a gyerekekkel, miközben 
hasznosítani tudom a ve-
zetői tapasztalataimat is 
– magyarázta döntése hát-
terét.

PlanetáriUmUk 
is van
Kékesi gabriellának ennyi feladat mel-
lett még egy újabb terv megvalósítására 
is jutott ideje és energiája. 

– Mesterpedagógusi minősítést sze-
reztem, és kidolgoztam egy új progra-
mot. Ennek az a célja, hogy átfogóan és 
hatékonyan alkalmazzuk az óvodában 
a fenntarthatóságra és a környezettu-
datosságra nevelést.

A két összeérő témakör sokkal bo-
nyolultabb és szerteágazóbb, mint azt 
az ökoműsorok alapján gondolnánk. 
Éppen azért volt szükség arra, hogy a 
programot egy mesterpedagógus dol-
gozza ki.

– A néphagyomány, a nemzeti 
identitástudat szorosan összefügg a 
környezettudatossággal – véli Kékesi 
gabriella. – A sokat emlegetett fenn-
tarthatóságnak tehát az az alapja, hogy 
ezeket együtt, egymásra hatva kezeljük. 
A programom kész, s a Napvirágban 
létrehoztunk egy oktatóközpontot, 
amely még egy kis planetáriummal is 
rendelkezik. A központ hivatalos meg-
nyitását tavaszra tervezzük.
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a 7-es körzet
A 7-es körzet a Szövet, Hunyadi, Kettős-Körös, 
Flór Ferenc, Királyhágó, Nemes utca, Nagykőrö-
si út, gesztenye, ültetvény, Búzakéve utca, Som-
berek sor által határolt területet foglalja magába.

Kurucz Tamás rendőr főtörzsőrmester és 
Vágó Zoltán rendőr törzszászlós a kerület má-
sodik legkiterjed-
tebb területének 
körzeti megbízot-
tai. 

– Rendsze-
res újságolvasó 
vagyok, hivatá-
somat is egy új-
ság h i rdetésnek 
k ö s z ö n h e t e m 
– meséli Kurucz 
Tamás. – jelent-
keztem a Buda-
pesti Rendészeti 
Szakközépiskolá-
ba, és miután befejeztem a tanulmányaimat, 
2003-ban a XIII. kerületben kezdtem dolgozni. 
Voltam járőr, sorompókezelő, posztos rendőr, 
előállító őr és ügyeletes tiszthelyettes is. Ezt kö-
vetően jó sorsom a XVIII. kerületbe hozott, ahol 
a tanulóéveimet is töltöttem. Körzeti megbízott-
ként 2007 márciusa óta dolgozom. A 7-es körzet 
tipikus családi házas övezet, a panaszok is ilyen 
jellegűek: hangosan ugat a kutya, sőt még a fa-
vágás is hangos, azaz az együttélés nem mindig 
zökkenőmentes. 

Kurucz Tamás a szokásos megbízotti feladata-
in túl intézkedéstaktikai instruktorként havi négy 
órában általános rendőri intézkedéseket is oktat. 
A kyokushin karate nevezetű harcművészeti szak-
ág versenyzőjeként pedig a magyar válogatottsá-
gig jutott. 

– Mostani társammal 2001-ben találkoztam. 
Amikor újoncként megjelentem, a kapitányság ka-

pujánál a mostani 
társam volt szol-
gálatban. Erősen a 
szemembe nézett, 
s azt kérdezte: „jól 
meggondoltad a 
választásodat?” A 
kerületben eltöl-
tött sok év után a 
válaszom: nagyon 
is!

R e n d s z e r e s 
olvasóink már 
találkozhattak la-

punkban Vágó Zoltán törzszászlós nevével, akit 
márciusban életmentő rendőrként mutattunk be. 
A körzeti megbízotti feladatok természetesen más 
kihívások elé állítják.
– Régi bútordarabnak számítok a kerületben. 
Eredetileg élelmiszer-ipari technikusnak tanul-
tam, ám erősen vonzódtam a rendőri hivatás-
hoz. Körzeti megbízottként 2010 óta szolgálok. 
Kurucz Tamás bajtársammal együtt iskolarend-
őri és egyéb feladatokat is teljesítek, legyen az 
lakcímellenőrzés vagy esetleg elővezetés bíróság-
ra. Valahol olvastam, talán pont a Városképben, 
hogy milyen hasznos lenne minden lakóházban 
kifüggeszteni a körzeti megbízottak elérhetősége-
it. A munkámat segíti az a tudat, hogy a lakosok 
és mi, rendőrök, kölcsönösen megbízhatunk egy-
másban. Pestiesen szólva: a mai világban ez nem 
semmi!  

8-as körzet
A 8-as körzet az Alacskai út páratlan oldala, a 

Nemes utca páratlan oldala és a Vasút utca által 
határolt területre terjed ki (gyál határáig).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Baktalóránt-
háza szülöttje Éles jános főtörzszászlós, körzeti 
megbízott társa, 
Bóz Norbert fő-
törzsőrmester pe-
dig Tiszalökről ke-
rült a fővárosba.

– Életem meg-
határozó döntései 
általában jól sike-
rültek. Az érett-
ségit követően sa-
ját elgondolásból 
hoztam meg első 
komoly döntése-
met, jelentkeztem a 

Miskolci Rendészeti Szakközépiskolába, ahol 1997-
ben végeztem – mondja a kezdetekről Éles János. 
Az első tanulóévét 1998-ban a Nyugati pályaud-
var rendőrőrsén töltötte, amely kitűnő iskolának 
bizonyult. XVIII. kerületi szolgálatára a 2009-es 
körzeti megbízotti kinevezése tette fel a pontot. 

– A terepmunka minden szépsége, néha ne-
hézsége jellemzi a körzeti munkát. Azt nem 
állítom, hogy minden körzetemben élőt névről 
ismerek, ám törekszem rá. Minden hónap har-
madik keddjén én látom el a Kapocs általános 
iskola rendőri feladatait is. Feleségem, Szilvia is 
a rendőri hivatást választotta, és attól függet-
lenül, hogy nem az én kerületemben szolgál, a 
vacsora utáni szakmai beszélgetések természe-
tesek. A szolgálat befejezését követően irány 
üllő, ahol lakom, s ahol első és szép feladatom a 
négyéves kislányom „kikérdezése” a napi élmé-
nyeiről, sikereiről. A szabad időmben szeretek 
kártyázni a barátaimmal, közben jó hangulat-
ban megbeszélve a világ dolgait. A családi ki-
rándulások, közös bográcsolások is kedvenc 
hobbijaim közé tartoznak, nem is szólva a meg-
nyugtató olvasásról.

A rendvédelmi munkához Bóz Norbert eseté-
ben nem vezetett nyílegyenes út.  1999-től 2009-ig 

szerződéses kato-
naként szolgált. 
A szerződés lejár-
ta után felvételt 
nyert a Budapes-
ti Rendvédelmi 
Szakközépiskolá-
ba. 2009 óta szol-
gál a kerületben, 
s a lakhelye is ide 
köti.

– 2016 szep-
tembere óta va-
gyok körzeti 
megbízott, és a 

Szenczi Molnár Albert Református általános Is-
kola rendőri felügyeletét is ellátom. Szolgálati tár-
samhoz hasonlóan magam is kiegyensúlyozott-
nak, szerethetőnek tartom a rám is bízott körzetet, 
lassan megismerem már minden szegletét.

Szabad időmben Felsőpakony csapatában fo-
cizom, nagyon szeretem a bőr illatát. Arról, hogy 
milyen színvonalon játszom, a csapattársaimat 
kellene megkérdezni… 

Ê gönczöl andrás

KERESSüK őKET 
BIZALOMMAL!
Bemutatjuk a kerületi körzeti megbízottakat

Nem volt kétséges a pályaválasztása, és soha nem akart máshol dolgozniPortré

sorozatunkban a rendőrség Pestszentlőrinc–Pestszentimrén dolgozó körzeti 
megbízottjait mutatjuk be. Az ő személyük, hivatástudatuk, szerteágazó munká-
juk és nem utolsósorban empátiájuk döntően meghatározza az adott körzetben 
élők biztonságérzetét. 

a kitüntetett pedagógus visszatért oda, ahonnan gyermekkorában elindult

A Pestszentimréért díj nem 
az első kitüntetése Perge 
Zsoltné Kékesi gabriellá-
nak. A helyi közösségért, az 
imrei gyerekek neveléséért 
végzett áldozatos munkáját 
az önkormányzat 2014-ben 
Művelődésért díjjal köszön-
te meg.

„nEkEm Ez 
a világ közEpE”
Pestszentimréért díjat kapott Perge Zsoltné Kékesi Gabriella

A KÖrZEti MEgBÍZottAK ElérhEtŐségEi

7-Es KÖrZEt
KUrUCZ tAMás rendőr főtörzsőrmester: 

06-70-489-3767
vágÓ Zoltán rendőr törzszászlós: 

06-20-852-2608
e-mail: 7kmb.18rk@budapest.police.hu

8-As KÖrZEt
élEs János főtörzszászlós:  

06-70-489-3768
BÓZ norBErt főtörzsőrmester:  

06-20-852-2607
e-mail: 8kmb.18rk@budapest.police.hu.


