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Cserét Kért

Már november végén hallható volt az 
lmP-n belül olyan vélemény, misze-
rint a párt széteséséhez vezethet, ha 
nem törekszik együttműködésre más 
ellenzéki erőkkel a kormányváltás érde-
kében. A pesszimista jóslatok bejöttek: 
január utolsó hétvégéjén több mint 100 
tag felállt és kilépett. köztük Petrovai 
lászló XViii. kerületi önkormányzati 
képviselő is.

gáz volt

Rendkívül gyorsan segített a kerületi 
önkormányzat a fáy utca 2. szám alatt 
élőknek, ahol 59 önkormányzati lakás 
található. január 22-én este gázszi-
várgás miatt kerültek bajba a lakók. 
A fűtés nélkül maradt lakásokat 23-án 
már villanyradiátorok vagy Pb-gázzal 
működő biztonságos kályhák melegí-
tették. A vezetékek felújítása egy hét 
alatt elkészült.

Jó helyen lAndoltAK

A Malév 2012. februári csődje a XViii. 
kerületet különösen fájdalmasan érin-
tette, mivel csaknem ezer kerületi vagy 
környékbeli lakos munkahelye szűnt 
meg. számukra tavaly április 12-én 
rendezett állásbörzén harminc cég 750 
álláshelyet kínált. köztük volt a  Vá-
rosgazda XViii. kerület nonprofit zrt. 
is, amely azóta sokaknak vált állandó 
munkaadóvá.

go trABi go!

A kerületi Vajk-sziget, a kőbányai szent 
lászló és a józsefvárosi losonci téri 
általános iskola diákjai január 25-én 
délelőtt – a hivatalos rajt előtt – bú-
csúztatták a budapest–bamako-ralin 
induló go trabi go – 2013 névre 
keresztelt csapatot kőbányán. A rali 
során a résztvevők mintegy 30 tonna 
ajándékot visznek nyugat-Afrika szegé-
nyeinek. 

ez már AmeriKA?

Hazánkban kevéssé ismert, ám egyre 
népszerűbb sportág képviselői népe-
sítették be vasárnap a sportkastélyt. 
néhány órával a 47. super bowl előtt 
a hazai amerikai futballistáké volt a küz-
dőtér, ők vívtak egymással színvonalas 
teremmérkőzéseket, reggeltől estig. 
A hetedik alkalommal megrendezett 
cellect Aréna amerikai teremfutball-ku-
pát a nyíregyháza tigers nyerte meg.

4. oldal 5. oldal 9. oldal 15. oldal

Jól járunk 
a járással
egy hónapja működik 
a kerületi járási hivatal. 
Akiknek az év elején 
már akadt dolguk, 
tudják: a lakosság 
szempontjából szinte 
semmi nem változott. 
A következő év elejére 
azonban már kiépül az 
egyablakos rendszer is, 
ami egészen egyszerű-
vé teszi az ügyintézést.

a szakemberek régóta 
tisztában vannak azzal, hogy 
a hivatali rendszer elavult, 
s bár ennek megreformálá-
sát évtizedek óta ígérték, a 
lényegi elemekhez mostanáig 
egyetlen kormány sem nyúlt 
hozzá. 
Hodruszky csabával, a 
január 1-jén felállított kerületi 
járási hivatal vezetőjével egy-
részt a változtatások okairól, 
másrészt a fokozatosan 
kiteljesedő elképzelésekről 
beszélgettünk. nem melles-
leg az eddig eltelt egy hónap 
tapasztalatait is megosztotta 
velünk. 
a hivatalvezető leszögezte, 
hogy a korábbi rendszer 
egyértelműen drága volt, 
lehetőséget adott a korrup-
cióra, a dolgozóknak pedig 
nem nyújtott elfogadható, ki-
számítható életpályamodellt.  
Mindez odavezetett, hogy 
a társadalom bizalmatlanná 
vált a hivatalokkal és az ott 
dolgozókkal szemben.
a járási hivatalok létrehozásá-
val az állam saját kezébe vet-
te azokat az ügyeket, ame-
lyek amúgy is csak az állami 
apparátus igénybevételével 
intézhetők. tipikus példa erre 
az okmányok beszerzése: a 
személyi igazolványt vagy 
az útlevelet eddig a kerületi 
okmányirodában rendeltük 
meg, ahonnan az állami nyil-
vántartókhoz továbbították a 
kérést. Mostantól ez eleve az 
állam dolga.
− az állampolgár szempont-
jából jó az, hogy ebből a vál-
tozásból szinte semmit nem 
kell érzékelnie. az ügyeket 
csaknem teljesen ugyanott 
és ugyanazok az ügyintézők 
intézik, akiket már megszok-
tak. a korábban az önkor-
mányzati ügyfélszolgálaton 
dolgozó kollégák ugyanis jól 
képzett, kiváló munkavállalók, 
akik átkerültek a járási hivatal 
állományába – magyarázta 
Hodruszky csaba.

Bővebben a 3. oldalon

�
Eredményes 
volt az ön-
kormányzat 

gazdálkodásának 
átalakítása: a 2011-
es 500 millió után 
2012-ben újabb 
200 milliót sikerült 
megtakarítani.

KeréKgyártó györgy  

Nem volt könnyű helyzetben a 
2010 őszén felálló új városveze-
tés: a kerület kasszája ugyanis 
akkor nemhogy üres volt, közel 
12 milliárdos tartozást muta-
tott. Mivel az elmúlt húsz évben 
az önkormányzati vagyon is 
sajnálatosan megcsappant, nem 
maradt más hátra, mint szer-
kezeti racionalizálással és erős 
költségvetési fegyelemmel lefa-
ragni a kiadásokat azért, hogy a 
pénzügyi összedőlés elkerülhető 
legyen.

mi folyt bE?
− Egy önkormányzat műkö-
désének sikerét mutatja, hogy 
egyensúlyban tudja-e tartani a 
költségvetését. Ha a kiadások 
meghaladják a bevételeket, az 
önkormányzat rosszul gazdálko-
dik – summázta Hunyadi István 
városigazgató, aki rögtön hozzá-
tette, nagyon könnyen felborul-
hat ez az egyensúly. – A képvi-
selő-testület tervez, vagyis az év 
elején megszavazza a költség-
vetés tervezetét, ám a bevételek 
például nem mindig alakulnak 
a tervek szerint, és ez folyamatos 
újratervezésre kényszeríti az ön-
kormányzatot. 

A XVIII. kerületben például 
a helyben beszedhető adókból – 
vagyis a telek-, az építmény- és a 
gépjárműadóból – 300 millióval 
kevesebb folyt be a tervezettnél. 
Hasonlóképpen történt a főváros 
által beszedett, és a forrásmeg-
osztás elve alapján a kerületek 
között visszaosztott iparűzési 

adóval is, amely a kerületi költ-
ségvetés harmadát, mintegy 6,5 
milliárd forintot tesz ki évente.

− A jó hír az, hogy az elma-
radás kevesebb volt, mint ko-
rábban. Az előző években 300 
millió fölött volt, idén viszont 
100 millió alatt – közölte a vá-
rosigazgató.

Mindez jól mutatja, hogy a 
költségvetési egyensúly csak a 
kiadás visszafogásával volt elér-
hető. 

− Ezzel kapcsolatban siker-
ről számolhatunk be. Eddig 
mindkét évünket úgy zártuk, 
hogy a felhalmozott szörnyű 
adósság ellenére is szufficitesek 
tudtunk lenni. Az első évben 
500 milliót takarítottunk meg, 

amit az adósságállomány csök-
kentésére fordítottunk. A 2012-
es év megtakarítása 200 millió 
forint, amit most nem érdemes 
törlesztésre fordítani, hiszen az 
állam jelentős adósságállományt 
vállal át – magyarázta Hunyadi 
István.

mit VisznEk El?
A tejjel-mézzel folyó Kánaán 
azonban még nincs itt, az állam 
sem ad ingyen semmit. Az adós-
ságátvállalással együtt ugyanis 
több területen történt szerkezeti 
átalakítás, így más-más tételek 
kerülnek a mérleg két serpenyő-
jébe, mint korábban.

− Az iskolai pedagógusok és 
a pedagógiai munkát segítő dol-

gozók a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központtól, vagyis az 
államtól kapják a bérüket. Ez a 
mi kerületünkben 1100 dolgozót 
érint. A kerületnél maradt azon-
ban az intézményi infrastruktú-
ra fenntartása, ami vaskos teher. 
Az iparűzési adót idén már egy 
új rendszerben osztja el a fővá-
ros, így hozzánk 6,5 helyett 6,1 
milliárd kerül. A gépjárműadó 
60 százaléka az államé mostan-
tól, és megváltozott a normatív 
finanszírozás rendszere, ami azt 
jelenti, hogy 4 milliárd helyett 
mintegy 2,7 milliárdot kapunk. 
Ha mindezeket mérlegeljük, azt 
látjuk, hogy a  bevételcsökke-
nés meghaladja a kiadáscsök-
kenést.– foglalta össze Hunyadi 

István. Azonban a vészharangot 
is korai volna megkongatni. A 
költségvetési egyensúly meg-
őrizhető a már említett állami 
adósságátvállalásnak köszönhe-
tően.

− Az adósságátvállalással 
kapcsolatban fontos tudni, hogy 
az állam csak a banki hiteltarto-
zásokat kívánja átvenni, és azt 
sem teljes mértékben. Biztosnak 
tűnik, hogy a fővárosi kerüle-
tektől 40 százalékot minden-
képpen átvesz. Többet akkor, ha 
az önkormányzat emellett meg-
felelő érveket tud felsorakoztat-
ni – mi is tárgyalunk erről. A 
XVIII. kerület hitel jellegű tar-
tozása mintegy 8 milliárd forint. 
Ha ennek csak a 40 százalékát 
veszi át az állam, már akkor is 
egy 250-300 milliós kamatfi-
zetési kötelezettségtől szabadít 
meg a 2013-as évre – foglalta 
össze Hunyadi István hozzátéve 
a legfontosabbat: − Az elmúlt 
két év előrelátó és fegyelmezett 
gazdálkodásának folytatásával a 
helyzet nem romlik, hanem ha-
tározottan tovább javulhat.

mirE futjA?
− Az elmúlt két év gazdálkodá-
sának egyik legfontosabb ered-
ménye, hogy az önkormányzat 
nem vett fel több hitelt – fog-
lalta össze dr. Lévai István Zol-
tán alpolgármester. – A koráb-
bi gazdálkodás nagyon nehéz 
helyzetbe hozta a kerületet, és 
mindezt tovább súlyosbítot-
ta, hogy a jelenlegi gazdasági 
környezet hatásai alól mi sem 
vonhatjuk ki magunkat. Ez nem 
a nagy fejlesztések kora! A cél 
az volt, hogy kevesebb pénzből 
gazdálkodjunk, de úgy, hogy a 
szolgáltatásaink színvonala ne 
csökkenjen. Ez sikerült.

Az alpolgármester szerint, 
noha az önrész erőteremtése 
is komoly erőfeszítést kíván az 
önkormányzattól, a pályázatok 
lehetőséget adnak arra, hogy a 
szigorú gazdálkodás mellett is 
történjenek fejlesztések.

− Igyekszünk minél több 
olyan KEOP pályázaton részt 
venni, amely az intézmények 
energetikai korszerűsítését segí-
ti. Ezek a beruházások ugyanis 
a későbbiekben pénzmegtaka-
rítást eredményeznek. Emellett 
Pestszentimrén óvoda, Erzsé-
bet-Bélatelepen pedig bölcső-
de épül, továbbá – a sportkon-
cepciónak megfelelően – új 
futballpályát kap a Thököly út.  
És legalább ennyire fontos az a 
lobbitevékenység, amelyet azért 
folytattunk, hogy végre a teljes 
kerület csatornázott lehessen. 
Nem mondunk le tehát a fej-
lesztésekről. Az eddigi eredmé-
nyek azt mutatják, hogy jó úton 
járunk – mondta Lévai István 
Zoltán

2. oldal

Hatott az önfegyelem: az elmúlt évben is jól gazdálkodott az önkormányzat

ÚjaBB 200 millió 
megtaKarÍtás

lévai istván zoltán alpolgármester és Hunyadi istván városigazgató együtt 
tanulmányozza az elmúlt évi sikeres gazdálkodás dokumentumait 
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

Polgármesteri Hivatal
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

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

KözérdeKű info.
a KormányHivatal 

nyitvatartási ideje
Üllői út 400.
Tel.: 296-1440
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5619

H.: 10–18, K.: 8–16, Sz.: 8–18, 
Cs.: 8–16, P.: 8–12.

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

oKmányirodáK
Városháza u. 16.  

Tel.: 296-1450
Batthyány u. 80.  

Tel.: 296-1453
Ady E. u. 100.
Tel.: 297-5733

H.: 13.30–18, K., Sze.: 8–16, 
Cs.: nincs, P.: 8–12
12–13-ig ebédszünet

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

Észrevételével  
keresse az irodákat!

296-1300
Gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

zseBőK zoltán  
szaKrendelő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

tűzoltó-ParancsnoKság
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

Képviselői fogadóórák:
Ughy AttilA
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján: 06-1-296-1330

Csomó tAmás
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1315, 
csomo.tamas@bp18.hu, minden 
hónap 2. hétfőjén 13.30–17.00 
között a hivatalban.

KUCsáK lászló
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1318
kucsak bp18.hu, minden  
3. pénteken, 13.30–16.30-ig, 
előzetes egyeztetés alapján.

dr. lévAi istván zoltán  
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1313
levai@bp18.hu, előzetes egyeztetés 
alapján: 06-1-296-1313

BAUer FerenC
Fidesz, 06-20-574-0678, 
bauerferenc@fidesz.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18 órától 
a PIK-ben.

CsABAFi róBert
Pvö-elnök 
Fidesz, 06-20-975-2749, 
csabafir@citromail.hu, minden 
hónap 1. csütörtökjén 18–20 óra 
között a Kastélydombi Iskolában

dámsA JózseF lAJos
Fidesz, 06-20-412-2850, 
jozsef.damsa@gmail.com, minden 
hónap első hétfőjén 18–19 óra 
között a Kandó téri iskolában

dömötör istván
Fidesz, 06-20-979-4554, 
keruletszel@freemail.hu, minden 
hónap 2. szerdáján 17–18 óra 
között a Vajk-sziget iskolában

Fehér gáBor
MSZP, minden hónap 1. keddjén
18–19 óra között a Gloriett 
iskolában és 19–20 óra között      
a Brassó iskolában

gAlgóCzy zoltán
Fidesz, 06-30-851-9059,  
gz777@freemail.hu, minden hónap 
1. hétfőjén 17–18 óra között a 
Darus iskolában és 18–19 óra 
között a Gloriett iskolában

gönCzöl András
Független, 06-70-379-9022, 
gonczol.andras@mailbox.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-70-379-9022

KArdos gáBor
Fidesz, 06-30-575-3568, 
kardosgz@t-online.hu, minden 
hónap 1. szerdáján 18–19 óra 
között a Bókay Árpád iskolában 
vagy 06-30-575-3568

Kádár tiBor
Fidesz, kadar.tibor@fidesz.hu, 
minden hónap 1. péntekjén 17–19 
óra között a Vörösmarty iskolában. 
Minden hónap második péntekén 
délután 17–19-ig a Piros iskolában.

Kiss róBert
KDNP, 06-20-572-6681,  
kisrob@freemail.hu, minden hónap 
2. szombatján, 9–11 óra között 
a Kondor Béla Közösségi Házban

KoCzKA JózseFné
MSZP, 06-20-466-8363,  
aniko.koczka@mszp.hu, minden 
hónap utolsó szerdáján az MSZP 
székházban (1181 Budapest, Üllői 
út 337.) 16–18 óra között

Kőrös Péter
MSZP, havannakepviselo@
gmail.com, minden hónap utolsó 
szombatján 9–11 óra között a 
Kondor Béla Közösségi Házban

Kőszegi János
Fidesz, 06-30-989-4259, 
janoskoszegi@t-online.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-989-4259

mAitz lászló
Fidesz, 06-20-562-2152,  
laszlo.maitz@gmail.com, előzetes 
egyeztetés alapján:  
06-20-562-2152

Pásztor János
Fidesz, 06-30-927-3339 
pasztorjanos@fidesz.hu Eötvös 
Lóránd Általános Iskola minden 
hónap első hétfőjén 16.30–18.00 
óráig, Fehéren-Feketén Galéria 
(1184 Bp. Teleki u. 26/b.) minden 
hónap első hétfőjén 18.00–20.00 
óráig.

PetrovAi lászló
LMP, 06-30-933-5025, 
petrovai.laszlo@lehetmas.hu, 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-30-933-5025

szArvAs AttilA sándor
KDNP, 06-20-560-0650, 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes egyeztetés alapján: 
06-20-560-0650 

ternyáK András
MSZP, minden hónap 1. szerdáján 
17–18.30 között a Piros iskolában

vilmányi gáBor
MSZP, 06-70-567-1976, 
minden hónap utolsó szombatján 
9–11 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban
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KeréKgyártó györgy  

− Mi szerepel majd a képviselő-testület kö-
vetkező ülésén a névtáblán a neve alatt?

− Független.
− És az lesz?
− Annyiban mindenképpen, hogy nem 

egy másik frakció tagja leszek. Az LMP 
szakadását speciális esetnek tartom. Hogy 
világosan lássunk: a novemberi kongresz-
szuson deklaráltuk, hogy egyik alapvető 
célunk az, hogy Orbán Viktor kormány-
zásának alkotmányos úton véget vessünk, 
és egy tiszta, átlátható, felelős képviseleti 
demokráciát építsünk fel amellett, hogy 
közben megfelelünk zöldpárti célkitűzé-
seiknek is. Ezek a célok nem változtak, 
az elérésükhöz vezető út kiválasztásában 
nem tudtunk egyetérteni.

EgyEdül nEm mEgy
− Ha jól értettem, az ütközőpont az volt, 
hogy együtt kell-e működni a Bajnai Gor-
don köré szerveződő Együtt 2014 mozga-
lommal…

− Ez így csak részben igaz. A vita ar-
ról folyt, hogy az LMP egyedül induljon-e 
neki a 2014-es választásoknak, vagy leül-
jön más demokratikus ellenzéki erőkkel a 
tárgyalóasztalhoz. Bajnai mozgalma csak 
egyike, bár kétségkívül jelentős képviselő-
je ezeknek, ebben a kérdésben tehát nem 

a személye a fontos. Novemberre kiderült, 
hogy az LMP-n belül egyre élesebb a kü-
lönbség azok között, akik úgy vélik, csak 
egy ellenzéki választási együttműködés 
hozhat eredményt, és azok között, akik 
ragaszkodnak a magányos küzdelemhez. 
És ez lebénította a pártot.

A szAkítássAl 
mindEnki jól járt
− Örülök, hogy ezt ön mondja. Kívülről 
úgy is tűnt, mintha az LMP nem tudná, 
mit akar.

− Ezért gondolom úgy, hogy a szakí-
tással mindenki jól járt. Az alapértékek 
közösek, a célokban egyetértünk, de így a 
megmaradó LMP is a saját szimpatizán-
sait tudja megszólítani, és a Párbeszéd 
Magyarországért néven létrejövő új párt 
is. Ennek valószínűleg én is a tagja leszek. 
Ami nagyon fontos, az az, hogy ne zavar-
juk össze a szavazókat.

− De ha jól emlékszem, önöknek az is 
közös alapvetésük volt, hogy nem működ-
nek együtt olyanokkal, akiknek közük volt 
az elmúlt húsz év elhibázott politikájához.

− Nem kormányzati, hanem válasz-
tási együttműködésről beszélünk. A ví-
ziónkban szereplő demokratikus beren-
dezkedés és az Orbán-rendszer kizárja 
egymást, ezért most a cél az, hogy a je-

lenlegi kormányt demokratikus módon 
leváltsuk, és ehhez szövetségesekre van 
szükség. Az MSZP-től és a Demokratikus 
Koalíciótól pedig jelenleg az Együtt 2014 
is távol tartja magát.

nincs hArAg
− Mi változik majd az ön politikai mun-
kájában?

− Semmi, hiszen, mint mondtam, kö-
vetkezetesen ugyanazokat az értékeket 
képviselem. 

− Mindenképpen el kell ismerni, hogy 
az elmúlt két évben inkább szakmai ügyek-
ben foglalt állást.

− Pont az volna a dolog lényege, hogy 
ne ideológiákat ütköztessünk, hanem 
konkrét ügyekkel kapcsolatban politi-
záljunk. Főként helyben. Itt a lakóhe-
lyünkön nincs szükség „nagypolitikára”! 
Ha valahova kell egy játszótér, vagy egy 
sportegyesület támogatásáról beszélünk, 
az tisztán szakmai kérdés. 

néhányAn mArAdtAk
− Létezik még a kerületben az LMP?

− Maradtak néhányan, akik úgy dön-
töttek, maradnak az LMP-ben, de a több-
ség az új alakulathoz csatlakozik. 

− Mi lesz kiírva az Üllői úti volt LMP 
Köz-Pontra?

− Nem döntöttünk még. Várhatóan 
csak az, hogy „Köz-Pont”. Mint közös 
bérleményben a maradók és a távozók 
is ott fogják ellátni a képviseletet, és a 
rendezvények időpontjaiban is biztosan 
meg tudunk állapodni. Megférünk majd 
egymás mellett, hiszen haragra semmi 
okunk.

SzakadáS után 
az LMP frakció
A kerületi tagok többsége várhatóan új pártban folytatja

�már november végén hallható volt az lmP-n belül olyan vélemény, 
miszerint a párt széteséséhez vezethet, ha nem törekszik együtt-
működésre más ellenzéki erőkkel a kormányváltás érdekében. A 

pesszimista jóslatok bejöttek: január utolsó hétvégéjén több mint 100 
tag felállt és kilépett. köztük Petrovai lászló XViii. kerületi önkormány-
zati képviselő is.

Petrovai lászló (balra) és vágó gábor (jobbra) a szakítás után már nem egy irányba húz

Van, akinek az önálló arculat, másoknak a kormányváltás a legfontosabb
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KeréKgyártó györgy  

− Már az ezredfordulón vi-
lágos volt: a magyar hivatali 
rendszer tarthatatlan. Nálunk 
a legtöbb ember ódzkodik a hi-
vatali ügyek intézésétől, mert a 
hivatalok világát nehézkesnek, 
átláthatatlannak tartja. Akkor 
kezdődött el az átalakítás ter-
vezése – magyarázta Hodruszky 
Csaba, a január 1-jén felállított 
kerületi járási hivatal vezetője, 
aki még három okát említette az 
átalakításnak: − A korábbi rend-
szer egyértelműen drága volt, 
lehetőséget adott a korrupcióra, 
a dolgozóknak pedig nem nyúj-
tott elfogadható, kiszámítható 
életpályamodellt.  Mindez oda 
vezetett, hogy a társadalom bi-
zalmatlanná vált a hivatalokkal 
és az ott dolgozókkal szemben

szintE ugyAnAz
Mindezen tények ismerete elle-
nére egészen a 2010-es kormány-
váltásig senki nem nyúlt hozzá a 
hazai hivatali rendszerhez. 2012. 
január elsején azonban létre-
jöttek a megyei – Budapesten a 
fővárosi – kormányhivatalok, 
ami az első lépés volt a teljes 
átszervezés felé. A járási hivata-
lok létrehozásának célja az volt, 
hogy az állam saját kezébe ve-
gye azokat az ügyeket, amelyek 
amúgy is csak az állami appará-
tus igénybevételével intézhetők. 
Tipikus példa erre az okmányok 
beszerzése: a személyi igazol-
ványt vagy az útlevelet eddig a 
kerületi okmányirodában ren-
deltük meg, ahonnan az állami 

nyilvántartókhoz továbbították 
a kérést. Mostantól ez a járási 
hivatalokon keresztül eleve az 
állam dolga.

− Az állampolgár szempont-
jából jó az, hogy ebből a válto-
zásból szinte semmit nem kell 
érzékelnie. Az ügyeket csaknem 
teljesen ugyanott és ugyanazok 
az ügyintézők intézik, akiket 
már megszoktak. A korábban az 
önkormányzati ügyfélszolgála-
ton dolgozó kollégák ugyanis jól 
képzett, kiváló munkavállalók, 
akik átkerültek a járási hiva-
tal állományába – magyarázta 
Hodruszky Csaba.

jöVőrE Egy 
AblAk
A változásokat mindazonáltal a 
jövő elejétől érezni fogja az ál-
lampolgár, de feltehetően örülni 
fog ennek.

− Január 1-jére fel kell állnia 
az egyablakos rendszernek. Ez 
azt jelenti, hogy az ügyfélnek 
nem kell majd több ügyinté-
zőhöz fordulnia a különböző 
ügyekkel: mindent egy helyen 
intézhet el. Ehhez természetesen 
a kollégák továbbképzésére van 
szükség, ami már meg is kezdő-
dött – mondta a hivatalvezető.

Az egyablakos rendszer ki-
alakításával egy időben további 
pozitívumokra is számítani le-
het.

− Akkortól a hivatal reggel 
8-tól este 8-ig tart majd nyitva 
munkanapokon. Ezzel meg-
szűnhet egy ma még jellemző 
kellemetlenség is, a sorban ál-

lás. A XVIII. kerületi hivatal 
népszerű a környező kerüle-
tekben, sőt az agglomerációban 
élők körében is, ide járnak át az 
ügyfelek, a törvény pedig nem 
teszi lehetővé, hogy előrevegyük 
a helyi lakosokat. Úgy vélem, a 
hosszabb ügyfélfogadás megold-
ja majd ezt a gondot – vélekedett 
Hodruszky Csaba.

mit nE?
Bár igaz, hogy a járási hivatal-
ban az ügyfél a jól ismert ügy-
intézőkkel találkozhat, és gya-
korlatilag a helyszín is ugyanaz, 
néhány apróbb változás okozhat 
fejtörést. Vannak ugyanis olyan 
ügyek, amelyeket továbbra is az 
önkormányzatnál kell intézni.

− Több száz ügykör került 
hozzánk, és ezek száma várha-
tóan emelkedni fog. Lehetetlen 
ezeket tételesen felsorolni. Álta-
lánosságban azt lehet mondani, 
amit a jogszabály is megfogal-
maz: az olyan ügyek, amelyek-
ben a képviselő-testület dönt, 
az önkormányzat hatáskörében 
maradtak. Ilyenek például az 
adózási és egyes szociális ügyek 
– mondta a hivatalvezető, aki si-
etett megnyugtatni:

− Természetesen eleinte ne-
héz eligazodni, de a munkatár-
saim mindenkinek készséggel 
segítenek, mindenkit a megfe-
lelő helyre irányítanak. Az Ady 
Endre utca 100-ban pedig egy-
más mellett működik a járási és 
az önkormányzati hivatal, így 
kisebb a tévedés lehetősége. 

hodrUszKy CsABA
igazgatásszervezőként 
végzett a Budapesti 
Corvinus egyetemen. 
Korábban az ifjúsági 
és sportminisztérium 
szakértője volt, 
a Pest megyei 
önkormányzatnál 
irodavezetőként és 
kabinetfőnökként 
dolgozott, innen 
nevezték ki a járási 
hivatal élére. 



JóL Működik!
Egy hónapja nyílt meg a helyi járási hivatal

hol vAn A Járási hivAtAl?
Pestszentlőricen: Városház utca 16.

Pestszentimrén: Ady Endre utca 100.

A decemberben bejelentett re-
zsicsökkentéstől a kormányzat 
azt várja, hogy mintegy négy-
millió magyar háztartásban 
havi 10 százalékot jelent majd 
a villany, a gáz és a távfűtés 
csökkentett díja.

A bérlAkások is 
érintEttEk
Nem csak a saját tulajdonú in-
gatlanokban, hanem az önkor-
mányzati bérlakásokban élők-
nek is kevesebb havi költséget 
hoz0 az új rendelkezés. Márpe-
dig a leginkább rászoruló réteg 
többsége ilyen lakásokban él. 
Nincs ez másként a XVIII. ke-
rületben sem, ahol a szociáli-
san rászorulóknak alapvetően 
kedvező bérleti díjat számol fel 

az önkormányzat. Az önkor-
mányzati lakásokat felügyelő 
városüzemeltető cégnél éppen 
ezét úgy vélik, hogy a saját erő-
ből fizetendő rezsi csökkenése 
plusz könnyebbséget jelent.

További költségcsökkenést 
jelenthet majd, ha megvalósul 
a kormányzat következő lépése. 
Az NFM elsősorban a víz- és 
csatornadíjak csökkentésének 
lehetőségét vizsgálja, de szó 
van többek között a kémény-
seprési és szemétszállítási díjak 
csökkentésének lehetőségéről.

A kEdVEző 
Változás 
Az év elején járva mindenki 
izgatottan várja az első számlá-
kat, hogy vajon mennyivel kell 

kevesebbet fizetnie. Nincs ezzel 
másként a Pestszentlőrincen 
élő Mátyus Erzsébet.

– Egyelőre még kevés sárga 
csekk érkezett meg, hiszen az 
intézkedések bevezetése óta, 
csak néhány hét telt el, de re-
mélem, hogy a februári, márci-
usi számlákban már számsze-
rűleg is megjelenik ezeknek a 
hatása – mondta a higiénikus-
ként dolgozó hölgy. – Összeg-
szerűen havi 1-2 ezer forintos 
megtakarításra számítok. Ez 
nem tűnik soknak akkor, ha 
például 20-25 ezer forintos 
fűtésszámláról van szó. Mivel 
köztisztviselőként dolgozom, 
örülnék annak, ha hosszú idő 
után végre emelkedne a fizeté-
sünk, és akkor még könnyebb 
lenne kifizetni az alacsonyabb 
számlákat.

VEgyEs 
fogAdtAtás
Az országos médiában olvas-
ható közvélemény-kutatások 
szerint vegyesen fogadta a la-
kosság a rezsicsökkentő in-
tézkedéseket. Bár a többség 
szerint érvényesül a kormány 
törekvése, vannak, akik sze-
rint egyáltalán nem vagy csak 
igen kis mértékben. Persze, ez 
utóbbiak véleménye is alátá-
masztja az intézkedés sikerét, 
hiszen ha csak havi 1000 vagy 
2000 forintos megtakarítást 
remélnek, az akkor is kevesebb 
a korábbinál, ha nem tíz, ha-
nem mondjuk csak nyolc szá-
zalékos a fizetési könnyebbség. 
A szkeptikus válaszadásokat 
egyébként az is okozhatja, hogy 
a lakosság többsége annak elle-
nére nem tudja, hogy kitől függ 
az energiaárak változása, hogy 
ez rendszeresen téma a médi-
ában is, és ott egyértelműen a 
kormányzati döntésekkel ma-
gyarázzák. Mindezek ellenére 
egyes felmérések szerint 60 
százalék azoknak az aránya, 
akik azt hiszik, hogy a szolgál-
tató változtatja az árakat.

➜ Puskás attila

Az eUróPAi Unió 
KözéPmezőnyéBen 
A lakossági gáz- és 
áramár csökkenté-
se mindenkit érint. 
magyarországon 3,7 
millió gázfogyasztó 
és 3,3 millió áramfo-
gyasztó háztartást 
tartanak nyílván. 
2011-ben a nettó 
hazai villamos-
energia-fogyasztás 
36 358 gigawattóra 
volt, ebből 12 888 
gigawattórát érté-
kesítettek az áram-
szolgáltatók. tavaly 
a magyar háztatások 
10 879 gigawattóra 
villamos energiát fo-
gyasztottak, aminek 
átlagára 0,168 euró 
(mintegy 50 forint) 
volt kilowattóránként. 
ezzel az árral ma-
gyarország az eU-
tagországok közép-
mezőnyébe tartozik. 
érdekességképpen: 
dániában 0,294, 
Bulgáriában pedig 
0,085 euróba került 
tavaly 1 kilowattóra 
energia.



A VILLANy- ÉS 
GÁZSZÁMLA 
uTÁN A VíZDíJ IS 
KEVESEBB LEHET
A rendszerváltás óta első alkalommal 
csökkennek a lakásfenntartás költségei
A rendszerváltás óta első alkalommal fordul elő, 
hogy a kormányzat egy adott év elején nem növe-
li, hanem csökkenteni akarja a lakásfenntartási 
költségeket, összefoglaló nevén a rezsit. A 2002-
2010 közötti időszakban több mint 200 százalékkal 
emelkedtek a lakossági energiaárak. most viszont, 
a gáz- és villamosenergia árának csökkentése után 
a nemzeti Fejlesztési minisztériumban (nFm) már a 
program következő lépésén dolgoznak.

Hodruszky csaba hivatalvezető szerint jövő évtől még egyszerűbb lesz az ügyintézés

� Egy hónapja működik a kerületi járási hivatal. 
Akiknek az év elején már akadt dolguk, tudják: 
a lakosság szempontjából szinte semmi nem 

változott. A következő év elejére azonban már kiépül 
az egyablakos rendszer is, ami egészen egyszerűvé 
teszi az ügyintézést.

A következő év elejére már kiépül az egyablakos rendszer is
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Újra itt a  
Gombold újra!
regionálissá bővült a „gombold Újra!” 
kezdeményezés, miután a harmadik 
alkalommal meghirdetett öltözékter-
vezési pályázat a visegrádi négyek (v4) 
országainak tervezőit szólítja meg. A 
„gombold újra! Közép-európa” pályá-
zat eredményhirdetése június 8-án a 
Central european Fashion days kere-
tében lesz Budapesten.

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
(KIM) társadalmi kapcsolatokért felelős állam-
titkára, Kovács Zoltán a pályázat keddi buda-
pesti sajtótájékoztatóján elmondta, hogy ebben 
az évben Magyarország látja el a Közép-európai 
Kezdeményezések és július 1-jétől a V4 elnök-
ségét is, ez kiváló alkalmat teremt arra, hogy 
az itthon már sikert aratott „Gombold újra!” 
átlépje a határokat, és bevonja a közép-európai 
országokat is. Hangsúlyozta azt is, hogy a KIM 
háttérintézménye, a Design Terminál által kiírt 
pályázat célja, hogy a Gombold újra! során ne 
pusztán a magyar, hanem a közép-európai kre-
ativitás mutatkozzon meg.

A Design Terminál kreatív igazgatója, Ács 
Zoltán kiemelte, hogy a pályázat tavalyi sikere 
után nem volt kérdéses a bővítés. Az új pályázat 
során már a V4-országok (Magyarország, Cseh-
ország, Lengyelország és Szlovákia) hagyomá-
nyaiból, bármilyen szellemi és tárgyi értékéből 
inspirálódhatnak a jelentkezők, akiknek ötda-
rabos minikollekciókat kell benyújtaniuk. Új-
donság, hogy külön kategóriában versenyeznek 
a pályakezdők és a profik, akik nem pénzjutal-
mat, hanem igen komoly szakmai csomagokat 
nyerhetnek el.

A regisztráció keddtől indul a www.
gomboldujra.hu honlapon, majd a nemzetközi 
tervzsűri többlépcsős bírálat során nevezi meg 
azokat a tervezőket, akik legyárthatják kollekci-
óikat. A június 8-i finálén ezekből a munkákból 
választja ki a szintén nemzetközi döntőzsűri a 
két kategória-győztest.  

A „Gombold Újra! Divat a magyar” öltözék-
tervezési pályázatot a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium és a Design Terminál indí-
totta el. A győztes pályamunkákat felvonultató 
show 2011-ben a Szépművészeti Múzeumban 
mutatkozott be először, majd második alkalom-
mal, 2012 tavaszán a Millenáris Parkban. 
➜ városkép

Véradás lesz 
a városházán
A korábbi évek hagyományait követve – a Ma-
gyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szerveze-
tének szervezésében – február 26-án kedden 
12.30 és 15.30 óra között  véradó napot tar-
tunk a polgármesteri hivatalban (1184 Üllői út 
400. I. emelet 119.). 

A Magyar Vöröskereszt 1939 óta szervez 
térítésmentes véradást. A biztonságos magyar-
országi vérellátáshoz minden évben 500 000 
egység vérre van szükség. Ennek biztosításához 
évente csaknem félmillió embertársuk vérado-
mányát, önzetlen segítségét várják beteg em-
bertársaink. 
Kérjük, a véradásra hozza magával személyi 
igazolványát, lakcím- és TAJ-kártyáját. 

Mit tudunk 
a kerületről?
A kerületi lakosok kiemelten magas 
arányban érdeklődnek a közügyek 
iránt, derült ki a Kutatópont közvéle-
mény-kutatásából, amelyet november 
elején végeztek el hatszáz válaszadó 
megkeresésével.

 
A kutatók leginkább a társadalmi-közéleti ak-
tivitást, a kulturális szokásokat vizsgálta, de 
kitért a médiafogyasztási szokásokra, illet-
ve a közösségi intézmények népszerűségére is.  
A kutatás a politikai pártok jelenlegi választási 
esélyeit is felmérte. Az adatok szerint a megkér-
dezettek 68 százaléka biztosan részt venne egy or-
szággyűlési választáson, ha azt a következő vasár-
napon tartanák. A megkérdezettek 21 százaléka 
– ha most kellene választaniuk – a Fidesz-KDNP 
pártszövetségnek szavazna bizalmat. Az MSZP és 
az LMP 4, míg a Jobbik mellett 3 százalék döntene.  
A lakosok 79 százaléka rendszeresen tájéko-
zódik a helyi közügyekről, 65 százalékuk pe-
dig elégedett a képviselő-testület munkájával. 
A helyiek a kerületet érintő ügyekben leggyak-
rabban a XVIII. kerület hivatalos önkormányzati 
lapjából, a Városképből, illetve a Helyi Témából 
(62, illetve 50 százalék olvassa saját bevallása sze-
rint gyakran a médiumokat), országos ügyekben 
pedig a két vezető kereskedelmi csatornából in-
formálódnak. 

A lakosok szeretik és rendszeresen használják 
az önkormányzat hivatalos weboldalát, a www.
bp18.hu-t is. A pestszentlőrinci-pestszentimrei 
polgárok „tudásvágyát” jól jelzi, hogy 79 százalé-
kuk érdeklődik a közügyek iránt.

Hivatalos ügyben a megkérdezettek 41 száza-
léka került kapcsolatba az utóbbi félévben az ön-
kormányzattal. 

Körükben leginkább az okmányirodai ügyek 
voltak „népszerűek” (57 százalék); a válaszadók 
(akik jártak az utóbbi 6 hónapban az önkor-
mányzatnál) átlagosan 7,7-es értékkel ruház-
ták fel a tízes skálán osztályozható ügyintézést.  
A tanulmány szondázta azt is, hogy mely 
kérdéskörök élvezik a lakosság minél na-
gyobb támogatását. Az önkormányza-
ti járőrök munkáját dicséri, hogy a helyi-
ek kétharmada érzékelte utcai jelenlétüket.  
Ami a kulturális életet illeti: a helyiek elsöprő 
többséggel a helyi Bókay-kertet és a Sportkas-
télyt választották a legtöbb büszkeségre okot 
adó két intézmény közé (49 és 46 százalék).

(A 2012. november 6. és 10. között készí-
tett telefonos felmérés során nem és korcso-
portok szerint a kerületben élő, 18 évnél idő-
sebb lakosokat kérdezték meg a szakemberek.)

Örökbefogadás
egyszerűbben
Jövő évtől a kormány magyary Prog-
ramjának keretében egyszerűsödik 
az örökbefogadás menete, az ott-
honteremtési támogatás igénylése, a 
gyermekvédelmi és gyámhatósági el-
járásokban csökken a benyújtandó do-
kumentumok száma, rövidebb lesz az 
ügyintézési határidő, ezáltal gyorsabb 
lesz a hivatalok munkája és csökken 
az állami gondoskodásban nagykorú-
vá váló fiatalok életkezdésének admi-
nisztrációja is. 

A módosításoknak köszönhetően a jövőben 
egyszerűbb lesz az örökbefogadás előtti eljárás 
és az örökbefogadás engedélyezése is. Az örök-
befogadásra jelentkezők alkalmasságát a jelen-
legi 2 év helyett 3 évre állapítja meg a hatóság, s 
ez egy évvel meghosszabbítható lesz. Tekintettel 
arra, hogy a várakozási idő az örökbe fogadni 
szándékozók jelentős részénél meghaladja a 2 
évet, a módosítás után ez idő alatt nem kell az 
alkalmassági eljárást ismét lefolytatni.

Az örökbeadásnál a gyermekkel való barát-
kozás időszakában elfogadják a korábban el-
készült környezettanulmányt, az anyakönyvi 
kivonatot a gyámhivatal szerzi be. Ezek és a 
további könnyítő intézkedések egy esztendő-
ben hozzávetőlegesen 750-800 örökbefogadást 
érinthet. 

Az állami gondoskodásból kikerülők élet-
kezdését segíti az otthonteremtési támogatás 
igénylését, megállapítását, folyósítását és fel-
használását könnyítő intézkedés, míg a nagy-
korúvá válók életkezdését segíti az utógondozói 
ellátás, amit a fiatalok 18. életévük betöltését 
követően kérhetik. 

A módosítások értelmében új nevelésbe vé-
teli eljárás lép életbe. Csökkennek az eljáró ha-
tóság és a nevelőszülő adminisztratív terhei, ha 
a gyermek ugyanahhoz a családhoz kerül tartós 
nevelésbe, ahol átmeneti nevelésben volt. Ez az 
eljárás évente mintegy 3200-3300 gyermeknek 
és családjának segít. 

MozaiK Rendkívül gyorsan segített az önkormányzat a nehéz helyzetbe került lakóknak

– Január 22-én este erős gázszagot éreztek 
a Fáy utcai ház lakói – mondta Kádár Tibor 
fideszes önkormányzati képviselő, akit a Fővárosi 
Gázművekkel szinte egy időben értesítettek az itt 
élők a problémáról. 

A képviselő haladéktalanul a helyszínre sie-
tett.

 – A szakemberek életveszélyes állapot miatt 
azonnal elzárták a gázt. Az önkormányzat segít-
ségével két lépcsőházban létrehoztunk egy-egy 
hőlégbefúvós melegedőt is. Sajnálatos, hogy a ke-
rület korábbi vezetése, illetve annak vagyonkeze-
lő cége miatt ilyen mértékben amortizálódott ez 
az épület. A régi gázvezeték elkorrodált, és több 
helyen szivárogni kezdett. 

Az egykori Kistext gyár munkásszállásának 
otthont adó épületben 59 önkormányzati lakás 
található, ebből 46-ban csaknem 120-an élnek. A 
felújítás egy hét alatt elkészült. Megtörtént a ge-
rincvezetékek és a házon belüli vezetékek cseréje, 
és ez lehetővé tette az újbóli, immár biztonságos 
gázszolgáltatást. 

Néhány lakásban ugyanakkor nem megfelelők 
a konvektorok, illetve van, ahol a gázbojler bekö-
tése nem szabályos. Kádár Tibor célja az, hogy 
a legbiztonságosabb eszközöket biztosítsák a la-
kóknak.

– A legtöbb konvektor elmúlt harmincéves, 

ezért szeretném, hogy az önkormányzat ezeket 
javítás helyett kicserélje. Azt is fontosnak tartom, 
hogy a szerzett jogaiból egy bérlő se veszítsen, te-
hát ha gázbojlere volt, akkor helyette ne kapjon 
drágább üzemeltetésű villanybojlert csak azért, 
mert annak a szabályszerű bekötése olcsóbb. Úgy 
gondolom, az elmúlt napokban is sikerült bebizo-
nyítani a lakóknak, hogy a jelenlegi önkormány-
zat az ő érdeküket képviseli – tette hozzá a lakók-
kal napi kapcsolatban lévő képviselő. 

Csomó Tamás alpolgármester az első perctől 
kezdve irányította az ideiglenes fűtőberendezések 
és villanyrezsók kiosztását.

– A X. kerületben már történt hasonló eset, 
így onnan tudtunk kérni nagy mennyiségű fűtő-
berendezést – mondta. – Elektromos fűtőtesteket 
és PB-gázzal működő Siesta kályhákat szereztünk 
be, ezenkívül a főzéshez mindenkinek tudtunk 
adni egy villanyrezsót. 

Az alpolgármester kiemelte, hogy sikerült 
gyorsan úrrá lenni a helyzeten, és négy lakás hí-
ján valamennyiben helyreállt a gázszolgáltatás.

– A hálózat újjáépítése nagyjából 5,5 millió 
forintba került. A négy lakásban, ahol újra kell 
tervezni a vezetékrendszert és a gázkészülékeket 
is cserélni kell, egy-két hétig marad még az alter-
natív fűtés.

➜ Puskás

Gázszivárgás a Fáy utcában 
rendkívül gyorsan segített a kerületi önkormányzat a Fáy utca 2. szám alatt la-
kóknak, akik január 22-én este gázszivárgás miatt kerültek bajba. A fűtés nélkül 
maradt önkormányzati lakásokat 23-án délelőtt már villanyradiátorok vagy PB-gáz-
zal működő biztonságos kályhák melegítették. A vezetékek felújítása egy hét alatt 
elkészült.

Lévai István Zoltán mindezzel arra hívta fel a fi-
gyelmet, hogy – ha jóvátenni nem is tudja, hogy 
az elmúlt évben a Pestszentimrei Sportkastélynál 
figyelmetlenségből tilos helyen állt meg – a jövő-
ben is tenni akar és tenni fog a mozgáskorláto-
zottak helyzetének javítása érdekében.

– Aki sokat dolgozik, az elkövet hibákat is, de 
ha tanul belőlük, akkor a tapasztalatait a közös-
ség javára fordíthatja – mondta. – Tavaly május 
24-én egy képviselőtársam hívta fel a figyelme-
met arra, hogy hibáztam. Egy rendezvényen 
vettem részt a Sportkastélyban, és rossz helyen 

álltam meg. A tévedésemért akkor is vállaltam 
a felelősséget, ezért is döntöttem úgy, hogy el-
lentételezésül finanszírozom a két parkolóhely 
kialakítását.

Az alpolgármester elmondta, hogy a későb-
biekben is nagy figyelmet fordít arra, hogy az 
önkormányzat áttekintse, a kerületben hol lehet 
szükség hasonló parkolóhelyek létesítésére, to-
vábbá olyan akadálymentesítésre, illetve egyéb 
beruházásokra, amelyek megkönnyítik a moz-
gáskorlátozottak közlekedését.

➜ Puskás

Elkészült a megígért parkoló
Példaértékű jóvátétellel ellensúlyozta egy múlt májusi figyelmetlenségét lévai ist-
ván zoltán. Az alpolgármester saját költségén hozatta rendbe, illetve bővíttette ki a 
lőrinci sportcsarnok előtt a mozgáskorlátozottaknak fenntartott parkolót.
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

� A január 1-jétől 
állami fenntartás-
ba kerülő kerületi 

iskolák kiszolgáló tech-
nikai személyzetének 
egy részét a Városgazda 
XViii. kerület nonprofit 
zrt., a többséget pedig a 
kerületi gazdasági Ellátó 
szolgálat foglalkoztatja 
a továbbiakban. A két 
szervezet vezetése az 
átalakítás ellenére a 
jövőben szoros együtt-
működésben irányítja az 
intézmények fenntartását.

Banyár László, a Városgazda Zrt. 
vezérigazgatója és Madarassy 
Csaba, a kerületi GESZ igazga-
tója is megerősítette, hogy a két 
szervezet kölcsönösen egymásra 
van utalva.

– Az önkormányzati képvi-
selő-testület tavaly november 
29-i ülésén hozott döntése után 
is egyértelmű volt, hogy az in-
tézmény-üzemeltetési feladatok 
szervezeti szétválasztása ellené-
re azokat együttesen kell ellát-
nunk – mondta Banyár László, 
aki hozzátette: a feladat ellátása 
kapcsán természetesen szoros 
együttműködésre törekszenek 
az intézményvezetőkkel is.

EloszlAtták 
A félElmEkEt
Az intézményüzemeltetési fel-
adatok átalakítása első körben 
főként humánpolitikai teen-
dőkkel járt a városüzemeltető 
cégnél, hiszen 47 új kollégával 
kellett munkaszerződést kötni, 
előtte pedig mindenkit meg-
győzni arról, hogy nem jár szá-
mára hátránnyal, ha kikerül a 
közalkalmazotti státusból. Az 
iskolákban dolgozó karbantar-
tók, kertészek és fűtők ugyan-
is korábban közalkalmazottak 
voltak, a Városgazda Zrt.-nél 
viszont a munka törvénykönyv-
ének hatálya alá kerültek.

– Többen tartottak attól, 

hogy a változás anyagi vesz-
teséggel jár majd a számukra, 
elesnek például a közszférában 
megszokott jubileumi pénztől – 
mondta Banyár László. – Őket 
megnyugtattuk, hogy semmi-
lyen szerzett joguk nem csorbul, 
azaz nálunk is megkapják ezeket 
a juttatásokat. Tettük mindezt 
úgy, hogy jogszabály nem köte-
lez minket erre, de jól felfogott 
érdekünk, hogy az embereknek 
ne legyen rossz szájízük azért, 
mert hozzánk kerültek át.

szétVálAsztott 
fElAdAtok
Banyár László és Madarassy 
Csaba abban is egyetértett, hogy 
a feladatok szétválasztása nem-
hogy csökkentené a munkavég-
zés színvonalát, hanem ezzel 
mintegy többlet segítséghez jut-
nak az intézmények.

– Kollégáimmal arra törek-
szünk, hogy minél nagyobb 
mértékben levegyük az oktatási 
intézmények igazgatóinak vállá-
ról az épületüzemeltetéssel járó 
gondokat, hogy ők minél inkább 
tudjanak a pedagógiai munkára 

koncentrálni – mondta Banyár 
László. 

Madarassy Csaba úgy véli, 
összetett, de hasznos feladat lesz 
a közös irányítás.

Állunk a kihívás elébe. Az 
intézményvezetők számára is 
új a helyzet, és jó ideig bizto-
san gyakran keresnek meg majd 
minket azzal, hogy egy-egy 
problémával kihez is kell fordul-
niuk. Nyilván a régi ismeretség 
is közrejátszik ebben, de azért 
is kell a szoros együttműködés 
a Városgazdával, hogy szükség 
esetén gyorsan meg tudjuk ta-
lálni a megoldást mindenfajta 
feladatra – mondta a kerületi 
GESZ igazgatója.

szAkmAi 
támogAtás
Az intézményüzemeltetési fel-
adatok végrehajtására a Vá-
rosgazda Zrt.-nél új szervezeti 
egység jött létre, Intézmény-üze-
meltetési divízió néven. Ebbe a 
részlegbe kerültek át az iskolai 
karbantartók, kertészek, fűtők, 
akiknek a munkáját csoportve-
zetők szervezik. A részleg janu-

ár végével megerősödött azzal a 
hat gyorsszolgálatot ellátó kollé-
gával is, akik az azonnali hiba-
elhárítást végzik. Az új divízió 
vezetője Tóth László lett, akinek 
személyében az üzemeltetésben 
tapasztalt szakemberrel erősö-
dött a társaság.

– Gépészmérnökként műsza-
ki ellenőri végzettséggel is ren-
delkezem. Korábbi munkahe-
lyeimen, főként multinacionális 
nagyvállalatoknál végeztem 
műszaki vezetői tevékenysége-
ket, mely gyárak, irodaházak 
üzemeltetését, karbantartását 
foglalta magában. így ezen a 
területen szerzett szakmai és 
vezetői tapasztalatokkal felvér-
tezve kollégáimmal a kerület-
ben is megfelelő szakismerettel, 
mérnöki háttérrel szeretnénk 
támogatni az intézményveze-
tőket, levéve a vállukról a mű-
szaki irányítással járó gondokat 
– mondta Tóth László.

 PArtnereK 
Az intézményeK
Banyár lászló azt 
szeretné, ha a város-
gazda zrt. növekvő 
szerepvállalását inkább 
segítségnek tekintenék 
az érintett intézmény-
vezetők, akikkel kor-
rekt együttműködésre 
törekszenek
– ennek jegyében hang-
súlyosan megkértük 
az iskolákban dolgo-
zó, hozzánk átkerült 
munkatársakat, hogy 
továbbra is ugyanígy 
teljesítsék az intéz-
ményvezetők kéréseit, 
mint a korábbiakban, 
ha pedig szabadságra 
kívánnak menni, azt 
ugyanúgy egyeztessék 
az igazgatóval is. Bízom 
benne, hogy a kezde-
ti nehézségek után 
szerepvállalásunknak 
mihamarabb az előnyeit 
is megtapasztalják az 
érintettek.



a VároSgazda 
éS a gESz 
közöS JöVőJE
Együttműködve gördülékenyebb lesz az intézmények üzemeltetése

Egy évvel a csőd után az egyko-
ri légitársaság volt munkatársai 
közül a városüzemeltető cégnél 
is többen dolgoznak. Van, aki 
gyermekei hobbija révén, némi 
szerencsével szerzett tudomást 
az álláslehetőségről, és van 
olyan is, aki közfoglalkoztatott-
ként került a Városgazdához, 
de mára már alkalmazottként 
dolgozik ott. 

Három egykori Malév-al-
kalmazott beszélt a korábbi 
munkájáról, a cég csődje és a 
munkahely elvesztése okozta 
sokkról, illetve az új lehetősé-
gekről és a Városgazdánál szer-
zett benyomásokról.

– Életem legszebb 22 évét 
töltöttem a Malévnál mint 
utaskísérő – mondta Szigeti 
Gabriella. – Szerencsére a csa-
ládom nem volt maléves, de 
belegondolni is rémes, hogy sok 
helyen egy családból többen is 
elveszítették az állásukat egyik 
pillanatról a másikra. Retteg-
tem a munkanélküliségtől, 
mert szerettem a munkámat, 
magamtól nem váltottam vol-
na. 

A volt utaskísérő szerencsés 
volt, gyorsan talált új állást.

– A kislányom és a fiam 
gyakran járt a Malév-uszodába, 
és tavaly tavasszal egy ilyen al-
kalommal hallottam meg, hogy 
pénztárost keresnek. Elküldtem 
az önéletrajzomat, és felvet-
tek. Örülök, mert látom, hogy 
az önkormányzat és a Város-
gazda igyekszik segíteni a volt 
maléveseknek. Már több kol-
léganőm is itt dolgozik a régi 
repteresek közül. A kerületben 
születtem, minden ideköt, örü-
lök, hogy itt kaptam állást.

sikErült 
bEillEszkEdni
Csaba Jánosné Éva több mint 
tíz évig dolgozott a légitársa-
ságnál. 

– A cég csődje számom-
ra is nagy megdöbbenés volt, 
bár meg kell mondanom, már 
számítottam rá. Úgy éreztem, 
mintha egy közeli hozzátar-
tozómat veszítettem volna el. 
Ráadásul több családtagomat 
is érintette a csőd. Ezen túl azt 
is nehéz volt átélni, hogy sokak 
élete tönkrement, az elbocsátó 
iratokat pedig nekünk kellett 
átadnunk – mondta a légifor-
galmi cég egykori személyügyi 
adminisztrációs irodavezetője, 
aki 2012 decemberében került 
a Városgazdához a számfejtés 
vezetőjeként. 

 – Nagyon kedvesen fogadtak 
a munkatársak. Mindenhonnan 
támogatást, sok hasznos infor-

mációt és tanácsot kapok, ami 
segít a cég megismerésében, és 
könnyebbé, gyorsabbá teszi a 
beilleszkedésemet.

bEfogAdó 
közösségbEn
Éles Orsolya a Hungaro-
Controlnál dolgozott titkár-
nőként, és bár a Malév csődje 
közvetlenül nem volt hatással 
a munkájára, mélyen érintet-
te, hiszen nagyon hosszú ideig 
dolgozott a repülőtéren.

– Ez volt az első munkahe-
lyem, majd hét évig dolgoztam 
a HC-nál, aztán egy átszerve-
zést követően létszámleépítés 
következtében mennem kellett. 
Nem nagyon tudtam elkép-
zelni, hogy máshol vállaljak 
munkát. A repülőtéren dol-
gozni mindannyiunk számára 
kiváltság volt, nagyon nehéz 
volt otthagynom. A kénysze-
rű váltás után, tíz hónapnyi 
munkanélküliséget követően, 
2012 szeptemberében kerültem 
a Városgazdához. Először köz-
foglalkoztatottként dolgoztam, 
majd annak lejártát követően 
állandósítottak, és a cég jogi 
adminisztrátora lettem. Na-
gyon jól érzem itt magam, és 
már tudom, hogy a reptéren kí-
vül is van élet.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

JóL ÉRZIK MAGuKAT 
A VOLT MALÉVESEK 
A VÁROSGAZDÁNÁL

A legnépszerűbb 
jégpálya a miénk
Az üzemeltető szerint az először a régi Piac téren, majd 
a Bókay-kertben felállított jégpálya a legjobban meg-
szervezett önkormányzati pálya a fővárosban. Kihasz-
náltsága arányaiban még a városligeti műjégpályáét is 
felülmúlja.
– Nagyszerű ötlet volt, és kiválóan működik a gyermekek oktatása. 
Egyre többen és többen jönnek, gyakorlatilag egymással versenge-
nek az iskolák, hogy idehozhassák a tanulókat – mondta Nagy Já-
nos, az üzemeltető Sky Ice Team Kft. ügyvezetője. – Az esti jégko-
rongozási lehetőséget is 100 százalékban kihasználják a sportolók. 

A Bókay-kertben naponta több száz sportolni vágyó húz korcso-
lyát, és Nagy János szerint a jégfelület nagyságához képest a pálya 
kihasználtsága az egyik legjobb a fővárosban.

– Pontos adataim nincsenek, de szűk egy hónap alatt hat-hétez-
ren éltek a lehetőséggel, ami a 350 négyzetméteres jégfelületet ala-
pul véve kiváló. Örülni kell ennek, és nem értem azokat, akik azt 
terjesztették, hogy nem vált be az önkormányzat kezdeményezése. 
A sikerhez természetesen az is hozzájárult, hogy a 400 forintos be-
lépő harmada a máshol alkalmazott árnak. Az oktatásra visszatér-
ve pedig ismételten el kell mondanom, hogy telitalálat volt. Nem 
beszélve arról, hogy minél több gyerek tanul meg korcsolyázni, a 
jövőben annyival több lesz a látogató. Ráadásul a gyerekek kicsal-
ják a szüleiket is a pályára, és így igazi családi programmá válik a 
korcsolyázás.

A tervek szerint a jégpálya február 17-ig várja a vendégeket, de 
ha az időjárás engedi, a szerződés értelmében akár a hónap végéig is 

A malév 2012. februári csődje a Xviii. kerületet külö-
nösen fájdalmasan érintette, mivel a légitársaságtól 
és partnercégeitől csaknem ezer kerületi vagy kör-
nyékbeli lakost bocsátottak el. A volt malév-dolgozók 
számára tavaly április 12-én rendezett állásbörzén 
harminc cég 750 álláshelyet kínált. Köztük volt a vá-
rosgazda Xviii. kerület nonprofit zrt. is, amely akkor 
számos munkakörben ajánlott fel álláslehetőséget.

Banyár lászló vezérigazgató és madarassy csaba, a gesz 
igazgatója sikeresnek tartja az átszervezéseket

TiszTelT KerüleTi laKosoK! 
Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálati 
Irodájának központi telefonszáma megválto-
zott. Az Ügyfélszolgálat 2013. január 1-jétől a 
06-30-549-6922 telefonszámon érhető el mun-
kanapokon 07:30 – 15:30 óra között. Pénte-
ken 13:20-ig elérhető. írásban továbbra is az 
ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu e-mail címen 
várjuk észrevételeiket, bejelentéseiket. ó

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
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6 A Lions Klub empátiával, önzetlenül áll a segítségre szoruló embertársaink melléKözélet

� A lions klub tag-
jainak a jótékony-
kodás nem egy 

elvégzendő munkafo-
lyamat, és kapcsolata-
ikat nem egyéni céljaik 
elérésére használják 
fel. Empátiával, önzetle-
nül állnak a segítségre 
szoruló embertársaik 
mellé, támogatják a 
gyengéket. ámde mit is 
kell tudni erről a ritkán 
emlegetett társaságról?

csernai mariann  

A világ első Lions Klubja 1917-
ben az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban alakult meg, az első 
világháború alatt megvakult 
vagy megromlott látású embe-
rek megsegítésére, társadalmi 
integrációjuk támogatására. A 
klubok tevékenysége szerteága-
zó, minden rászoruló embernek 
igyekeznek segítséget nyújtani, 
de a vakok és gyengénlátók segí-
tésére azóta is kiemelt figyelmet 
fordítanak. A támogatásra szo-
ruló csoportoknak jótékonysá-
gi akciók keretében szerveznek 
gyűjtést. Napjainkban 202 or-
szágban 1,4 millió ember tagja 
valamelyik Lions Klubnak. A 
szervezethez bárki csatlakozhat, 
részt vehet a nyílt üléseken, sőt 
minimum 20 fő részvételével 
önálló klubot is alapíthat.

morális 
kérdésEk
A klubok munkája önkéntes 
alapon zajlik, minden oroszlán 
készséggel fordítja idejét és ener-
giáját a jó ügyek megsegítésére. 
A szervezet etikai kódexében 
fontos helyet foglal el a diszk-
riminációmentesség. Vallás- és 
ideológiamentes, így soraiban 

semminemű politizálásnak, ki-
rekesztésnek vagy megkülön-
böztetésnek nincs helye. A tagok 

célja az, hogy minden ember-
társuk figyelmét a rászorulókra 
irányítsák, felhívják a figyelmet 

arra, hogy a nemes célok ösz-
szefogással elérhetők. Jelszavuk: 
We serve! (Szolgálunk!) egy szó-

ban foglalja össze a nemzetközi 
szinten egységes alapeszméket.
Ma csak Magyarországon 46 
Lions Klub működik. Az első 
klub 1989-ben jött létre. Tá-
mogatják a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövet-
ségét, a Vakok Állami Intézetét, 
és alapítói a debreceni Lions 
Szemészeti Intézetnek. A pest-
szentlőrinci klubot 1999-ben 
alakították meg, s munkáját je-
lenleg Gönczi Éva elnök asszony 
irányítja. A lőrinci szervezet két 
fő irányt jelölt ki magának. Az 
egyik a XVIII. kerületi Speci-
ális Oktató és Fejlesztő Intézet 
(SOFI) pártfogása főként pénz-
adományokkal, eszközök vá-
sárlásával és fejlesztésével, vala-
mint programok szervezésével. 
Munkájuk során rendszeresen 
ingyenes szemvizsgálatot is 
szerveznek a SOFI-s gyerekek-
nek. A másik a Gyöngyvirág 
Gyermekotthon támogatása, 
nem elsősorban anyagilag, ha-
nem a gyerekekkel való foglal-
kozással, a klub tagjainak aktív, 
családpótló jelenlétével.

Az elmúlt esztendőben szá-
mos célját valósította meg a 
kerületi klub. Programjai az 
év utolsó hónapjaiban megso-
kasodtak, hiszen az ünnepek 
közeledtével előtérbe került a 

jószolgálati munka. A Gyöngy-
virág Gyermekotthon lakóinak 
hagyományos Mikulás-ünnep-
séget rendeztek a Zila Kávéház-
ban. Izgalmas kirándulást tettek 
a gyerekekkel a Szemlő-hegyi-
barlangba, és a mozdonyok vi-
lágában zakatoltak a Vasúttör-
téneti Parkban. Advent idején a 
Delta Üzletház előtt hagyomá-
nyosan teát és zsíros kenyeret 
osztottak, amit a SOFI tanulói 
által készített apró ajándékok 
tettek különlegessé. 

A tArnAörsi 
ProjEkt
Folytatni kívánják a tarnaörsi 
projektet, amelynek keretében 
az elmúlt évben a Heves megyei 
falu lakosait támogatták. A klub-
tagok eddig három alkalommal 
küldtek ruhaadományokat az 
ott élőknek. A helyi családsegí-
tő szolgálattal együttműködve 
és a település polgármesteri hi-
vatalának támogatásával meg-
szervezték, hogy a tarnaörsi 
óvodásoknak ajándékot vigyen 
a Mikulás. 

Szeretnék, ha a klub egyre 
több elkötelezett taggal bővül-
ne, hogy az emberek jobban 
nyissanak a társaik felé, és az 
egymásra figyelés egész évben 
kitartson. Legyünk mindannyi-
an a mesékhez hű bátor és igazi 
szívű oroszlánok!

Kérjük, segítse 
adója 1%-ával 
a lions Klub 
Pestszentlőrinc 
egyesületet!  
egyéb pénzügyi 
támogatását 
munkánk 
segítéséhez a Pátria 
takarékszövetkezet 
65100118-11297020 
számú számlájára 
utalhatja.



JóSzoLgáLati 
MozgaLoM
Építeni kell és nem rombolni
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Nagy megrökönyödést váltott ki 
néhány évvel ezelőtt a közéleti 
eseményekre odafigyelők körében, 
amikor a pestújhelyi templom elő-
teréből ismeretlenek ellopták Antall 
József bronz mellszobrát. Politikai 
indokot sejtetett, hogy a műalkotás 
valamikor október 23. és november 
4. között tűnt el, a legtöbben mégis 
arra esküdtek, hogy színesfém-tol-
vajok áldozatává vált. Aztán nem 
sokkal később Angyalföldön meg-
találták: gyerekek játszottak vele a 
Rákos-patakban.

rongálás  
itt és ott
Az emlékművek megrongálása 
manapság Magyarországon egy-
általán nem ritkaság. Ha visszate-
kintünk a 2012-es év sajtóhíreire, 
már az első keresésre számos cím 
ugrik ki: Dunakeszin megrongál-
ták a Trianon- és a honfoglalás-
emlékművet is, Nyíregyházán a 
Holokauszt-emlékműben okoz-
tak kárt, a Hortobágyon a pán-
célos-emlékművet, Szentendrén 

egy szerb, Szigligeten egy kato-
nai emlékművet, Kerekiben egy 
Horthy-szobrot, Pápán egy Szent 
István-szobrot bántottak. Ezek-
ben az esetekben nem alaptalan 
feltételezni, hogy az elkövetőket 
politikai okok is motiválhatták.

Az emlékműrongálások elér-
ték a kerületet is, ám itt a helyzet 
meglehetősen bonyolultnak tű-
nik, az elkövetők indítékai még 
nehezebben kifürkészhetők. Au-
gusztus közepén a Kossuth téren 
megrongálták Pauer Gyula al-
kotását, a Petőfi és Kossuth előtt 
tisztelgő emlékművet: a gránit-
tömbnek a költőt ábrázoló olda-
lán rugdosás és dobálás nyomai 
látszottak. A másik oldalon lévő 

bronz Kossuth-dombormű több 
helyen is benyomódott, defor-
málódott, akárcsak a jobb felső 
sarokban lévő címer, amelybe – a 
sáros cipőnyomból ítélve − bele-
léptek. Október legelején ugyan-
csak a Kossuth téren ismeretlenek 
egyszerűen lefűrészelték és elvit-
ték Szécsi Margit bronz mellszob-
rának a fejét.

A hArgitA 
téri ügy
Az emlékműrongálók idén janu-
árban, az ünnepek utáni napok-
ban csaptak le, és ezúttal a kerület, 
sőt a főváros legújabb emlékmű-
vét, a Hargita téren november 
4-én felállított 1956-os mementót 
rongálták meg. Az alkotásnak egy 
darabját sem vitték el, és nem is 
rugdalták, „mindössze” egy szo-
morú szmájlit festettek az emlék-
művet felépítő bazaltkockákra. 

A 2012-es kerületi emlékmű-
rongálásokkal kapcsolatban a 
BRFK meglehetősen szűkszavú 
választ adott a Városképnek.

− A lopás miatt indított 
nyomozást a BRFK XVIII. ke-
rületi Rendőrkapitányság 
felfüggesztette, mivel az elköve-
tő kiléte a nyomozás során nem 
volt megállapítható – tudtuk meg 
a Szécsi Margit-szobor ügyében 
indult nyomozásról a sajtóosztály 
által küldött levélből.

A Hargita téri eset ügyében – 
amelyben ughy Attila polgármes-
ter tett feljelentést – még folyik a 
nyomozás, a rendőrség ezért nem 
árult el részleteket. 

És hogy a kerületi rongálá-
sok hátterében milyen indítékok 
állhatnak, azzal kapcsolatban a 
BRFK a következő óvatos választ 
adta:

− Az ilyen jellegű cselekmé-
nyek vagy motiválatlan jellegű 
rongálások, vagy anyagi haszon-
szerzés céljából követik el azokat 
a tettesek. 

A Hargita téri ügy felderítése 
után talán ennél többet is meg-
tudhatunk.

➜ Kerékgyártó györgy

VANDÁLOK KORA
Még keresik az 1956-os emlékmű megrongálóját 

A rendőrség még nyomoz a hargita téren január közepén 
történt emlékműrongálás ügyében. A konkrét indítékokat 
tehát nem lehet tudni, de a BrFK szerint az ilyen esetek-
ben általában motiválatlan rongálásról van szó.

a lions Klub tagjai az összefogást nem csak egymás között képzelik el, másoknak is 
folyamatosan segítenek

az emlékművön már kijavították a „sebeket”, ám a rongálók bárhol felbukkanhatnak

SZEMTELEN 
SZEMETELÉS
hiába küzd az illegális szemétlerakás ellen a 
Xviii. kerület önkormányzata, ha az erőfeszí-
téseit éppen az állampolgárok veszik sem-
mibe. A lőrinc Center parkolójában fényes 
nappal pakoltak le szemetet egy utánfutóról 
a szelektív gyűjtőkonténerek mellé.

– A kerület vezetésének minden jó szándéka ellenére 
szaporodik az ehhez hasonló esetek száma – mondta a 
mellékelt fotót a Városkép rendelkezésére bocsátó Szé-
kely Péter, az önkormányzat közbiztonsági referense. 

A szemtelenségnek, úgy látszik, nincs határa. A Sko-
da Favorit utasai január 29-én szemrebbenés nélkül bo-
rították le a szemetet a közterületre, azzal sem törődve, 
hogy látja-e őket valaki. 

Tavaly több alkalommal is beszámoltunk az önkor-
mányzat illegális szemétlerakás elleni erőfeszítéseiről. 
Az már akkor is kiderült, hogy sok esetben nem helyi 
lakosok követik el a szabálysértést, hanem a környező 
településekről vagy a szomszédos kerületekből érkezik 
a szemét.

➜ P. a.
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7 Közélet Zuckertütét, vagyis cukorsüveget adtak a két német iskolába beiratkozó elsős gyerekeknek

füleP erzséBet   

A Xviii. kerületi német 
nemzetiségi önkormány-
zat munkájáról Fekete 
györgy elnököt kérdeztük. 

– A kerületi német nemzetiségi 
önkormányzat tagjai nagyszüle-
inek igazolványában olyan ne-
vek állnak, mint Kammellander, 
Krautschneider vagy Mádl. Talán 
ez is a magyarázata annak, hogy 
mindannyian kiválóan beszéljük 
a német nyelvet – kezdte Fekete 
György, a XVIII. kerületi Né-
met Nemzetiségi Önkormány-
zat (NNÖ) elnöke. – A nyara-
kat rendszerint a nagymamánál 
töltöttem, és még jól emlékszem 
arra, hogy amikor „rossz fát 
tettem a tűzre”, rám kiáltott: 
„Kriegst du mit dem Prakker!”, 
azaz elfenekellek a porolóval. 
A német nemzetiségi önkor-
mányzat ragaszkodik a gyöke-
reihez, megtartja saját ünne-
peit, feleleveníti a szokásokat, 
összetartja a táborát. A német 
származású gyermekeknek 
megtérítik a sikeres középfokú 
nyelvvizsga díját, támogatják 
többek között a nemzetiségi 
ruhák vásárlását, a nemzetisé-

gi táborokat, a kerületi vers- és 
prózamondó versenyeket, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Németszármazású Polgárainak 
Egyesülete (NPE) arany minő-
sítésű Liederschatz kórusát és a 
sváb táncházat.  Rendszeresen 
részt vesznek a határon túli né-
metség programjain, például az 
erdélyi szászok találkozóin.

nEmzEtiségi 
ünnEPEk
Egy több mint 200 éves német 
hagyományt felelevenítve az is-
kolaév kezdetekor Zuckertütét, 
vagyis cukorsüveget adtak a két 
német iskolába (Táncsics, Piros) 
beiratkozó elsős gyerekeknek. 
A hírre Klaus Riedel, a Német-
országi Szövetségi Köztársaság 
követe is eljött a Piros iskola, 
vagyis a Pestszentlőrinci Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 
évnyitójára. A német önkor-
mányzat felelevenítette a Szent 
Márton-nap helyi hagyományát, 
sokan vettek részt a német kará-
csonyi misén és a sváb karácso-
nyi kézműves családi napon is.  

– Azzal a kéréssel kerestük 
fel a német nemzetiségi óvodák, 
iskolák vezetőit, nevelőit, okta-
tóit, hogy vigyenek minél több 
sváb színt az intézmények mű-
ködésébe.
– Ismerkedhettek egymás-
sal a pestszentlőrinci és a 
pestszentimrei településrész 
családjai golfbemutatón, hor-
gászversenyen, bográcsozáson 
vagy éppen a bécsi adventi ki-
ránduláson is – sorolta az elnök. 
– Minden rendezvényünkről 
szórólapot küldünk a Piros és 
a Táncsics Általános és Német 
Nemzetiségi Iskolába meg a 
nemzetiségi óvodába járó gye-
rekek családtagjainak, valamint 
az NPE tagságának. Márciusban 
Molnár Hajnalkának, a Piros 
iskola pedagógusának, az NNÖ 
elnökhelyettesének ötletét meg-
valósítva ingyenesen elviszünk 
25-25 lőrinci és imrei diákot 
Bécsbe, hogy bemutassuk, mi-
ként éltek, tanultak a gyerekek 

a Monarchia idején a császárvá-
rosban.

Fekete György beszámolt 
arról is, hogy az önkormányzat 
irodájába új laptopot, nyomta-
tót, mobil internetet, külső win-
chestert, a nemzetiségi terembe 
pedig csocsót és pingpongasz-
talt vásároltak. 

– Ma már csak az kap támo-
gatást, aki pályázik. 2012-ben 22 
pályázatunk nyert, s a 2013 eleji 
programokkal együtt összesen 7 
millió forint jutott a programja-
inkra, a működésünkre. Civilek 
is támogatnak minket. A sváb 
konyhájáról híres Méta utcai 
Fleischmann, a Trünkel család 
a lőrinci piacról vagy a vecsési 
savanyúságot áruló Strohmayer 
család. 

ünnEPfA készül
A német nemzetiségi önkor-
mányzat úgynevezett ünnepfát 
készül felállítani a városháza 
előtti téren, amely fa körül vala-
mennyi nagyobb ünnepét meg-
tarthatja a közösség. Az elkép-
zelésük egy hatalmas faoszlop, 
amely fenyő alakját formázza. 
Ezt kovácsoltvas karok egészítik 
ki, amelyekre rögzíthető a nyolc 
ünnep egy-egy szimbóluma. A 
szimbólumok olyan ünnepeket 
idéznek, amelyek többsége az 
európai kultúrkörben ismert 
és fontos: farsang, húsvét, őszi 
terményünnep, szüret, Márton-
nap, karácsony, úrnapja, vízke-
reszt. A megvalósításra április 
végéig kaptak haladékot, a ki-
viteli tervek már elkészültek, s 
Roding testvérváros is támogat-
ja az ötletet. 

 A Kerületi német 
nemzetiségeK
A helyi lakosok kö-
rülbelül 1 százaléka, 
mintegy 1000 német 
származású polgár. A 
német nyelvet oktató 
(nemzetiségi) intéz-
ményhálózathoz 17 
intézmény, köztük 4 
óvoda tartozik.



ÜnnEPfa az 
öSSzEtartozáS 
JEgyébEn
Megtarthatja a fa körül nagyobb ünnepét a közösség

Az osztrák közigazgatás még az 
1800-as évek közepe táján csa-
tolta az akkori Péteripusztát a 
közeli Soroksár mezővároshoz. 
Ez a puszta a mai terület öt-
szöröse volt, így lehangoló volt 
az 1930-as önállósági döntés, 
mivel Soroksár csak a kipar-
cellázott részt adta át. Ezzel az 
indulás pillanatában megfojtot-

ta a talpra állni készülő közsé-
get, ugyanis semmiféle szabad 
terület nem állt rendelkezésre 
mezőgazdasági művelésre. A 
mostohaanyától még egy men-
tőládát sem sikerült kicsikarni, 
sőt az emeletes iskola (ma: Ady 
Endre Általános Iskola) építésé-
re felvett, óriásinak számító 160 
ezer pengőt is Soroksár hasz-

nosította, csak a miniszter dör-
gedelmére volt hajlandó abból 
85 ezer pengőért felhúzatni az 
épületet. (A többi pénz sorsáról 
mélyen hallgatnak a levéltári 
és a soroksári iratok, pedig ezt 
a nagy összeget kizárólagosan 
Soroksárpéteri iskolai és óvodai 
fejlesztésére adta Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi 
miniszter.) Az 1930-as év eleji 
búslakodás a névváltoztatás ti-
lalma miatt volt a legnagyobb. 
Az új község lakossága szinte 
egy emberként le akarta vakar-
ni az összes tábláról, térképről 
a Soroksárpéteri nevet, hogy 
még ez se emlékeztesse őket az 
elmúlt – megalázó – időszakra, 
amikor Soroksár mint Magyar-
ország leggazdagabb községe 
a külterületére semmit sem 
fordított. Nem volt ezek után 
véletlen, hogy Soroksárpéteri 
a Magyarország legszegényebb 
települése „büszke” címet visel-
hette. 

Természetesen a szomorko-
dás azért hamar véget ért, hi-
szen meg kellett teremteni egy 
csaknem 10 ezer lakosú önálló 
nagyközséget minden intéz-
ményével, hivatalával együtt. 
A gyors kialakítást segítette, 
hogy 1922-ben a hallatlanul 
szegény település minden la-
kosának közadakozásából meg 
tudták vásárolni a Nemes és a 
Petőfi (Címer) utca sarkán azt 
az – azóta lebontott – épületet, 
ahol ma a Pintér Kálmán Szak-
rendelő áll. (Akkoriban az volt 

a szokás, hogy a községházát 
vagy az a község állta, amelyik-
ből az új kivált, vagy a várme-
gye adott rá pénzt.) Soroksár 
pedig teljesítette a községháza 
korábban vállalt bővítését. 

A miniszteri rendelet azt 
is előírta, hogy a régi és az új 
községnek egy évig közös költ-
ségvetésből kell gazdálkodnia. 
A végső elváláskor Soroksár 
benyújtotta a számlát, amelyen 
egy hatalmas összeg szerepelt 
az új nagyközség tartozásaként. 
Ebből is nagy galiba lett, mert 
Soroksár olyan tételeket is el-
számolt, amiket a saját fejlesz-
tésére használt fel. így a várme-
gyei számvevők készítették el a 
zárszámadást, aminek nyomán 
kiderült: nemhogy tartozna az 
új község, hanem tetemes ösz-
szeg jár neki, amelyet aztán So-
roksár évekig fizetett. 

Végre helyrebillent a pénz-
ügyi egyensúly, és elindultak a 
„csodák évei”. (Ezt az akkor itt 
élő emberek elmondása alapján 
hitelt érdemlően írhatjuk le.) 
Ezt bizonyítja, hogy 1931 őszén 
megindulhatott a tanítás a mai 
Ady iskolában, s a következő 
évben megnyílt a Címer és a 
Törvény utca sarkán az óvoda. 

Másfél évvel az önállóvá vá-
lás után végre a kultuszminisz-
ter is beadta a derekát, és elfo-
gadta a Pestszentimre nevet. 
Ekkortól nyílegyenessé vált a 
fejlődés 1944-ig. Abban az év-
ben már 16 ezer lakosról írtak 
a jegyzőkönyvek. Felmerült a 
várossá válás gondolata is, de 
ez a több mint tíz év nem tudta 
eltüntetni a soroksári évtizedek 
elmaradottságát. 

Az 1930. januári belügymi-
niszteri levél mindazonáltal 
máig ható erővel határozta meg 
Pestszentimre életét, nagyará-
nyú fejlesztését, a „csodák éve-
inek” eljövetelét. 

➜ Pándy tamás
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Klaus ridel nagykövet gratulál fekete györgynek a kezdeményezéshez

PESTSZENTIMRE 
ÖNÁLLó LETT

ÚTBAN VAN 
EGy MÁV-ÉPÜLET 
várhatóan május elejétől lesz teljes értékű a 
szemeretelepi vasúti átjáró, amelynek közúti felújítása 
december végére teljesen elkészült. 

El kell még bontani az átjáróban a rálátást akadályozó MÁV-szolgá-
lati épületét, majd a jelzőlámpás közúti kereszteződést összhangba 
kell hozni a vasúti biztosítóberendezéssel.

– Legutóbb február végére ígérte a MÁV a jelzőlámpák üzem-
be helyezését, de az elbontandó épületben található az állomás 
utastájékoztató rendszere és egy másik fontos elektronikai eszköz 
is, amelyet előbb máshol kell elhelyezni – mondta Kőszegi János ön-
kormányzati képviselő, aki három éven át dolgozott azon, hogy az 
elavult átjáró megújuljon. 

A vasúti szolgálati épület elbontása, valamint az új sorompó- és 
biztosítóberendezés szoftvercseréje májusra készül el. A csomópont-
ban olyan kombinált közúti-vasúti jelzőlámpás forgalomirányítási 
rendszer épül ki, amely a vasúti biztosítóberendezéssel összehangol-
va a forgalom nagyságának megfelelően ad szabad jelzést a Gyömrői 
út és az Igló utca kereszteződésében.

– A csúszás miatt forgalmi szempontból egyelőre nem sok min-
den változott a vasúti átjáróban. Azonban azt már pozitívumként 
értékelték a környéken élők, hogy a közút felújításának köszönhető-
en nem áll meg a víz az úttesten, és az új úton az autó nem rázza ki 
a lelküket – mutatott rá Kőszegi János.

A képviselő kezdeményezésére a vasúti átjáró mellett spontán 
módon kialakult parkolót is rendezik majd. 

– A MÁV jóváhagyta az építési munkálatokat, így remélhetőleg 
mihamarabb elkészül a parkoló, és az állomásra járművel érkező 
utasoknak az autójukból kiszállva nem kell térdig sárban járniuk 
– tette hozzá.

➜ P. a.

A belügyminiszteri okmány 1930. január 8-án érkezett 
meg, amely lezárt egy nagyon régóta húzódó ügyet. A 
mai imre ugyanis akkor még soroksárhoz tartozott, s 
évtizedek óta igyekezett megszabadulni az anyaköz-
ség markából. 
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8 Határtalan kiállítás és helytörténeti vetélkedőKultúra

�megnyitotta 
kapuit a tomory 
lajos Pedagó-

giai és helytörténeti 
gyűjtemény legújabb 
kiállítása és egyben 
a 2013-as helytörté-
neti vetélkedő első 
állomása. lelkes 
diákok toporogtak a 
Városháza galériá-
ban az érdeklődök 
és az önkormányzat 
munkatársai között 
január 23-án.

csernai mariann  

A szokatlan, kora délelőtti idő-
pont ellenére sokan gyűltek ösz-
sze a Tomory Lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyűjtemény 
Párhuzamos életrajzok című ki-
állításának megnyitójára a Vá-
rosháza Galériában. A 20 portré 
bemutatásán túl a kiállítás volt 
az első állomása az idei hely-

t ö r t é n e t i 
v e t é l k e -
dőnek. Az 
e s e m é ny t 
K u c s á k 
László al-
polgármes-
ter nyitotta 
meg, aki 
e l m o n d -
ta, hogy 

fontosnak tartja az ilyen kez-
deményezéseket, hiszen így a 
gyerekek játékos módon ismer-
kedhetnek meg a kerület törté-
netével. A Városháza Galériában 
február elsejéig látható kiállítást 
utána a kerületi általános isko-
lákban és az intézmény szabad-
téri programjain két hétig lehet 
megtekinteni, hogy az ismeret-
anyag kétségtelenül eljusson a 
diákokhoz.

modErn 
tEchnikák
Heilauf Zsuzsanna gyűjtemény-
vezető, történész-muzeológus 
elmondta: a kiállítás érdekessé-
ge, hogy a modern technikákat 
is beveti, így okostelefon-barát. 
ugyanis minden plakát alján 
található egy NeoReaderrel ol-
vasható mobil-, vagyis uRL-
kód, amely a helytörténeti 
gyűjtemény honlapjának olda-
lait rejti. Ez természetesen azt 
jelenti, hogy nemcsak mobilte-
lefonról, hanem számítógépről 
is elérhető az egész kiállítás a 
muzeum18ker.hu honlapon. 
Mindemellett a honlapon egy 
olyan térkép is található a hely-
történeti vetélkedőhöz, amin 
be vannak jelölve a bemutatott 
személyekről elnevezett utcák, 
terek, szobrok és intézmények. 

tEkErgő 
tudniVAló 
A vetélkedő első fordulójá-
ban a Darus utcai Általános és 
Magyar–Német Két Tannyelvű 
Iskola 6. osztályos tanulói vettek 
részt. Csapatokban kellett azono-
sítaniuk a személyeket fényképek 
alapján, majd az alapadatokon 
túl egy emberről – elsősorban a 
kerületi kapcsolódásáról – kel-
lett részletes beszámolót tartani-
uk. Ügyességi feladatként nagy-
méretű kirakóst oldottak meg, 
amely természetesen a kiállítá-
son bemutatott képeket rejtett. A 
későbbiekben a diákok által ösz-
szegyűjtött anyagokkal is kiegé-
szítik majd az online kiállítást. A 
kísérő tanárok úgy látják, hogy a 
tanulók szívesen vesznek részt ef-
féle kutatómunkában, hajtja őket 
a versenyszellem, és szinte észre-
vétlenül sajátítják el a tudnivaló-
kat. Amennyiben feladatokat is 
kapnak egy kiállítás megtekin-
tése kapcsán, lehet, hogy többet 

tekeregnek, de sokkal több infor-
máció birtokába jutnak, mint ha 
csak megtekintenék azt.
A kiállításon tíz pár tabló rejti a 
húsz portrét, bemutatva a párhu-
zamos életrajzokat. A párosítá-
sok  címei – mint A polihisztor 
és a költőnő, A lövészet és a foci 
mestere, A templom és a közös-
ség – valamiféle kapcsolódást 
mutatnak a személyek között, 
de ők talán nem is ismerték egy-
mást, sőt nem is egy időben él-
tek. Életrajzukat elolvasva mégis 
fény derülhet hasonlóságokra. 
Megtudhatjuk, hogyan éltek és 
tevékenykedtek a kerületben, mit 
köszönhetünk nekik, hogyan 
alakították a múltat. A mai na-
pig meghatározó alakjai ők az 
életünknek. Naponta olvassuk a 
nevüket az utcatáblákon, dolgo-
zunk a nevükkel jelölt intézmé-
nyekben vagy élünk a nevükkel 
fémjelzett városrészben. Szent 
Lőrinc, Szent Imre, Kondor Béla, 
Szemere Miklós, Bókay Árpád, 
Margó Tivadar – ismerősen 
csengő nevek, de vajon mit tu-
dunk a személyekről?

PárhuzaMoS 
éLEtraJzok
Húsz portré, amelyeket érdemes alaposabban 
megismerni településünk múltjából

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program (TÁMOP) célja 
többek között a társadalmi ösz-
szetartozás erősítése a szemlé-
letváltozás lehetőségének meg-
teremtésével.  A Támop 3.1.7. 
pályázat célja a hazai és a nem-
zetközi fejlődési irány egyesíté-
sével egy referenciaintézmény-
hálózat kialakítása. A hálózat 
létrejöttével a későbbiekben le-
hetőség nyílik olyan intézmé-

nyek bevonására is, amelyek a 
korábbiakban nem vettek részt 
az innovációban, ezáltal bizto-
sítva az egyenlő hozzáférés elvét. 
A Referenciaintézmények orszá-
gos hálózatának kialakítása és 
felkészítése című pályázaton az 
Ady Endre Általános Iskola elő-
minősített referenciaintézmény-
ként vett részt. Az iskola Az 
értől az óceánig – Referencia-
iskolaprogram  az esélyteremtő 

tudásmegosztásért című projekt 
keretében jelentős támogatásban 
részesült. 

A referenciaintézményi 
zárókonferenciát december 
13-án rendezték meg. Az ese-
ményen Bogárné Kováts Judit 
igazgató asszony, a projektme-
nedzser és a referenciacsoport 
tagjai beszámoltak a projekt 
működéséről, az elért eredmé-
nyekről és az elkészült doku-
mentumokról. A konferencián 
részt vettek a kerületi iskolák 
és partnerintézmények képvise-
lői, a szülői munkaközösség, a 
diákönkormányzat képviselői, 
valamint az iskola nevelőtestü-
letének tagjai. A felsőoktatási 
gyakorlóhely funkció megva-
lósításában a Karinthy Frigyes 
Gimnázium volt a partner. 
Az általános iskolában tanító 
tanárok mind változatos mód-
szertani technikákat sajátítottak 
el és alkalmaznak az oktatásban. 
Fontosnak tartják az egyéni ké-
pességek fejlesztését és a gya-
korlatban hasznosítható tudás 
átadását. Segítséget nyújtanak a 
gyerekeknek az önálló tanulás 
kialakításában és szabad idejük 
szervezésében. Az intézményben 
gyakorlattá vált az úgynevezett 
kompetenciaalapú nevelés-ok-
tatás mind a hagyományos szer-
vezésű, mind a párhuzamosan 
futó logopédiai osztályokban. A 
pedagógusok elkötelezett képvi-
selői az általános és a speciális 
nevelési igényű gyerekek együt-
tes nevelésének. Alaptevékeny-
ségük felöleli a sajátos nevelési 
igényű tanulók nappali rendsze-
rű általános iskolai nevelését, 
oktatását is. Fontos feladatnak 
tartják a személyiségközpontú, 
egyéni tanulási utak folyamatá-
nak végigkísérését. 

➜ csernai

A nemzeti Fejlesztési ügynökség humán erőforrás 
Programokat irányító hatósága által előminősített refe-
renciaintézmény lett a pestszentimrei Ady endre álta-
lános iskola. A program tavaly decemberben zárult le. 
A fókuszban az iskola kompetenciaalapú oktatása és 
diákközpontú szemlélete állt.

ÉRTŐL AZ óCEÁNIG 
Lezárult a referenciaprogram az Ady Endre iskolában

 

Újra Lőrinci Délutánok

 

internetes sétA
A kiállítás mindenkinek 
okozhat meglepetést, hi-
szen a megszokott önélet-
rajzi adatokon túl, a kerületi 
munkásságot hangsúlyoz-
va, pluszérdekességekkel 
is szolgál. A helyszín vagy 
az időhiány pedig nem 
lehet befolyásoló tényező, 
hiszen on-line felületen 
bárki végigböngészheti a 
kiállítást, vagy visszakeres-
het rá. A feltöltött térképpel 
pedig érdekes útvonalakon 
„sétálhatjuk le” a vasárnapi 
ebédet. tudjunk meg töb-
bet a kerületünkről, hiszen 
a múltunkra építkezünk, az 
része a mindennapjainknak.a diákok érdeklődve tanulmányozták a kerület nagyjainak portréit  

A sikeres sorozat tavaly össze-
fonódott a Lőrinci Délutánok 
elnevezésű programsorozattal, 
így a hétvégeken tartott össze-
jövetelek a film mellett más 
kulturális csemegéket is kí-
nálnak.

−  A Madách Filmklub 
filmvetítései idén is a klasszi-
kus mozizás élményét adják 
vissza a február 10-én induló 
tavaszi idényben. Alakul már 
a Bókay-kertben tartott, im-
már hagyományos nyári Sza-
badtéri Kertmozi programja, 
sőt már most készülünk az 
őszi vetítésekre is – mondta 
Kardos Gábor főszervező. −  
A programsorozat keretében 
a Tomory Lajos Pedagógiai és 
Helytörténeti Gyűjteménnyel 
közösen megszervezzük a 
szokásos várostörténeti sétá-
kat is, a Bókay-kertvárosban 
májusban az urbitális Majális, 
szeptemberben pedig a Kultu-
rális Örökség Napjai országos 
rendezvénysorozat keretében. 
A helytörténeti rendezvények 
pontos időpontjáról és a séták 
programjáról a Városképben 
időben fogunk tájékoztatást 
adni. S reméljük, hogy egyéb 
programok szervezésére is 
marad energiánk. 

Érdemes már most ké-
szülni a nyári szezon induló 
eseményére is: június 2-án, 
„az emlékezés napján” a doni 
áttörésről és Trianonról be-
szélget majd Kardos Gábor 
Botlik József történésszel a 
Polgárok Házában. 

A Madách Filmklub elő-
adásai mindig vasárnap 16 
órakor kezdődnek. Február 

10-én Peter Glenville Becket 
című filmje nyitja a sort, márci-
us 10-én az 1996-ban készült, A 
Biblia – József című produkció 

kerül vászonra Ben Kingsleyvel 
a főszerepben. Április 14-én az 
El Greco című spanyol, május 
5-én pedig Az angyali Audry 
Hepburn című amerikai élet-
rajzi film látható. utóbbi érde-
kessége, hogy a címszerepet a 
televíziós sorozatokból ismert 
Jennifer Love Hewitt alakítja.

➜ K. gy.

hirdetés

06-20-339-4744
Pestszentlőrinc, 
Pestszentimre

www.gyereknyelviskola.hu

Jelentkezz ingyenes bemutató  
órára, vagy szintfelmérésre!

   
  

   
  

O

v e r  2 5  Ye a r s

O

v e r  2 5  Ye a r s

Over 25 Years
of Excellence in Education Over 25 Years
of Excellence in Education 

A nyelvvizsga sikeressége idén is 100%

Mi már bizonyítottunk: a 18. kerületi 
Helen Doronban tanuló 11-12 éveseknek 
már több Cambridge nyelvvizsgájuk 
is van. Izgulás, magolás, nélkül, tele 
önbizalommal!

„A módszer a korai fejlesztés jó 
példája, és hozománya, hogy 
egy másik nyelv használatára is 
felkészít, ami gyermekeinknek már 
nélkülözhetetlen lesz a boldoguláshoz.”

Csordás Ágnes Katalin elnök,  
Magyar Védőnők Egyesülete

Babáknak és óvodásoknak

Általános- és középiskolásoknak

Connecting the next generation

Kilenc éve már, hogy Kardos gábor önkormányzati 
képviselő és barátai kezdeményezésére létrejött a 
madách Filmklub. Az ősztől tavaszig a Polgárok há-
zában, nyaranta pedig a Bókay-kertben tartott vetí-
tések egyre több érdeklődőt vonzanak. 
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Élő és tiszta 
forrásból
A Xviii. kerületi Pedagógiai intézet 
ének-zenei munkaközössége január 
31-én rendezte meg a tiszán innen-
dunán túl országos népdaléneklési 
minősítő verseny kerületi fordulóját a 
vajk-sziget általános iskolában. 

Bánki Gábor, az ének-zene munkaközösség 
vezetője üdvözlő szavait követően Kucsák 
László alpolgármester nyitotta meg a kerü-
leti népdaléneklési minősítő versenyt, ame-
lyen 12 kerületi iskolából 90 diák vett részt. 
Arany-, ezüst-, és bronzminősítést lehetett sze-
rezni. A kiemelt arany minősítésben részesült 
gyerekek részt vehetnek a fővárosi versenyen.   
A zsűri (Túri András népzene pedagógus, 
Simonitsné Fülöp Edit ének-zene tanár) szerint 
a versenyzők magas színvonalon, igényesen 
énekeltek és dallamválasztásuk, stílushűségük 
fővárosi szinten is kiemelkedő volt. 

– Az elmúlt évek alatt feltűnően sokat emel-
kedett a verseny színvonala – hangsúlyozta Bán-
ki Gábor. – A korábban kevésbé teljesítő iskolák 
mára szintén magas színvonalat képviselnek. 
Minden résztvevő minősítéssel tért haza. 

A középiskolások között kiemelt arany el-
ismerést ért el a Schwarczkopf Lotti (Karinthy 
gimnázium).

Az általános iskolásoknál szólóének kategóri-
ában (5-6. évfolyam) Túri Péter (Bókay), Wéber 
Dorina (Kondor), Horváth Anna (Szent Lőrinc), 
(7-8. évfolyam) Marton Virág (Táncsics), Zsíros 
Tímea (Kondor), kisegyüttes kategóriában (5-6., 
és 7-8. évfolyam) Piros iskola - Pestszentlőrinci 
Német Nemzetiségi Általános Iskola, csoportos 
ének kategóriában (5-6. évfolyam) szintén a Pi-
ros iskolások kaptak kiemelt arany minősítést. 

További információ: www.bp18.hu webolda-
lon található.

➜ fülep

Szalagot kaptak 
A Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Fel-
nőttek gimnáziuma szalagtűző ünnep-
séget és bált rendezett január 26-án a 
Csontváry Kosztka tivadar általános 
és Alternatív iskolában.

A rendezvényen Grünvald Mária, az iskola 
igazgatója köszöntőt mondott, majd feltűzte az 
iskola nevével díszített szalagot az osztályfőnö-
kök ruhájára, ők pedig a végzős diákok mellére. 
A meghatónak mondható perceket követően 
színvonalas műsorral folytatódott a program.  
Az iskola két tanulója musical-részleteket adott 
elő (Brunner Beáta a Macskákból, Csikós Ildikó 
az Operaház fantomjából), a távoktatási és a le-
velező tagozatosok pedig keringőt táncoltak. Az 
elmaradhatatlan osztálytáncokat Papp Krisztián, 
az iskola tanára tanította be a diákoknak, aki az 
est folyamán maga is csacsacsát, rumbát, dzsájf 
társastáncot mutatott be Kastyava Beatrixszal.  
– Az iskolánk az 500 diákjával a kerület egyik 
legnagyobb oktatási intézménye – mondta 
Grünvald Mária. – Ebben a tanévben öt végzős 
osztályunk van, ők kaptak a rendezvényen szala-
got. Nemcsak a 12. évfolyamosok és a családtag-
jaik, barátaik jöttek el a szalagavató ünnepségre, 
hanem szép számmal jelentek meg a korábban 
végzett, valamint az alsóbb évfolyamok hallga-
tói is. Ez jelzi, hogy az iskolánk igazi közösség. A 
négy év alatt életre szóló barátságok szövődtek. 
A Kucsák László alpolgármester, országgyűlési 
képviselő által megnyitott szalagavató bál a 12. 
évfolyamosok osztálytáncával kezdődött, s – 
immár hagyományosan – az iskola pedagógu-
sainak táncával fejeződött be. 

A rendezvényen részt vett Szarvas Attila 
Sándor és Galgóczy Zoltán önkormányzati kép-
viselő, Sánta Gábor, a Nemzeti Fórum kerületi 
elnöke, Tóth Nándor és Cselovszki Jenő, az isko-
la nyugalmazott igazgatói, Kurdi Gyula, kerüle-
tünk díszpolgára és Madarassy Csaba, a Gazda-
sági Ellátó Szolgálat igazgatója is. 

➜ fülep

Aki akar, az az 
idén is ingyen 
sportolhat

 
A lendületbe hozzuk! lakossági sport-
program következő heteinek a kínála-
ta.

Felnőtt-úszásoktatás: vasárnap 9 és 10 óra, va-
lamint 10 és 11 óra között a Kastélydombi uszo-
dában. Időpontok: február 10., 17., 24., március 
3., 10. Előzetes regisztráció: Eszes János, 06-20 
232-3823.

Nordic walking: hétfőn 16.30–17.30 a 
Bókay-kertben. Időpontok:  február 11., 18., 25., 
március 4. Információ: Schwarz Mária, 06-30 
961-7731.

síoktatás: kedden 16–17 és 17–18 óra között 
a Bókay-kertben. Időpontok:  február 12., 19., 
26., március 5.  Előzetes regisztráció: Kőszegi 
János, 06-30 989-4259.                                                                           

Futópont: kedden és csütörtökön 17–18 óra 
között a Sztehlo Gábor Evangélikus Gimnázi-
umban (Kossuth tér 2.). Időpontok: február 7., 
12., 14., 19., 21., 26., 28., március 5., 7. Informá-
ció: Eszes János, 06-20 232-3823.

zumbaoktatás: szombaton 10–11 óra kö-
zött a Havanna Fitneszben (Kondor Béla sétány 
7.). Időpontok: február 9., 16., 23., március 2., 
9. Előzetes regisztráció: Panda Nikolett, 06-20 
347-8074.

Önvédelmi oktatás: vasárnap 10–11 óra kö-
zött a Kondor Béla Közösségi Házban. Időpont-
ok: február 10., 17., 24., március 3., 10.

Előzetes regisztráció: Pataki Krisztián, 06-70 
941-5992.

Siklós Péter 
mesélt az 
életéről…

A Szabad Alkotók Köre Műtermi beszélgetések 
címmel új programsorozatot indított útjára.  A 
rendezvényen Siklós Péter fotóművészt kérdezte 
az életéről, pályájáról és művészi hitvallásáról 
Gálfi Irén újságíró január 31-én, stílusosan E. 
Kottek Péter műtermében.

A rali nemcsak az adrenalinszint-emelő verseny-
ről szól, hanem tömérdek adományt is visznek 
Nyugat-Afrikába. Idén három kamion mintegy 
30 tonna ajándékkal indult útnak.  

A résztvevők a Magyarország–Szlovénia–
Olaszország –Franciaország–Spanyolország 
–Marokkó–Mauritánia–Szenegál útvonalon ha-
ladnak, és a futam a Maliban kialakult háborús 
helyzet miatt Bissau-Guineában ér célba. 

Ahogy a verseny központi honlapja fogalmaz: 
„A Budapest–Bamako az amatőr autóversenyzők 
és a profi kalandorok éves zarándoklata a fekete 
kontinensre. Immáron nyolcadik éve változatlan 
a mottó: Bárki bármivel bárhogy. 

A Go Trabi Go – 2013 névre keresztelt csapat a 
verseny jótékonysági kategóriájában indult. 

Az egyik Trabantot több mint 1500 diák kéz-
jegye díszíti a kőbányai Szent László, a józsefvá-
rosi Losonci téri és a pestszentlőrinci Vajk-sziget 
általános iskolából.

– Az iskolánk rajzpályázatot hirdetett – me-
sélte a kerületi iskolába járó Lajos Panna.  – Én 
oroszlán ábrázolásával pályáztam, és az a meg-
tiszteltetés ért, hogy megfesthettem azt a Trabant 
oldalára.

Mindhárom iskola diákjai részt vettek az ado-
mányok gyűjtésében is, amivel egy iskola létesíté-
sét támogatják a bissau-guineai Gabuban. 

A Budapest–Bamako-verseny jótékonysá-
gi alapkoncepciója egyszerű: közvetítők nélkül, 
közvetlenül juttatják el adományaikat a rászoru-
lóknak. 

A kőbányai polgármesteri hivatal előtti par-
kolóban tartott búcsúztatáson megjelent György 
István főpolgármester-helyettes, Kucsák László, 
kerületünk alpolgármestere, valamint Kőbánya 
és Józsefváros vezetői, akik jó utat kívántak a 
csapatnak. A diákok pedig stílusosan a Traban-
ton szállni élvezet című dalt énekelték. 

➜ fülep erzsébet

Trabanton szállni élvezet…
A kerületi vajk-sziget, a kőbányai szent lászló és a józsefvárosi losonci téri ál-
talános iskola diákjai január 25-én délelőtt – a hivatalos rajt előtt – búcsúztatták 
a Budapest–Bamako-ralin induló go trabi go – 2013 névre keresztelt csapatot a 
kőbányai polgármesteri hivatal előtti parkolóban.

MAGYAR 
BIOGAZDASÁGOK

ÁRUHÁZA
 nyílt A lőrinCi vásárCsArnoKBAn
Kizárólag Minősített friss bio élelMiszereK

zöldség-gyümölcs, 
bio-déligyümölcs,

bio-mangalica, szürkemarha készítmények,
adalékmentes parajdi 
bányasó termékek,

bio-élesztőmentes pékáru,
bio-vecsési savanyúság,

bio-tisztítószerek,
bioborok, csírák-búzafű

Paleóhoz bio alapanyagok, stb.

www.delpesti-biopiac.hu
facebook: Délpesti biopiac

nyitvatartás:
kedd-péntek 9-17 óra

szombat 8-14 óra
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Ingyenes 
állapotfelmérés

röntgen dIagnosztIka
pótlások rövId 

határIdővel
fogsorjavítás 
megvárható

Gyermek, felnőtt
fogszabályozás.

Belső „láthatatlan” 
ívvel is.

Szájsebészet, 
fogbeültetés!

K+L 2000 BT.  
1182 Bp. Batthyány l. u. 89/b.

a templom mellett!
t.: 292-0991, 

06-30-921-9311

FOGÁSZAT
FOGTECHNIKA

FOGSZABÁLYOZÁS

KÖNYVELÉS
A kockázatok és 

mellékhatások elkerülése 
érdekében könyveltessen a 
Havas Könyvelő Irodával! 

www.konyvelo-berszamfejto.hu

06/70-604-7888

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Befejeződött a referenciaintéz-
ményi felkészülés a Karinthy Fri-
gyes gimnáziumban – adta hírül 
az intézmény. 

A TÁMOP-3.1.7-11/1-2011 jelű pályázat 
nyerteseként, az Új Széchényi Terv kere-
tében a Karinthy gimnázium 2012. ápri-
lis 1. és november 30. között felkészült a 
referenciaintézményként való működés-
re. 

„A referenciaintézmények pedagógiai 
kultúrája és eszközrendszere egészében 
példaszerű, koherenciával bír: tanulmá-

nyozható és komplex módon vagy ele-
meiben átvehető” – olvasható a pályáza-
tot kiíró Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 
honlapján.  

– A projekt keretében elnyert  
5 356 633 forint támogatást két új digitá-
lis tábla elhelyezésére, valamint tanárok 
továbbképzésére fordítottuk – mondta 
Hutai László, a gimnázium igazgatója.  
– A folyamatosan megújuló pedagógiai 
munka ösztönzésére 15 pedagógus ösz-
szesen nyolcféle képzésen vett részt, 916 
órában. 

A gimnázium kiemelt célja, hogy az 

iskolában kidolgozott jó gyakorlatokat 
nyilvánossá és átvehetővé tegye. Ezek 
közül a legfontosabb a saját fejlesztésű 
napló, amit már eddig is több iskola át-
vett.  Külön figyelmet érdemel a Karinthy 
gimnáziumban évtizedes múltra vissza-
tekintő KEKSz (Kreativitás, Erőbedobás, 
Közösségépítés és Szolgálat) program. A 
sikeres program keretében a diákok olyan 
„tanuláson túli” tevékenységekben vál-
lalnak szerepet, amelyek hozzájárulnak 
a szellemi, kulturális fejlődésükhöz, fej-
lesztik a szociális érzékenységüket, növe-
lik a közösség iránt érzett felelősségüket.  

Az igazgató elmondta, hogy az iskola az  
előminősítést már a projekt megkezdése 
előtt megszerezte, a pályázat által biztosí-
tott lehetőségekkel pedig felkészült a re-
ferenciaintézményi  minősítési eljárásra.  
Jelenleg az eljárás lefolytatására várnak, 
hogy megkezdhessék referenciaintézmé-
nyi működésüket. Addig is folyamatosan 
bővítik jó gyakorlataik körét, a pedagó-
giai munka megújulását célzó tevékeny-
ségüket. Minderről részletes informáci-
ók olvashatók a gimnázium honlapján: 
www.karinthy.hu.

➜ fülep erzsébet

A KARINTHy PÁLyÁZATI SIKERE
Digitális táblák és képzettebb pedagógusok

- zenés mesejáték - 

a FOGI színház előadásában, 

március 10-én, 
vasárnap 11 órakor 

Két éve nyílt meg a Duó Ételbár és Pizzéria. 
A vendégeket kellemes környezetben széles 
választékkal várják. A konyhán alapvetően 
magyaros ételek készülnek, kiegészülve a 
kiváló pizzakínálattal. Étlapjukon levesek, 
saláták, frissensültek és desszertek talál-
hatóak. Pálos Tamás konyhafőnök célja, 
hogy aki egyszer betér hozzájuk az többé 
ne felejtse el a Duó ízeket. Konyhájából csak 
olyan ételt enged ki, amit maga is szívesen 
fogyasztana, ez pedig csak maximális oda-
figyeléssel és állandó kóstolással érhető el. 
Számukra a vendégektől a dicséret a legjobb 
borravaló. 

A kiváló ételek és a barátságos környezet 
mellett, folyamatos akciókkal és különleges-
ségekkel várják vendégeiket. Szívügyüknek 
érzik a kerületi nyugdíjasok támogatását, 
ezért indították számukra a megfizethető, 
de ízletes kétfogásos napi menüt. A gye-
rekeknek apró ajándék és méretre szabott 
menü jár. A házi somlói galuska kihagy-
hatatlan, a Chef kedvence pedig könnyen a 
mi kedvencünkké is válhat. A rendelést te-
lefonon és interneten keresztül is felveszik, 
a házhoz szállítás pedig több kerületbe in-
gyenes.

A vendéglő mellett található a Duó Söröző. 
Hangulatos belső tere és kényelmes boxai helyet 
adnak a nagyobb baráti társaságoknak is. Az ét-
terem és a söröző között a távolság áthidalható, 
így aki megéhezik egy korsó sör mellé, bátran 
választhat az étterem kínálatából. Ráadásul a 
két helyiségben a teljes italpalettát lefedve min-
denki megtalálhatja kedvencét. Tavasztól őszig 
nyitva áll a közös kerthelyiség és a grillen fű-
szeres, mustáros csirke serceg. Hétvégenként 
karaoke és retro disco várja a szórakozni vágyó-
kat. Szülinapi rendezvényekhez, baráti koccin-
tásokhoz a sörözőben mindig foglalható asztal.

Az Orchidea Szépségszalon az étterem fe-
lett található. A színvonalas szalonban profesz-
szionális termékekkel és minőségi kiszolgálás-
sal várják a férfi és női vendégeket egyaránt. 
Többféle fodrászati, kozmetikai, masszázs és 
műkörömszolgáltatást nyújtanak mérsékelt 
áron. Még tart nyitási akciójuk, de folyama-
tos nyugdíjas kedvezmény, elérhető árú tini 
kezelés és szezonális akciók várhatók a későb-
biekben. A helyszín tömegközlekedéssel és au-
tóval is jól megközelíthető. Az ingyenes belső 
parkolóban pedig nem kell aggódnunk autónk 
miatt, sem egy kellemes ebéd, sem egy frissítő 
kezelés idején.

A Duó TRIó
Izgalmas színfolt a kerületben
duó vállalkozás az üllői út 302. alatt. A forgalmas út mentén kiterjedt szolgál-
tatási körrel, egymástól pár lépésnyire üzemel a duó ételbár és Pizzéria, a duó 
söröző és az orchidea szépségszalon. 

2013.
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Apróhirdetés

 szolgáltAtás
n Füstölés! KolBász ÉS HÚS FÜSTÖLÉST RÖVID HATÁRIDŐRE VÁLLALOM. TEL.: 

290-5691, 06/70-520-71-51

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 szoBAFestés, mázolás és tapétázás. Nagyobb és kisebb munkákat is garanciával, 
reális megfizethető áron vállalok. Kassai. Tel.: 295-1852, +3630-307-3921

n laKásfelÚjÍtás! Kőműves, BurKoló, festő, ács, tetőfedő munKáK! 
vÍz, fűtés, villanyszerelés, nyÍlászáróK cseréje. családi HázaK 
átalaKÍtása, tetőtér BeéPÍtés. HomloKzati Hőszigetelés, Hő 
HidaK megszüntetése. tervezés! éPületenergetiKai tanÚsÍtvány! 
tel: 258-4892 moBil: 06 20 915 4433

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

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 ács – Köműves munKáK laKatos munKáK, szoBafestést, 
mázolást, taPétázást, vÍzszerelést, dryvitozást és 
villanyszerelést. nyugdÍjasoKnaK 20% Kedvezmény Ha Kell: 
sürgösen is! t.: 0670/576-4709

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

n varrógéP alKatrész  szaKüzlet. javÍtás, Kiszállással is. 
nyitva: 9-17-ig. cÍm: Xviii. Ker., KirályHágó u. 110. tel.:283-7282

n szőKe tüzéP ajánlata! BudaPest Xviii., üllői Út 731. (a BéKe 
térnél) tel.: 06-1/294-4059 BudaPest Xviii., KirályHágó u. 88. 
tel.: 06-1-/290-2423 PorotHerm eurotHerm tégláK aKciós 
áron! szállÍtás megegyezés szerint! tondacH cseréP aKció! 
ytong, Betongerenda, Béléstest, zsaluKő HomoK, sóder, 
murva, termőföld. válaszfaltégla, Kistégla. HullámKő, 
ParKetta 1800 ft/m2 aKciós áron!!! HázalaPKiszedés, 
földszállÍtással! az aKció a Készlet erejéig érvényes!

n Antialkoholista csapat szobafestést, mázolást, tapétázást, csempézést, 
gipszkartonozást, víz – villanyszerelést, parketázást, szőnyegpadlózást, homlokzat 
szigetelést, ács – lakatos, redőnyös, kőműves munkát, nyílászárók cseréjét, épületek 
tervezését-kivitelezését vállalja. 0620-9982-369, delabt@vipmail.hu

oKtAtás

n dajKa, KisgyermeKgondozó, gyógyPedagógiai asszisztens 
KéPzés. Kasza KéPzés tel.: 276-5918 www.KaszaszaKKePzes.Hu 
nusz: 01006404

 

n diplomás tanár német nyelvből általános iskolások korrepetálását vállalja. Tel.: 
0670/611-5429

n Pedagógus gyermekfelügyeletet vállal, alkalmilag is. Tel.: 0670/611-5429

n matematika, fizikatanítás általános és középiskolások részére, nagy hatékonysággal 
szaktanártól! Házhoz megyek! T.: 06-20-9-590-134

n német nyelvBől KORREPETÁLÁST, TANÍTÁST VÁLLALOK. T.: 06-30/259-96-78

n matematikából, fizikából korrepetálást vállalok általános- és középiskolás tanulók 
számára. Telefon: +36-1/294-5985

állás/PályázAt
n Budapesten egyik leggyorsabban fejlődő Bel-Budai székhelyű irodája, otthonról is elérhető 

adatbázissal ingatlanértékesítő munkatársakat keres Budapest XVIII.-XIX.  kerületi területére, 
azonnal betölthető teljes munkaidős pozíciójába. Versenyképes kiemelkedő fix + jutalékos 
vagy teljesítményarányos bérezés. Irodánk stabil hátteret nyújt referensei számára, amellyel Ön 
biztonságosan tudja tervezni céljai elérését. OKJ-s képesítés vállalkozói jogviszony nem feltétel. 
Azonos területen szerzett 1 éves vagy korábbi értékesítői területen szerzett tapasztalat előny. 
Amennyiben felkeltette érdeklődését az állásajánlat, várjuk fényképes önéletrajzát és motivációs 
levelét. E-mail: info@budahouse.hu. Telefon: 06/70-500-4467  

n A Xviii. kerületi OTTHON CENTRUM irodába két munkatársat keresünk ingatlantanácsadó 
munkakörbe. Érdeklődni: 0670/454-1810

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

n A Budapest Xviii. Csontváry u. 15-23. Társasház pályázatot hirdet Gondnoki és Takarítói 
feladatok ellátására. A munkakör ellátásához szükséges feltételek: Vállalkozói igazolvány, 
Önéletrajz, fizetési igény megjelölésével, külön a gondnoki, külön a takarítói munkára. Szakmai 
alapkövetelmény a gondnoki munkakörnél: lakatos-villanyszerelői munkákban jártasság, 
Mobiltelefon, referenciák. Jelentkezni lehet és a munkaköri leírás átvehető az alábbi helyeken: A 
közös képviseletnél, levélcím: 1186.Bp. Margó Tivadar u. 202., telefon: 290-7893, 20/9841-372, 
email: info@zalakepviselet.hu A pályázat benyújtási határideje: 2013. február 28.

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

gyászoló CsAlád
n Fájó szívvel tudatjuk, mindazokkal akik ismerték és szerették, hogy drága Édesanyánk 

Fekete Gézáné, az egykori Állami telep gyógyszertárának vezetője, életének 92. évében, hosszú 
betegség után 2013.január 23-én elhunyt. Temetése 2013. február 8-án 12 óra 15 perckor lesz a 
Pestszentlőrinci temetőben. A gyászóló család.

meghívó
n A lakatos lakótelep Környezetéért Egyesület szeretettel meghívja kerületünk lakosait 

2013. február 13-án, szerdán 14:30-ra, az Eötvös Lóránd Általános Iskola diákjainak részvételével 
5-5 db madáretető és madárodú közös kihelyezésére. A madáretetőket és odúkat a Büdi-tó 
környékén, valamint a Lakatos úti lakótelepen kívánjuk elhelyezni. A Madáretetők kihelyezéséhez 
segítséget nyújt Dr. Kovács Tibor a Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság zoológusa, aki a séta 
közben megismertet minket a Büdi-tó és a lakótelep madárvilágával. Találkozó: Az Eötvös Lóránd 
Általános Iskola előtt február 13-án 14:30-kor.A séta után egy játékos vetélkedőre és egy közös 
uzsonnára is várjuk a résztvevőket. Ismertetjük továbbá a Büdi-tó környékének és a Lakótelep 
madárvilágának bemutatásáról szóló, Egyesületünk által meghirdetett fotó és rajz pályázaton 
való részvétel feltételeit, valamint átadjuk a rajzpályázathoz szükséges eszközöket. A program 
megvalósítása a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2012. évi támogatásával, 
valamint a Knizner Asztalos Kft. (1184 Budapest, Lakatos út 36.) segítségével történik, akik a 
madáretetőket biztosították.

n 2013. március 2-án (szombaton) 18 órai kezdettel az ETÜD Fúvószenekar és a tagjaiból 
alakult kamaraegyüttesek ( jótékonysági) hangversenye lesz a Rózsa Művelődési Házban. A 
belépőjegyek ára: felnőtt - 1.000.- Ft, diák és nyugdíjas - 600.- Ft.

n meghívó! A Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület 2013 február 19-én 14 órakor tartja 
KÖZGYÜLÉSÉT a Kondor Béla Művelődési Házban. Kérjük tagjainkat, hogy minél nagyobb 
létszámmal jelenjenek meg.

n Kedves nyugdíjas Barátaink! Alapfokú Számítógépes tanfolyamot indítunk! Szeretettel 
várunk minden érdeklődőt! Feltétel: Egyesületi tagnak kell lenni! Gyere közénk légy te is NY.É.V.E. 
tag! Érdeklődni lehet az egyesület székházában. Bp. XVIII.ker. Üllői út 391. T.: 293-91-11, H:9-12, 
Cs:9-13 Tanfolyam 2013.02.19-én indul!

KönyveK-régiségeK-
FestményeK

n régiséget gyűjtök! Pénzérméket, papírpénzt, kitüntetést, jelvényt, képeslapot, 
könyvet, könyvtárat, régi játékot, és minden egyéb régiséget vásárol gyűjtő. Telefonegyeztetés 
szükséges. Tel.: 0630-949-0055, Azonnali, díjtalan kiszállás!

ingAtlAn

n őrzött ParKolóK a Havannán a vörösmarty és Barcsay 
utcáBan. fizetési KedvezményeKKel! érdeKlődés : városgazda 
Xviii. Kerület nonProfit zrt. tel: 290-3165   vagy a HelyszÍnen. 
tiszteljen meg Bizalmával!

n debrecenhez közel, hitelmentes, 2,5 szobás házat – étkező, 2 fürdőszoba, 
beépített konyha, garázs, parkosított telek – budapesti 2 szobás lakásra (4. emeletig) 
cserélünk, értékegyeztetéssel. Érdeklődni: 06303883972

n Xviii. XiX. kerületben eladó - kiadó családi házat vagy lakást keresek, lehet 
felújítandó is. Hívását előre is köszönöm. Tel.: 0620/397-4055

n Budahouse Partners Ingatlaniroda ELADÓ  ingatlanokat keres meglévő ügyfélkörének 
kiszolgálására. Pontos, gyors, szakszerű ügyintézés!  Tel. 06 30-733-1753; 06-1-315-3367

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | E-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

n Wekerle központjában eladó egy két lakásos, belső kétszintes ingatlan. Az alsó 
szint hagyományos 3 szobás, a tetőtér hangulatos amerikai konyhás lakás. Irányár: 31,5 
MFt. Tel: 06 30 9317174

n Pestszentimrén önálló 2 szobás, 50 m2-es családi ház, kis telekkel eladó. A 
cirkófűtéses ház jó állapotú, azonnal  költözhető. Irányár: 12.5 MFt. Tel: 06 30 9317174

n eladó a Kisz lakótelepen, jó közlekedésnél egy 44 m2-es, másfél szobás, 
alacsony rezsijű, tégla lakás. Irányár: 7,5 MFT. Tel: 06 30 9317174

n eladó Pestszentlörinc központjában, jó közlekedésnél, egy 3 szobás, 126 
m2-es felújítandó, cirkófűtéses, családi ház, pincével, melléképülettel. Irányár: 15 MFt. 
Tel: 06 30 9317174 

n eladó Kispesten jó közlekedésnél egy teljesen szeparált 80 m2-es, két és félszobás 
házrész,140 m2-es telekkel és garázzsal. Irányár: 15,2M Ft.  
Tel: 06 30 9317174

n Pestimre központjához közel de csendes helyen 2 generációs jó állapotú 
körbejárható családi ház eladó csak 19,9 M-ért. Tel. 06 30-733-1753

n Pestszentlőrinc lakatos lakótelepen az építő utcában eladó részben felújítandó 
54 m2-es 2 szobás, parkettás nem panellakás beépített erkéllyel.  Irányár: 8,1MFt T.: 06 
30-733-1753

n Pestszentlőrinc szent lőrinc telepén eladó egy III. emeleti részben felújított 49 
m2-es 1 + 1 félszobás erkélyes lakás.   Irányár: 8,9MFt  
T.: 06 30-733-1753

n KertKAPCsolAtos ÚJSZERŰ KISLAKÁS DÉLI FEKVÉSSEL! XVIII. kerület egyik 
legszebb telepén a Bókay kertvárosban ELADÓ egy 2008-ban épített tégla társasházban, 
földszinten lévő napfényes, meleg hangulatú 44nm-es, TEHERMENTES, 1,5 szobás, 
amerikai konyhás nappalival kialakított, EGYEDI FŰTÉSŰ szép lakás kiváló közlekedéssel. 
12.9M Ft Tel. 06 30-733-1753

n eladó 18.kerületben ÚJ építésű ikerház 70m2 alapterületű,3 szobás 250m2 kertel , 
fedett kocsi beállóval. Ára :21,5 MFT    Tel. 06 30-733-1753

n Újszerű, církós, nagyon alacsony fenntartású gyönyörű 45 nm-es téglalakás eladó a 
Bókay kertvárosban.Terasszal, kerttel, kocsibeállóval.  
Ár: 12,4 Mft.  Tel. 06 30-733-1753

n 80 nm-es CírKós , 2 erkélyes tökéletes állapotú téglalakás eladó a Kétújfalu 
utcában, garázzsal,tárolóval együtt. Azonnal költözhető, tehermentes. Ár: 17,9 M.ft.  Tel. 
06 30-733-1753

Cím: 1024 Budapest, Margit körút  27. I./1.
Tel: 06/1-315-3367,  Fax: 06/1-315-3367
mobil: 06/70-500-4467 | E-mail:info@budahouse.hu
Web:www.budahouse.hu

Piliskó és Tsa Kft. 1188 Bp., Nagykőrösi út 84. 
www.piliscar.hu  T.: 295-0860

MŰSZAKI VIZSGA
19 990 Ft-tól! 

 
  3,5 tonnáig minden típusú 

gépjárművet (és azok pótkocsiját), 
motorkerékpárt.  

AUTÓJAVÍTÁS, FUTÓMŰÁLLÍTÁS,    
HIBAKÓD KIOLVASÁS 

 

30 éve az Önök szolgálatában

 

 
A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
a következő pozíciókba keres munkatársat: 

 
VILLANYSZERELŐ MUNKATÁRS 

Szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkező, munkájára igényes villanyszerelő munkatársakat 
keresünk. Képzettséget igazoló bizonyítvány, munkatapasztalat, önálló, igényes munkavégzés 

és megbízhatóság alapfeltétel. 
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Villanyszerelő”! 

 
ASZTALOS MUNKATÁRS 

Asztalos végzettséggel rendelkező, munkájára igényes munkatársakat keresünk. Képzettséget 
igazoló bizonyítvány, munkatapasztalat, önálló munkavégzés és megbízhatóság alapfeltétel. 

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

 

Jelentkezés módja: 
Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken: 

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

1181 Budapest, Üllői út 423. 
 

 
 

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S 
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE 

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát 
képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 

 

„Endrődi Ház ” (Üllői út 339./Endrődi 2. sarok) – 4 db gépkocsi beálló – 12 m2 

Baross u 4. fsz. 11. – 45 m² - vegyes élelmiszer 
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár (fűtés nincs) 

Csontváry u 15. fsz. 6. – 20 m² - kutyakozmetika 
Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru 

Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - péküzlet 
Csontváry u 23. fsz. 293. – 20 m² - iroda 

Csontváry u 23. fsz. 298. – 30 m² - vegyes iparcikk 
Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel 

Deák Ferenc u. 9-11. – 1332 m² - területhasználat 
Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár 

Felsőcsatári út 48. fsz. 6. – 47 m² - élelmiszer bolt 
Goroszló u 12. fsz. 2. – 13 m² - garázs 

Goroszló u 14. fsz. 4. – 14 m² - látványpékség 
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár 

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

Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet 
Havanna u 1. fsz. 71. – 24 m² - zöldséges 

Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha 
Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet 
Havanna u 44. fsz. 4. – 23 m² - üzlet 

Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - varroda 
Havanna u 50. fsz. 217. – 9 m² - varroda 

Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - zöldséges 
Havanna u 52. fsz. 292. – 23 m² - ruhajavító 

Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 5. – 9 m² - iroda 

Havanna u. 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u. 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer 
Havanna u. 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt 

Kaszás u 6/a – 646 m² - hobby telek 
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 
Lajta u Hrsz.: 157229 – 473 m² - hobby telek 

Lakatos út 13. fsz. 5-6. – 164 m² - iroda 
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 

Margó T. u. 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem 
Margó Tivadar u 148. fsz. 1. – 24 m² - raktár 

Margó Tivadar u. 140/163. sz. – 14 m2 – raktár 
Margó Tivadar u. 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda 

Nagybecskerek u 30 – italautomata területhasználat 
Nagybecskerek u 30. – 181 m² - söröző 

Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Nemes u 26. fsz. 4. – 31 m² - zöldséges 

1 oldal Rákóczi F. u 35. fsz. 7-7/A. – 68+55 m² - élelmiszer bolt 
Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó 

Sallai-Ipacsfa u D/40 – 18 m² - garázs 
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda 
Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár 
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár 

Sina Simon sétány 2. fsz. 131. – 20 m² - élelmiszer bolt ( fűtés nincs ) 
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda (fűtés nincs) 

Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár 
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 5. fsz. 1. – 20 m² - garázs 
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda 

Sina Simon sétány 6. fsz. 158. – 14 m² - vegyesbolt 
Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító 

Tövishát u 11. fsz. 163. – 14 m² - élelmiszer bolt ( fűtés nincs ) 
Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár 
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár 

Tövishát u 23. fsz. 146. – 14 m² - használt ruha 
Tövishát u 33. fsz.1. – 20 m² - üveges 

Tövishát u 37. fsz. 49. – 13 m² - garázs 
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz (fűtés nincs) 
Tövishát u. 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár (fűtés nincs) 
Tövishát u. 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda (fűtés nincs) 

Tövishát u. 13. fsz. 131. – 20 m² - iroda 
Tövishát u. 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – zöldséges 

Tövishát u. 33. fsz. 2. – 20 m² - iroda 
Tövishát u. 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár 
Üllői út 286. fsz. 10. – 41 m² - autósbolt 

Üllői út 286. fsz. 11. – 45 m² - nyílászáró bemutató 
Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - olcsó áruk boltja 

Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 
Üllői út 361 – 1074 m² - területhasználat 
Üllői út 394. fsz. 4-5. – 49+35 m² - italbolt 

Üllői út 424 – 426 m² - ingatlan 
Üllői út 453. fsz. 2. – 33 m² - iroda 

Üllői út 475. fsz. 5 – 29 m² - címfestő 
Üllői út 483. fsz. 7-8. – 27+11 m² - iroda 

Üllői út 537. fsz. 4. – 12 m² - zenebolt 
Üllői út 628. fsz. 3. – 50 m² - élelmiszer 

Üllői út 641. fsz. 7-8. – 21+22 m² - zöldséges 
A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Kondor Béla sétány 16. szám alatt 
az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 3.000.-Ft befizetés, vagy a fenti cím alatt 
készpénz befizetés ellenében az ügyfélfogadóban átvehető. A jelentkezési lap kitöltése után a 

mellékletekkel együtt ugyanitt leadható. 
 

 A pályázat benyújtásának határideje: 
2013. február 11. 11.00 - 16.00 óra 

Pályázati eredmény hirdetése: 
2013. február 15. 14.00 óra

Megtekintési időpont egyeztetése: 295-48-01/128 mellék 
Internet elérhetőség: www.projekt18.hu, www.vagyon18.hu, www.varosgazda18.hu 

2 oldal 
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Az oldalt összeállította: csernai mariann

x

Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.huHirDetés

HIRDETMÉNy 
A FÖLDHASZNÁLÓK 

SZÁMÁRA
A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény és a föld-
használati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 
356/2007. (XII. 23.) kormányrendelet módosítása 
következtében megváltoztak egyes, a földhasználati 
nyilvántartásra vonatkozó előírások.

1, 2013. január 1-jével bővült a földhasználati nyilván-
tartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, 
hogy a földhasználóknak (az erdőművelési ágú 
területek kivételével) a terület mértékétől függet-
lenül minden termőföld, valamint mező- és erdő-
gazdaság művelés alatt álló belterületi föld haszná-
latát be kell jelenteniük az ingatlanügyi hatóságnak 
(a kerületi földhivatalnak) a használat megkezdését 
követő 30 napon belül. A törvény értelmében föld-
használó az is, aki termőföld tulajdonjogával ren-
delkezik, és a föld használatát nem engedte át más 
személynek.

2, A kerületi földhivatalnál már regisztrált földhasz-
náló 2013. március 30-ig köteles bejelenteni:

a) magánszemély földhasználó esetében a személyi 
azonosítóját (személyi számát) és az állampolgársá-
gát. Amennyiben a földhasználó családi gazdálko-
dónak minősül, a kormányrendelet alapján a családi 
gazdaság nyilvántartási számát is be kell jelenteni, 
valamint szükséges annak megjelölése, hogy a föld-
terület a családi gazdasághoz tartozik-e. 

b) gazdálkodószervezet földhasználó esetében a sta-
tisztikai azonosítóját.
A 2. pont szerinti díjmentes bejelentéshez az erről 
szóló okiratok másolatát is csatolni kell.

A földhasználattal kapcsolatos bejelentésre szolgáló 
nyomtatványok (adatlapok) beszerezhetők a föld-
hivataloknál vagy letölthetők a www.földhivatal.
hu honlapról.

A bejelentést késve teljesítő földhasználót a föld-
hivatal bírsággal sújtja, amelynek mértéke a ter-
mőföld ingatlan-nyilvántartás szerinti aranyko-
rona-értékének ezerszerese oly módon, hogy nem 
lehet kevesebb a behajtható köztartozás minimális 
összegénél. 

Felhívom a földhasználókat, hogy a jogszabályi 
előírások teljesítése, valamint a földhasználati nyil-
vántartás teljes körűvé tétele érdekében bejelentési 
kötelezettségüknek az előírt határidőben tegyenek 
eleget. 

Budapest, 2013. január 18.
       

Borsay Tamás
hivatalvezető sk.

TISZTELT EBTARTó!
AZ ÖNKORMÁNyZAT KÖTELES AZ EBÖSSZEíRÁS NyOMÁN HELyI, 

ELEKTRONIKuS NyILVÁNTARTÁST VEZETNI
Budapest XViii. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén az állatok védelméről és kíméletéről 
szóló 1998. évi XXViii. törvény 42/B §-a alapján kerül sor az ebek összeírására a jogszabályban előírt 

adattartalommal. a települési (kerületi) önkormányzat köteles az ebösszeírás nyomán az ebtartók által 
szolgáltatott adatokról helyi, elektronikus nyilvántartást vezetni. az eb tulajdonosa, illetve az eb tartója az 

ebösszeíráskor köteles az ebösszeíró adatlapon feltüntetett adatokat a települési (kerületi) önkormányzat 
rendelkezésére bocsátani. 

Az állampolgárokat ebtartással kapcsolatos adataik tekintetében nyilatkozattételi kötelezettség terheli, így 
akik nem tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, állatvédelmi bírsággal sújthatók a hivatkozott törvény 43. § 
(1) bekezdése alapján. A bírságot egy éven belül az állatvédelmi hatóság szabja ki a 244/1998. (XII. 31.) Korm. 

rendeletben foglaltak szerint. 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata
nem tervezi az ebrendészeti hozzájárulás („ebadó”) bevezetését.

Az ebösszeíró adatlap további példányai átvehetők a Polgármesteri Hivatalban, 

valamint letölthetők a www.bp18.hu honlapról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként egy példányban kell kitölteni, 
majd a Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módok valamelyike útján eljuttatni:

– levélben, postai úton (1184 Budapest, Üllői út 400.),
– a Polgármesteri Hivatal portáján található gyűjtőládába helyezve,

– illetve az adatlap leadható a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán is, ügyfélfogadási időben 
(1184 Budapest, Üllői út 400., vagy 1184 Budapest, Városház u. 16., illetve 1188 Budapest, Ady E. u. 100.). 

Az ebösszeíró adatlapok leadási, illetve postára adási határideje: 2013. május 31.

Tájékoztatjuk továbbá az ebtartókat, illetve ebtulajdonosokat, hogy 2013. január 1. napjától négy hónaposnál 
idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy a még meg nem jelölt 

ebeket szíveskedjenek állatorvosnál megjelöltetni.
Az eb mikrochippel történő ellátásának díja magában foglalja a mikrochip árát, a beültetés díját, valamint az 

állatorvosi adatbázisba történő regisztráció díját is.

††† KITÖLTÉSI ÚTMuTATó
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyHázA Fogaras utcában könnyű kapcsolatot találni Istenhez

� A fogaras utcai 
szent margit-
plébániatemp-

lomban január 20-án 
este celebrálta benke 
istván plébános azt 
a szentmisét, amelyik 
szent margit nevének 
ünnepe (január 18.) előtt 
tisztelgett. A templom, 
majd plébániatemplom 
történetéről is kérdeztük 
benke atyát.

– A plébániatemplom története 
igen gazdag, mondhatni, izgal-
mas.

– Mint mindent, ezt is a 
legelején kell kezdeni. Már 
Pestszentlőrinc parcellázásakor 
gondoltak a templomépítésre. 
Az „öröklétet” biztosítja, hogy 
a talaj előkészítéseként az alapot 
szintbe hozták, s az így kialakult 
templomalap formájáról ma is 
bárki meggyőződhet. Haraszti 
Sándor volt az, aki szorgalmaz-
ta, hogy a világháború befejez-
tével a ferencesek telepedjenek 
meg itt, amihez segítséget is 
nyújtott – beszélt a kezdetekről 
Benke atya.

szolgáló 
fErEncEsEk
– Az 1945 utáni évek nem ked-
veztek igazán az egyházaknak. 
Gondolom, a Fogaras utcában 
sem.

– Bizony nem. Az első szent-
misét 1945 májusában tartották 
a szuterénban, hat hívő jelen-
létében… Kezdetben a ferences 
rendházból jártak ki misézni az 
atyák, majd Mérő Ruppert vég-
leg ideköltözött. Meg kell emlé-
kezni Vereczkey Béláról is, mert 
ő bocsátotta a ferencesek rendel-
kezésére a Fogaras utca 16. alatti 
házat, amit később el is adott 
nekik. Ruppert testvért Kiss 
Elemér atya követte, akit azon-

ban 1950 nyarán elszállítottak, 
majd a rendet fel is oszlatták. A 
váci püspök közreműködésével 
azonban világi áldozópapként 
az atya visszakerült Lőrincre.

– A ferencesek fontos szerepet 
játszottak a templom „őskorá-
ban”.

– S nem csak abban. A kö-
vetkező jelentős állomás az volt 
az akkor még kápolna életében, 
hogy idehelyezték Kalliszt atyát. 
Ekkor 1965-öt írtunk. Neki is 
köszönhető a kápolna újabb 

bővítése, 1971-től. Hosszú, nyu-
godtnak is nevezhető időszak 
után Kalliszt atyát címzetes es-
peressé nevezték ki.

rEndszErVáltozás 
– szErzEtEsruhA
– Ő hány évet töltött el a Fogaras 
utcában?

– Mintegy negyed évszáza-
dot. A rendszerváltozást mi 1989 
tavaszától úgy érzékeltük, hogy 
Kalliszt atya ismét ferences ren-

di szerzetesruhában jelent meg. 
Ő ezt követően az egészségi álla-
pota miatt az áthelyezését kérte. 
Ezt jóváhagyták, így rövid ideig 
még a lelkészség felszámolása 
is a levegőben lógott. Ekkor, 41 
évesen kerültem ide. Folytattam 
az altemplom építését, az ur-
natemető pedig ötszáznál több 
hellyel bővült. Mindezek mellett 
1996. november 1-jén az altemp-
lomban az első szentmisének 
örvendhettünk.

– Az ön tettrekészségének is 

része volt abban, hogy a követke-
ző évben plébániai rangra emel-
ték a templomot?

– Ezt nem tudom, de janu-
ár 18-án, Szent Margitnak az 
ünnepén Paskai László bíboros 
megáldotta az altemplomot, s 
bejelentette: a lelkészséget plé-
bániai rangra emelte.

Az Első 
szEntmisE
– Gondolom, ettől a pillanattól 
vált reménytelivé a templom-
építés szó használata az addigi 
„csak” kápolnaépítés helyett.

– Ez a rang sokat jelentett, 
1997 mégis „üres” év volt. Az 
anyagiak miatt a felső templom 
építése nem kezdődhetett el, az 
altemplom ugyanis 23 milliót 
vitt el. A munka előkészületei 
azonban nem álltak le, a terveket 
elkészítettük. Az altemplomban 
időközben osszárium készült, 
fedett szórókút formájában. Ez 
ma is a hamvak közös gyűjtőhe-
lyéül szolgál, olcsó temetkezést 
biztosítva.
– Mikor kezdődhetett meg a felső 
templom építése?

– 1998-ban, de akkor jó 
tempóban, mert a következő év 
második felében már a fűtési, 
épületgépészeti kivitelezés folyt, 
kiegészítve a világítási és a han-
gosítási munkálatokkal. Annak 
az évnek a végére pedig kitűz-

hettem az első szentmise idő-
pontját. Sosem feledem: 1999. 
december. 23. volt az a nap, 
amikor megáldhattuk a felső 
templomot.

VAlóbAn 
sEgítEtt…
– Mi történt azóta? Tizenhárom 
év hosszú idő.

– Nem biztos, hogy egy ilyen 
mozgalmas történetű templom 
tekintetében is igaz ez a megál-
lapítás. De büszkén válaszolok, 
mert azóta a templom berende-
zése is elkészült. Az új oltár, a 
tabernákulum, a keresztelőkút 
és végül a padok. Aki most belép 
hozzánk, azt érezheti: ilyen kör-
nyezetben könnyű kapcsolatot 
találni Istenhez. Akik a temp-
lom építésében szerepet vállal-
tak, a közmondást is igyekeztek 
megvalósítani: Segíts magadon, 
s Isten is megsegít. Minket való-
ban megsegített.

mAgAs elismerés
A gondviselés, no 
meg az egyházmegye 
helyezte 1994-ben 
a Fogaras utcai 
templomba az akkor 
még ifjú Benke istvánt, 
aki odaadó munkát 
végzett. olyannyira, 
hogy 1999. december 
23-án már szentmisét 
celebrált a felső 
templomban. néhány 
nappal korábban a 
bíboros címzetes apáttá 
nevezte ki őt, kifejezve 
a főegyházmegye 
megbecsülését a 
munkájáért – olvasható 
a szent margit-templom 
történetét ismertető 
írásban.


 

A Szent Margit-templomban 
található urnatemetőről a www.
szentmargit.hu címen találha-
tók információk.

a SzutEréntőL 
az urnatEMEtőig
„Templomkaland” Szent Margit nevével megáldva

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az elnyert pályázat 75 százalékos tá-
mogatást (8 289 469 forintot) nyújtott 
a több mint 11 millió forintos beru-
házáshoz. Az imaházi beruházást két 

vállalkozó végezte el: a Trázsi Építő-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
és Pátkai László asztalosipari vállal-
kozó.

kicsErélték 
A nyílászárókAt
A projekt keretében szigetelték és fel-
újították az épület homlokzatát, a 
tetőhéjazat palaborítása helyére pedig 
cserép került. Az energiahatékonyság 
növelése érdekében az összes nyílászá-
rót kicserélték. Mindez akadálymente-
sítő rámpával egészült ki. A kiskaputól 
induló feljáró nem csupán a kerekesz-
székkel érkezőknek nyújt segítséget, 
hanem a babakocsis kismamáknak és 
a lépcsőn nehezen járóknak is.

A beruházással sikerült csökkenteni 
az utcáról beszűrődő zajt, kisebbé ten-
ni a hőveszteséget és javítani az épület 
megközelíthetőségét is.

ProgrAmok szintE 
mindEnkinEk
A pestszentimrei imaháznak 120-130 
rendszeres látogatója van. A szertartá-
sokon túlmenően heti rendszeresség-
gel rekreációs tornát, óvodás, iskolás, 
ifjúsági, kismama- és nyugdíjas prog-
ramokat, úgynevezett vasárnapi isko-
lát és varrókört is tartanak. Rendkívül 
népszerű a fiatalok körében a  Déli 
Gyümölcs elnevezésű ifjúsági találko-
zó és a Kreatív Ünnep, amely hivatásos 
előadó- és alkotóművészek programja-
ira épül.

Az épületben, amelyet folyamatosan 
korszerűsítenek, hangosítás, vetítési le-
hetőség és modern informatikai eszkö-
zök is rendelkezésre állnak.

AZ ORVOSOK, 
A FÚVóSOK 
VÉDŐSZENTJE

BAlázs
szent Balázs orvos és püspök 
volt az örmény sivas városban. 
életéről keveset tudni, azt azon-
ban igen, hogy püspökké válasz-
tása után a római helytartó üldö-
zése elől egy hegyi barlangba 
vonult vissza, onnan imádkozva 
vezette népét, és gyógyította a 
közösséget.

A keleti egyházban a VI. századtól, a 
nyugatiban a IX. századtól tisztelik a to-
rokbajok ellen védő szentként. A 14 segí-
tőszent közé sorolták. A Balázs-áldás ma 
is élő szokása a XVI. században keletke-
zett.

Balázst püspöki öltözetben vagy pa-
lástban ábrázolják, pásztorbottal és ke-
resztbe illesztett gyertyákkal. Általában 
gégedaganat, vérzések, kelések, pestis és 
fogfájás esetén imádkoztak a segítségéért. 
Emiatt az orvosok védőszentje. De szent-
je a takácsoknak, a szélmolnároknak és 
a fúvós muzsikusoknak is. Szent Balázs 
ünnepét február 3-án tartják, a katolikus 
egyházban ekkor végzik a balázsolást.

Személyéhez számos csoda és legen-
da fűződik. Egy asszonyon úgy segített, 
hogy visszaadta a sertését, amelyet farkas 
rabolt el. Az asszony hálából húst, kenye-
ret és gyertyát adott neki, mire Balázs a 
gyertyával megáldotta őt.

Kivégzéséhez is legenda fűződik. 
Amikor vízbe fojtás általi halálra ítélték 
őt, a következőt tette: a tópartra érve ál-
dást adott a számára halált jelentő vízre, 
azután elsétált annak közepéig. Ott meg-
fordult, és fölszólította a bíráit, hogy kö-
vessék őt, a vízen járva. Hatvanöten elfo-
gadták a kihívást, s valamennyien vízbe 
fúltak.

Benke atya úgy érzi,  ilyen környezetben könnyű kapcsolatot találni istenhez

A Pestszentimre-városközpont megújítása című pályázat kereté-
ben a kerületi baptista gyülekezetnek lehetősége nyílt arra, hogy 
az imaházát külsőleg teljesen felújítsa.

DÉLI GyÜMÖLCSÖT IS 
„FELSZOLGÁLNAK” 
A NEMES uTCÁBAN
Megszépült a pestszentimrei baptista gyülekezet imaháza

HíRek
A PtF nyílt napja
Nyílt napot tartanak 
március 9-én szomba-
ton a Gyömrői út 89. 
alatt található Pünkösdi 
Teológiai Főiskolán (PTF). 
A következő előadásokon 
lehet részt venni: 8.30-tól 
A pasztoralizáció története. 
Gyülekezetvezetés. Családi 
rendszerek. 11.30-tól: 
Dogmatika. Személyiség-
lélektan. Újszövetségi 
bevezetés. Információ és 
jelentkezés a ptf@ptf.
hu e-mail címen, illetve a 
290-9517 vagy a 06-70-
631-5827 telefonszámon.

Jóllakhatnak  
a rászorulók
Ismét meleg étellel látja 
vendégül a rászorulókat a 
Pestszentimrei Katolikus 
Közösségi Karitász február 
16-án 12 órától. Kovács 
István, a karitász megbí-
zottja elmondta, hogy ezen 
a szombaton a hajléktala-
nokon túl a szegényeket és 
a rászoruló nyugdíjasokat 
is szeretettel várják egy 
tál meleg ételre a Szent 
Imre-plébániatemplom 
kertjében.
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rózsA művelődési ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 7. 15 óra: Kiállítás-
megnyitó. A belépés díjtalan.
Február 10. 11 óra: Maszkabál 
– Gryllus Vilmos koncertje. 
Belépőjegy: 1500 Ft/fő.
Február 16. 15 óra: Életmód klub
Február 22. 20 óra: Retro-party – 
60-as, 70-es, 80-as, 90-es évek! 
Belépőjegy: 1000 Ft.
Február 23. 16 óra: Magyar táncház 
gyerekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 23. 17.30: Kézműves 
foglalkozás Gattyán Ágnes népi 
iparművész vezetésével
Február 23. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Február 24. 15 óra: Egy csók és 
más semmi – zenés vígjáték két 
részben. Szereplők: Fogarassy 
Bernadett, Oszter Alexandra, 
Harmath Imre, Beleznay Endre, 
Fogarassy András, Straub Dezső, 
Bodrogi Attila, Csala Zsuzsa, 
Sáfár Anikó, Straub Péter, 
Benedek Gyula, Ulmann Kriszta. 
Belépőjegy: felnőtteknek 2200 
Ft, nyugdíjasoknak és diákoknak 
1500 Ft.
Hetente több alkalommal Magic 
Dance zenés gyermektorna, zumba 
és női zsírégető torna a Rózsában. 
A részletekről az elérhetőségeinken 
lehet érdeklődni.
Terembérlési lehetőség esküvőre, 
bemutatóra előzetes egyeztetés 
alapján. A Rózsa Művelődési 
Házban Ticket Express- és 
Jegymester-jegyiroda működik. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
9–19 óráig.

4seAsons sí- és 
snoWBoArdPArK

városház utca 40.
Telefon: 06-30-575-3262
www.siiskola-bokaykert.hu
Péntek esti sízés a Mátrában: 
Péntek esténként a 
szuperhaladó csapat edzéseit 
Mátraszentistvánban tartjuk. 
Rendszerint van üres hely a 
buszban, ezért aki csatlakozni 
szeretne, szívesen elvisszük. Indulás 
délután 3-kor a síiskolától, sízés 
5–8 óráig, hazaérkezés este 10 óra 
tájban. Útiköltség: 2500 Ft.
Szülinap a síiskolában: 
Nincs hol megtartani gyermeked 
szülinapját? Szeretnéd, ha profi 
szórakoztatásban részesülnének 
a gyerekek? A 4seasons Síiskola 
erre is lehetőséget ad. Szülinapok 
hófánkozással, Moha bácsival, igény 
szerint sízéssel. Időpont-egyeztetés 
a 06-30-575-3262-es számon 
Gerencsér Ritával. Részletek a 
honlapon a „szolgáltatásaink” 
menüben.
További információ az 
elérhetőségeinken kapható.

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Február 9.: FTC-PLER–Tatabánya 
férfi NB I-es bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Február 10.: Pestszentimrei 
Sportkör-focimeccs
Február 15–16–17.: 
Ritmikusgimnasztika-verseny
Február 23.: 10 óra: Country-
fesztivál
Február 24.: Diákolimpia

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Február 9. 10 óra: a Cartoon Heroes 
női és U14-es floorball-csapatának 
bajnoki mérkőzései
Február 10. 8 óra: Országos 
gyermek kézilabdakupa
Február 10. 15 óra: Astra 
Közterület–FTC női futsal bajnoki 
mérkőzés
Február 10. 17.30: a Cartoon 
Heroes férfi floorball-csapatának 
bajnoki mérkőzése
Február 16. 8 óra: Országos 
gyermek kézilabdakupa

Február 16. 14 óra: Lónyay 
focitorna
Február 17. 8 óra: Országos 
gyermek kézilabdakupa
Február 23. 8 óra: Országos 
gyermek kézilabdakupa
Február 23. 16.30: a Cartoon 
Heroes férfi és női floorball-
csapatának bajnoki mérkőzései
Február 24. 10 óra: a Cartoon 
Heroes U14-es floorball-csapatának 
mérkőzése
Február 24. 16 óra: FTC-PLER–
Százhalombatta NBI/B-s bajnoki 
kézilabda-mérkőzés

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 7. 17 óra: Egészséges 
életmód – avagy az emberi 
szervezet védekező és öngyógyító 
mechanizmusai. Sonnleitner Károly 
életmód-tanácsadó előadása.
Február 8. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– bohóckodás
Február 16. 11 óra: Társasjáték klub
Február 19. 14 óra: a Szent 
Lőrinc-lakótelepi Nyugdíjas Klub 
összejövetele
Február 19. 15 óra: Barangolás a 
vesekövek birodalmában. Prof. Dr. 
Berényi Mihály előadása.
Február 20. 17 óra: KézműveSzerda 
– pingvin, jegesmackó, szánkó 
mackópajtásokkal
Február 26. 14 óra: a Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
Internethasználói foglalkozás 
indul a könyvtárban 20 órában, 
délelőttönként 9–14 óráig. Első 
csoport (kezdő): február 18., 
25., március 4., 11. Második 
csoport (kezdő): február 20., 
27., március 6., 13. Jelentkezni 
személyesen, a részvételi díj 
befizetésével lehet. A részvétel díja: 
beiratkozott olvasóknak 110 Ft/óra, 
regisztráltaknak 110 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Március 1. 17 óra: Bábszínház

Csontváry UtCAi FióK-
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 7. 10 óra: Csevegő 
csütörtök

gAlériA 18
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
A zene mindenkié – Vörös 
Anna kiállítása. A tárlat február 
8-ig tekinthető meg a könyvtár 
nyitvatartási idejében. 
Február 11.: a Rákosi vipera védelmi 
programot bemutató vándorkiállítás 
– megtekinthető március 1-jéig

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 290-2863, 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 8. 17 óra: Találkozások 
– Veres László faműves és Török 
Ibolya szobrászművész kiállításának 
megnyitó ünnepsége
Február 8. 18 óra: Sámson Band-
klubkoncert a 70-es évek zenéivel
Február 9. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Február 9. 10 óra: a Szent László 
Plébánia farsangi bálja
Február 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 13. 18.45.: Zumba Nikivel
Február 15. 10 óra: Ágacska – 
mesejáték az Otthon Theatrum 
művészeivel
Február 15. 18 óra: Varázslatos 
görög szellem – Pais István 
filozófiatörténész öt részből álló 
előadás-sorozata. A negyedik rész 
címe: Hódolat a múlt bölcselőinek.
Február 16. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás

Február 16. 10 óra: Törpesün-
kiállítás és -bemutató. Tartási és 
tenyésztési tippek.
Február 16. 15 óra: Tere-fere klub
Február 16. 9 óra: Szellemi 
sportbajnokság
Február 17. 10 óra: Farsangi 
jelmezverseny gyermekeknek
Február 17. 9 óra: Szellemi sport 
bajnokság
Február 17. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 20. 9 óra: Kerületi 
diákparlament
Február 20. 13 óra: Népi 
gyermekjátékok a pedagógiai intézet 
szervezésében
Február 20. 18.45: Zumba Nikivel 
Február 21. 10 óra: Kippkopp és a 
kipikopik – a Nefelejcs Bábszínház 
előadása
Február 21. 14 óra: Farsangi bál a 
NYÉVE szervezésében 
Február 23. 9 óra: Kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely, délután 
kézműves foglalkozás
Február 23. 19 óra: a Pitypang 
óvoda alapítványi bálja
Február 24. 10 óra: Csoki koncert – 
zenei ismertterjesztő előadás
Február 24. 9 óra: Csapatbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör 
szervezésében
Február 24. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 27. 18.45: Zumba Nikivel 

városházA díszterem
városház utca 16.
Február 8. 18 óra: Kórusmuzsika 
vidám, farsangi hangulatban – a 
Dél-pesti Sonore Vegyeskar 
koncertje
Február 22. 18 óra: Irodalmi est 
a NATIK szervezésében. Vendég: 
Börcsök Mária író, költő, publicista, 
a Kettészakadt Magyarország és 
a Szakadozó mítoszok című könyv 
szerzője. Az írónő műveiből felolvas 
Dzsupin Ibolya színművésznő. 
Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!
Február 27. 18 óra: Romantikus 
dalest Dévényi Cecília rendezésében

Út gAlériA AlKotóház
madách imre utca 49.

Február 12. 18 óra: Akvarell 
– Buczkó Imre festőművész 
kiállításának nyitóünnepsége

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyűJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 297-4951, 
06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
A pusztától a parkvárosig címmel 
állandó kiállítás.
Új kiállítás: A XVIII. kerület története
Kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján. Kerületi iskolai 
csoportoknak különféle ingyenes 
múzeumpedagógiai programok, 
foglalkozások a kiállítótermekben 
előzetes egyeztetéssel a PIHGY 
telefonszámán. A kínálat 
megtekinthető a pihgymuzeum.
gportal.hu oldalon.
2013-as helytörténeti naptárunk 
kinyomtatható, A4-es formátumban 
letölthető a honlapunkról! 
Február 1-jén elindult az általános 
iskolások számára szervezett 
helytörténeti vetélkedő. A 
vetélkedőhöz Párhuzamos életrajzok 
– 20 portré településünk múltjából 
címmel kiállítást készíttetünk, amely 
a kerület egyes iskoláiban lesz látható 
2-2 hétig. 
A kötött pályás közlekedés története 
Pestszentlőrincen és Pestszentimrén 
című minikiállítás a Csontváry utcai 
könyvtárban januártól látható.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig 
9 és 15 óra, pénteken 9 és 14 óra 
között. Iskolai szünetek idején a 
bejárati ajtó zárva lehet, ezért ebben 
az időben előzetes bejelentkezést 
kérünk.
A gyűjtemény új honlapja – www.
muzeum18ker.hu – már működik, és 
folyamatos fejlesztés alatt áll.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.

Település- és oktatástörténeti állandó 
kiállítás. Címe(i): 200 év emlékei 
– Pillanatképek Pestszentlőrinc-
Pestszentimre történetéből. 
Tablókiállítás a városrész kiemelkedő 
helytörténészeinek emlékére. 100 éve 
született Tomory Lajos; In memoriam 
Kovács Márk, Tekes Sándorné, 
Zsebők Kornélia.
A Múzeumsarok kiállítóterem nyitva 
tartása: keddtől szombatig 14 és 18 
óra között. 

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 297-4951
Állandó kiállítás: Élet a régi-
új lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Borostyán Gondozási Központ 
(Címer utca 88.):
Február 12.: Tudatos életmód klub 
– a pozitív gondolkodás negatív 
hatásai. Szabó Andrea Krisztina 
könyvbemutatója.
Belépőjegy: 400 Ft.
Február 13. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft plusz a 
felhasznált alapanyag ára.
Február 18. 17.30: Színházbarát 
klub. Belépőjegy: 300 Ft.
Február 20.: Kertbarát klub. Téma: 
A talaj előkészítése, palántanevelés. 
Előadó: Gyócsi Zoltán.
Február 21. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft plusz a 
felhasznált alapanyag ára.
Február 25. 17 óra: Kreatív 
kézműves klub felnőtteknek. 
Részvételi díj: 200 Ft plusz a 
felhasznált alapanyag ára.
Február 26.: Tudatos életmód klub 
– aranykori megújulás, avagy a 
vágyak valóra váltásának gyakorlati 
útja a feng-shui segítségével. 
Előadó: Halász Alexandra. 
Belépőjegy: 400 Ft.
Operabatárok klubja indul március 
25-től. Kérjük az érdeklődők 
előzetes jelentkezését.
Kastélydombi Iskola (Nemes utca 
56–60.):
Február 16. 17 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél: Nagy László. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Február 23. 17 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél: Nagy László. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Szenczi Molnár Albert Református 
Általános Iskola (Nagykőrösi út 
55–57.):
Február 16. 17 óra: Családi táncház 
és népi játszóház. Belépőjegy 
felnőtteknek 800 Ft, gyermekeknek 
500 Ft.
Bővebb információ programjainkról, 
programjaink helyszíneiről telefonon 
(291-9202), e-mailben (imrepont@
pikhaz.hu) vagy személyesen 
kérhető az Imre-Pont-irodában 
(Bányai Júlia u. 23.).

imre-Pont
Kisfaludy utca 68/B

Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Február 9. 10 óra: Kreatív kézműves 
foglalkozás gyermekeknek
Február 11-én KRESZ-tanfolyam 
indul az Imre-Pontban. Érdeklődni 
az elérhetőségeinken lehet.
Február 15.: Barangoló klub. 
Bővebb információ Reiman Katalintól 
kérhető a 06-30-350-3266-os 
telefonszámon.
Február 14-én és 28-án jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezést 
kérünk!
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
12–18 óráig, szombaton 12–17 
óráig a PIK Ház felújítása alatt a 
fenti új címen!
Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás, ingyenes 
WIFI!
Hétfőnként 13–18 óráig 

családsegítő szolgálat, szerdánként 
15–17 óráig fogyasztóvédelmi 
tanácsadás, csütörtökön 17 órától 
kézimunka szakkör.

PolgároK házA
üllői út 517.

Nyitva tartás: 
szerdán 9–14 óra között.
A jogi tanácsadás szünetel.

téglAgyári megálló
üllői út 453.

Telefon: 950-0427, 
06-20-576-9655
Február 8.: 
Jeruel Rock Family-koncert
Február 9.: 
Vörös István-koncert
Február 15.: 
Midniht Session – diszkóparti
Február 22.: Gesarol-koncert

Február 23.: Keep Floyding-koncert
A rendezvények kezdési időpontjáról 
és a belépőjegyek áráról a Téglagyári 
Megálló elérhetőségein lehet érdeklődni.

Kedves nézőink!
A XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre hivatalos közéleti 
televíziójának adásait mindennap 10, 
16, 18 és 20 órai kezdettel tekint-
hetik meg. Az adásszünetben képúj-
ságunk látható. Minden szombaton 
10 órakor új műsorral jelentkezünk! 
A televízióban látható tudósításokat, 
riportokat egytől egyig megtalálják 
a www.bp18.hu internetes oldalon. 
Várjuk véleményüket, észrevételeiket 
és javaslataikat! TV18-szerkesztőség 
és hirdetésfelvétel: 1181 Budapest, 
Üllői út 423. Telefon: +36/1-296-
0397, e-mail: tv@bp18.hu

SEgítEnEk 
a diákokon 

Kevés iskola engedheti meg magának, hogy saját 
erejéből segítsen a nehezebb anyagi helyzetben lévő 
diákjainak. A sztehlo gábor evangélikus óvoda, ál-
talános iskola és gimnázium úgy kívánja megolda-
ni ezt a gondot, hogy ösztöndíjat alapít a jól tanuló, 
de kevésbé jó anyagi környezetből érkező diákjainak 
támogatására. ennek fedezetét egy szociális alap 
jelentené, amelyet az intézmény maga kezelne, és 
amelyet szintén most készül létrehozni.

Hogyan is lehet-
ne könnyebben 
és szórakoztatóbb 
módon megterem-
teni egy ilyen kez-
deményezés pénz-
ügyi alapjait, mint 
egy jótékonysági 
bál szervezésével? 
„A jókedvű ada-
kozót szereti az 
Isten” – idézik Pál 

apostol korinthusbeliekhez írt második levelét a bál szervezői a 
meghívón, és e szentírási szöveg szellemiségét idézi a bál teljes 
programja. A sztehlósok február 9-én az esemény idejére bir-
tokba veszik a közeli Piros iskolát, ahol 19 órakor nyitótánccal 
kezdik az elegáns mulatságot. A szülők és a diákok számára egy-
aránt örömteli, hogy a program elején fellép az előd intézmény 
egykori diákja, Csepregi Éva. És mielőtt az igazi össztánc meg-
kezdődne, bemutatkoznak az est nyertesei is: azok a diákok, akik 
a támogatást elnyerik. 

A jó szándékú adakozók kétféleképpen járulhatnak hozzá a 
kezdeményezés sikeréhez: belépő- vagy támogatói jeggyel. A 
belépő a svédasztalos vacsora árát is tartalmazza. A bál éjfélkor 
tombolával zárul. 

➜ -keg- 

VáLna a VáLóPErES 
ÜgyVéd

tudják, melyik a legveszélyesebb válóperes ügyvéd? 
Amelyik nem válhat el a feleségétől. Az ilyen minden-
re képes, hogy ügyfelét – többnyire tehetős hölgye-
ket – tisztességes apanázzsal elválasszon, vagy épp 
ellenkezőleg: megtartson a házasságban. 

Ilyen minden háj-
jal megkent, szak-
máját szenvedé-
lyesen űző ügyvéd 
dr. Sáfrány, akinek 
azonban nemcsak 
a munkája tarto-
gat felsorolhatatlan 
bonyodalmat, ha-
nem az élete is. A 
cselédjüknek kis-
babája született, de 

az apa kilétét a lány nem hajlandó elárulni. Az ügyvéd hosszas 
faggatását egyre nehezebben tűri, ezért végül a telefonkönyvben 
keres apajelöltet, noha az igazi apa egészen közel van. A válópe-
rek és az apasági kereset, a család és más családok életének bo-
nyodalmai fergeteges vígjátékká dagadnak, mindenkinek akad 
párja és a gyereknek új papája – vagy inkább mamája? A kulcs az 
ismeretlen Schőn Tóni kezében van. A vidám, remek poénoktól 
sem mentes zenés darab népszerű dallamvilágával nagyszerű ki-
kapcsolódásnak ígérkezik. 

Aki mindebből még nem ismert volna rá a cselekményre: Ha-
lász Imre, Eisemann Mihály és Békeffi István Egy csók és más 
semmi című zenés vígjátékáról van szó, amely a negyvenes évek 
óta számtalanszor aratott már sikert a színpadon, sőt a filmvász-
non is nagy siker volt. 

A sikerdarabot a könnyű műfajban igencsak járatos Fogi 
Színház – B. Bulvárszínház társulata hozza el Pestszentlőrincre. 
Az előadásban Oszter Alexandra, Fogarassy Bernadett, Harmath 
Imre, Straub Dezső, Csala Zsuzsa, Straub Péter, Fogarassy And-
rás, Benedek Gyula, Sáfár Anikó, ullmann Kriszta lép a közön-
ség elé. A produkció február 24-én 15 órakor látható a Rózsa 
Művelődési Házban.

➜ K. gy.

Programok
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Bizony, odébb van már ja-
nuár eleje, amikor Zsiga Gyula 
vezetőedző az első gyakorlást 
vezényelte a játékosainak, az 
FTC-PLER Budapest kézilab-
dázóinak. A csapat a sikeres 
bajnoki folytatás jegyében gya-
korolt, hol a régi csarnokban, 
hol a Sportkastélyban, sokszor 
naponta kétszer is.

EdzőmEccsEk 
zsinórbAn
Ebbe a menetelésbe négy edző-
mérkőzés is belefért az elmúlt 
hetekben. Elsőként a Balatonfü-

redet látták vendégül, s szenved-
tek egygólos (34-35) vereséget. A 
nehéz edzések mellett is érezhe-
tően kezdtek feljönni a fiúk. Az 
ellenfél, kétszer egymást követő-
en, a Michalovce volt, amely el-
len biztosan nyertek Lendvayék, 
előbb 37-29-re, másodszor 31-
27-re. A szlovákok után ismét 
magyar ellenfél volt soron, a 
Cegléd. A fölényes siker (30-18) 
jelezte, hogy nagyon készült az 
FTC-PLER a bajnoki folytatás-
ra.

A szegedi találkozó előtt Zsi-
ga Gyula elmondta, hogy renge-
teg munkát végzett a csapat az 

elmúlt hónapban, aminek, re-
méli, meg is lesz az eredménye, 
függetlenül attól, hogy tisztában 
van vele, nem az ő gárdája az 
esélyes. A szakvezető azonban 
biztos abban, hogy teljesíteni 
tudják a kitűzött célt, vagyis, 
hogy az első hat közé kerüljön 
az együttes az alapszakaszban.

PArádés kEzdés
A próbák után elérkezett a vizs-
ga napja. A szegedi sportcsar-
nokban, a Pick Szeged ellen, a 
televízió képernyője előtt.

Nem biztos, hogy a „matiné-
meccs” (13 órás kezdés) szeren-
csés, de el kell fogadni, a sportág 
és a csapat népszerűsítése miatt 
is. 

A meccs első húsz perce ki-
válóra sikerült, hiszen a csapa-
tunk fegyelmezett, lendületes 
játékkal tapadt a házigazdára. 
Olyannyira, hogy 6-6-nál még 
iksz volt, ami pedig a mieinket 
dicsérte, nem is kicsit. Azért is, 
mert jól védekezték ki az ember-
hátrányos helyzeteket, sőt, azt 

is, amikor kettővel kevesebben 
voltak, mint a másik oldalon.

ErősEbb kErEt, 
hosszAbb kisPAd
Jött azonban egy olyan időszak, 
amely gyakorlatilag eldöntöt-
te a legfontosabbat, a győztest. 
Zsinórban öt szegedi gólra nem 
tudtak válaszolni a mieink. így 
a félidőre 20-14-re alakult az 
eredmény, ami azt jelentette, 
hogy mindkét csapat tartalékol-
hatott. A Pick a Schaffhausen 
elleni BL-mérkőzésre, a mieink 
pedig a Tatabánya elleni, ha nem 
is sorsdöntő, de nagyon fontos 
összecsapásra.

A második harminc percben 
sem történt jelentős változás, ha 
csak az nem, hogy a beállított 
szegedi kapus, mellesleg olimpia 
negyedik helyezett Mikler Ro-
land hozta a londoni és a vébé-
formát. Lehúzta a redőnyt.

Kiderült az is – bár tudniva-
ló volt –, hogy melyik csapatnak 
erősebb a kerete, hosszabb a 
kispadja. A Szegedé. Ebből fa-
kadóan fokozatosan átvették a 
játék irányítását, magabiztosan 
lőtték a gólokat úgy, hogy iga-
zából nem is lehetett „bántani” 
a mieinket, mert megtették, ami 
tőlük telt.

Új mérkőzés, 
Új cél
A második félidőben ez arra volt 
elegendő, hogy 18-10-es szegedi 
fölényt jegyezhessünk fel. Meg 
azt is, hogy a vereségtől függet-
lenül a beállós, Kocsi András ki-
válót nyújtott, hét gólt lőtt.

A mérkőzés után azt mondta 
a 28 éves játékos, hogy szomba-
ton a Tatabánya ellen az lesz a 
dolguk, hogy „menjünk, men-
jünk, s egy pillanatra se hagy-
junk ki.”

A vége 14 gólos vereség lett 
a szegedi sportcsarnokban egy 
olyan találkozón, amivel csak 
a lefújás pillanatáig volt szabad 
foglalkozni. utána már csak a 
Tatabánya lehetett, lehet a célke-
resztben.

Azért, mert az a hatvan perc 
már befolyásolhatja, hogy vajon 
sikerül-e elérni a kitűzött célt, 
s a rájátszásban az 1-6 között 
folytathatja-e az FTC-PLER?

 
Jön A tAtABányA
A március 9-ei 
fordulóban hazai pályán 
folytatja a gárda. ekkor 
a tatabánya lesz az 
ellenfél hazai pályán, a 
sportkastélyban. A két 
együttes az rtl Klub 
kamerái előtt mérkőzik 
meg egymással, 
13.15-től.



Az oldalt összeállította: róth ferenc

A vereségtől függetlenül Kocsi András kiválót nyújtott, hét gólt lőtt

HÚsz Percig 
tartott a csoda
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lendvay Péterék igazi vizsgája a március 9-ei tatabánya elleni mérkőzés lesz  

huszonnyolc magyar sportoló utazott a X. speciális 
téli olimpiára, amelyet 111 ország 3300 versenyzőjé-
nek részvételével tartanak.

 
A pjongcsangi speciális téli olimpiára (január 29.–február 5.) 
készülő 28 magyar sportoló mondta el az eskü rövid szövegét a 
nagy utazás, a nagy verseny előtt január 21-én a budai várban. 
A bátorító mondat így hangzott: „Engedd, hogy győzzek, de ha 
nem győzhetek, hadd küzdjek bátran.” 

A Sándor-palotában Áder János köztársasági elnök búcsúztat-
ta a Dél-Koreába utazókat. A bensőséges hangulatú eseményen 
ott volt többek között Simicskó István sportért felelős államtit-
kár, Lengyel Lajos, a Magyar Speciális Olimpia Szövetség elnö-
ke, Fábián László, a Magyar Olimpiai Bizottság sportigazgatója. 
Kerületünk önkormányzatát Lévai István Zoltán alpolgármester 
képviselte.

Az eskü szövegét – Sebestyén Júlia korábbi műkorcsolyázó 
Európa-bajnok segítségével – a kerületi SOFI gyorskorcsolyázója, 
Mayer Barbara és a hófutó Sőre Zoltán mondta el.

Pestszentlőrincet Hingyi Ágnes és Hingyi Rita műkorcsolyá-
zó, Mayer Barbara és Péter Dávid gyorskorcsolyázó, valamint 
Miklósné Malek Erzsébet edző képviseli a dél-koreai játékokon.

hirdetés

NEM TuDTAK 
TRIPLÁZNI 
A FARKASOK
Trónfosztás: a nyíregyházi tigriseké a kupa
 
A nyíregyháza tigers nyerte meg a hetedik 
alkalommal megrendezett Cellect Aréna amerikai 
teremfutball-kupát, amelyet a sportkastélyban 
rendeztek meg vasárnap.

NÉGy KERÜLETI SPORTOLó 
DÉL-KOREÁBAN 

Hazánkban kevéssé ismert, 
ám egyre népszerűbb sport-
ág képviselői népesítették be 
vasárnap a Sportkastélyt. Az 
amerikai futballistáké volt a 
küzdőteret, ők vívtak egymás-
sal színvonalas teremmérkőzé-
seket, reggeltől estig.

–  Tizenkét csapat, köztük 
három külföldi lép pályára, 
s dönti el a hetedszer kiírt 
Cellect Aréna Kupa sorsát – 
mondta Tóth László, a hazai 
szövetség elnöke, aki elárulta, 
hogy az amerikai futball te-
remváltozatát úgy kell elkép-
zelni, mint a labdarúgásban a 
futsalt. Minden ugyanolyan, 
mégis más…

A torna már évek óta nem-
zetközi. Az idén három ország-
ból érkeztek vendégek. Auszt-
riából a Früstenfeld Raptors, 
Romániából a Temesvár 89ers, 
Szerbiából pedig a Grofovi 
Novi Krezevac „gladiátorai”. 
Ők, s még nyolc magyar gárda 
próbálta meg lelökni a trónról 
az egymást követő két évben 
– 2011-ben és 2012-ben – dia-
dalmaskodó Budapest Wolves 
I. csapatát.

Sikerült is, mert a címvédő 
farkasoknak ezúttal csak a do-
bogó harmadik foka jutott. A 
szezonnyitón a Nyíregyháza 
Tigers szerezte meg a győzel-
met. Az a csapat, amelyik az 
ukrajnából érkezett játékosai-
nak is köszönhette a sikerét. A 
tigrisek a döntőben a Miskolc 
Renegades csapatát győzték le, 
magabiztosan.

–  A nyíregyháziak sikere 
elsősorban a gyors és sokpasz-
szos játékuknak köszönhető, 
amelynek nem találták meg az 
ellenszerét a miskolciak. A te-
remtornánk az idén is közön-
ségsikert aratott, telt ház, 1000 
néző előtt játszottak a csapatok 
– mondta az elnök.

Az esemény fővédnöke 
Ughy Attila, kerületünk pol-
gármestere volt. Az érme-
ket, a kupát és a különdíjakat 
Szeneczey Balázs főpolgármes-
ter-helyettes, Lévai István Zol-
tán, kerületünk alpolgármes-
tere és Tóth László, a szövetség 
elnöke adta át.

a torna végeredménye: 
1. NyíREGyHÁZA TIGERS
2. MISKOLC RENEGADES

3. BuDAPEST WOLVES

A legsportszerűbb 
csapatnak járó különdíjat 

a Győr Sharks kapta.

●
�

Az alapozó időszak és az edzőmérkőzések után 
szombaton, február 2-án már élesben kellett 
bemutatnia a tudását az ftc-PlEr budapest 

kézilabdázóinak, s nem is könnyű ellenféllel szemben. 
A bl-mérkőzésre készülő Pick szeged ellen bra-
vúr lett volna már a pontszerzés is. nem is sikerült, 
mert hiába tartotta magát az első harminc percben 
a fővárosi csapat, a házigazda fölényesen, 38-24-re 
győzött.

HíRek
tarolt az Aqua 18 
Szinte egyeduralko-
dók voltak az Aqua 18 
Szabadidős Úszó és 
Sportegyesület ifjú úszói 
a diákolimpia budapesti 
döntőiben. A kerületi 
reménységek 10 arany-, 
7 ezüst- és 2 bronzérmet 
nyertek a  BVSC Szőnyi 
úti uszodájában rendezett 
viadalon.

Hat érmet lőttek
A Malév Íjász Egyesület 
versenyzői rajthoz álltak 
a Budapest-bajnokságon, 
ahonnan hat érmet (5 
aranyat, 1 ezüstöt) hoztak 
el a kerületnek. A sportág 
iránt érdeklődők Nagy 
György Tamástól kaphat-
nak felvilágosítást a 06-20 
992-2454-es telefonszá-
mon, délutánonként.

Hegyen is, 
terepen is
A Magyar Hegyi- és 
Terepfutó Szövetség 
találkozót rendezett a 
Bókay-kertben a terep-
futás népszerűsítésére. 
Szóba került a hegyi- és a 
terepfutás magyarországi 
múltja, jelene és jövője, 
az atlétika és a terepfutás 
kapcsolata, a fiatalok 
bevonásának a lehető-
sége, végezetül pedig a 
sportág általános irányáról 
és jövőjéről hangzottak el 
értékes gondolatok.
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� szép emlékekkel 
gondolhat visz-
sza az elmúlt 

évre a Valkusz család. 
teniszsikerekben gaz-
dag időszakot tudhat 
maga mögött, hiszen a 
„középső m”, máté úgy 
robbant be korosz-
tálya legjobbjai közé, 
hogy arra nemzetközi 
szinten is felfigyeltek. 
Valkuszék itt, lőrincen 
élnek, innen indulva 
érik el a sikereiket. kö-
zös gyümölcs ez, ám 
a háttérben, mint oly 
sok más famíliában, ott 
munkál az a személy, 
az a „kovász”, akit úgy 
hívnak, édesanya.

rótH ferenc   

 – A teniszben, ebben a kegyetlen 
„világsportágban” mérhetetlen 
fanatizmus kell ahhoz, hogy egy 
gyermeket az útjára indítson és 
azon is tartson a család. Önök 
miként élik meg ezt? – kérdeztem 
Valériától, az édesanyától. 

– Fanatizmus is kell, meg az 
a fajta optimizmus, ami nem 
engedi meg a mérlegelést, hogy 
vajon megéri-e, érdemes-e. 
Menni kell, csinálni, versenyez-
ni, utazni.

A három m
– Ez a céltudatosság valószínű-
leg csak olyan családban létezik, 
ahol korábban a szülők is átélték 
a sportolás élményét.

– Ez természetes, mert aki 
nem jött rá ennek az ízére ifjú-
korában, annak fogalma sincs 
arról, mi is ez. Nálunk két oldal-
ról is jött a „kényszerítés”. Ta-
mással, a férjemmel mindketten 
atletizáltunk. A Honvéd Tüzér 
utcai pályáján szerettünk egy-
másba első látásra. Nem tegnap 
volt, de ma boldog családanya-
ként mondom, hogy három cso-
dás fiunk van, három M betűs 
srác, Milán, Máté és Márk.

– Előre megtervezett névadás-
ok…

– így volt, de az sem a vélet-
len műve, hogy a két idősebbik, 
Milán és Máté egyazon hónap-
ban, augusztusban született.

– Miért éppen akkor?
– Az augusztusi gyerekek 

oroszlánok, s azt gondoltuk, 
hogy ez a jegy a jellemükre, az 
életük küzdelmeire is hatással 
lesz, vagyis oroszlánként küzde-
nek majd.

– Úgy küzdenek?
– Eddig úgy tűnik, igen. 

Máté mögött olyan év van 14 
évesen, amire büszke lehet. Kor-
osztályos Európa-bajnoki arany- 
és bronzérem, második helye-
zés az európai szövetség „Év 
játékosa”-választásán, s ráadás-
ként győzelem a decemberi Nike 
Junior Tour Masters versenyen, 
ami olyan, mintha korosztályos 
vb-t nyert volna. A legerősebb 
mezőnyű viadal ez. Milán fiam, 
a maga 16 évével, nyolcszoros 

magyar bajnok, előtte is nyitva 
áll a kapu.

– És mi van a nem augusztusi 
M-mel, Márkkal?

– Ő még nem lehet bajnok, 
csak négyéves. Azt viszont lát-
ni kell, hogy az ő kezében is jól 
mutat már az ütő. Igaz, nem au-
gusztusi, de azért várjuk meg, 
mire jut.

– Árulja el, hogy néznek ki a 
Valkusz család hétköznapjai.

– A legjellemzőbb erre a soha 
véget nem érő rohanás. Iskola, 
óvoda, főzés, mosás, a munka-
hely, a versenyek, az idegeske-
dés, az aggódás, a szurkolás. Ez 
azonban nem panasz, mert bol-
dogan tesszük. Látjuk az ered-

ményét, és ez mindennél többet 
ér.

kAtonás rEnd
– Kell is ehhez egy „főállású” 
édesanya, aki mindenre ügyel…

– Lehet, hogy kellene, de 
nincsen ilyen. Napi nyolc órá-
ban dolgozom, csak késő dél-
után érek haza. Tamás, aki test-
nevelő tanár az egyik iskolában, 
szintén be van fogva. Rohanós 
az életünk, de azt hiszem, hogy 
az értékeket sikerült és sikerül 
átadnunk a fiúknak.

– Ilyen élet mögött katonás 
rendnek kell lennie. Mindenki-
nek tudnia kell, mit mikor és mi-
ért csinál.

– Tudja is mindenki, mi a 
dolga, tudja, miért kel fel reg-
gelenként és mit akar elérni az 
adott napon. Másként káoszba 
veszne az egész.

– A két nagyfiú abban a kor-
ban van, amikor mindent meg-
esznek, és mindent kinőnek.

– Pontosan, így aztán, ami-
kor közösen ülünk asztalhoz, 
mintha több emberre főznék, 
mint ahányan vagyunk. Máté 
és Márk pillanatok alatt eltüntet 
öt-hat szelet húst, egy tálca sü-
temény csak addig tart, amed-
dig lerakom az asztalra. Mi meg 
csak nézzük Tamással, hogy 
hova fér beléjük ennyi. Persze 
érthető, mert mindketten leg-

alább napi három órát edzenek.
– Ismerve a soha véget nem 

érő teniszidényt, meg sem kérde-
zem, hol pihennek nyaranta…

– Nem is tudom, mikor vol-
tunk utoljára klasszikus családi 
nyaraláson. A legjobb esetben is 
csak arra jut idő, hogy valame-
lyik fiút elkísérjük valamelyik 
versenyére, s ha az olyan he-
lyen van, utána ott maradunk 
néhány napot. Nincs strando-
lás, városnézés, sízés, mint egy 
„normális” családban, de már 
megszoktuk.

nEm mEgy 
könnyEk nélkül 
– Az nem kérdés, hogy „tenisz-
anyukaként” stresszes az élete. 
Hogy bírja? Szokott-e sírni, ami-
kor látja, megtudja, hogy baj, 
avagy éppen siker van a pályán?

– Egy anyának nem is sza-
bad mást válaszolnia erre, mint 
hogy igen. Aki mást mond, nem 
mond igazat. Máté legutóbbi, 
decemberi győzelmét is meg-
könnyeztem. Azért is, mert csak 
később szereztem tudomást a si-
keréről. Akkor, amikor a döntő 
után végre bejelentkezett.

– Az ilyen „ötödik sebességű” 
életvitelhez a nagy elszántságon 
túl akarat és összefogás is kell.

– Valamennyien tudjuk: egy 
hajó, egy cél, egy család. így él-
jük meg a napjainkat.

– Még néhány év, és Márk is 
beszáll a „húsfalók” közé.

– Csak annyi lesz a változás, 
hogy nem tíz-tizenöt, hanem 
tizenöt-húsz szelet húst fogok 
sütni…

 
mestereK 
is KelleneK

máté felfedezője a fi-
atalon elhunyt magyar 
bajnok, Fagyas Katalin 
volt. ő volt az, aki 
arra kérte a szülőket, 
hogy nagyon figyelje-
nek erre a gyermekre. 
Figyeltek is, így az 
ifjú tehetség tudása 
ma már a golden Ace 
sport & tennis Club 
Bókay-kertben lévő 
pályáján csiszolódik 
Kis viktor szakmai 
irányításával és az 
édesapa, az egykori 
gerelyhajító erőnléti 
edzésein.


 

nem véletlenül 
oroszlánok 
Ahol a családi összetartozás is mozgatója a sportsikereknek

valkuszék mindennapjai szigorúan telnek, a szülők céltudatosságát a gyerekek is elsajátították

Nézem az órámat, hogy el ne 
késsek a megbeszélt találkozó-
ról, mert Papp Zoltán nagyon 
pontos ember hírében áll. Ezen 
nem is csodálkozhatunk, hi-
szen rengeteg óra figyelmezte-
ti a pontos időre Baross utcai 
műhelye falán és az asztalokon, 
ahol megállás nélkül csipognak, 
bim-bamboznak, ütnek, ketyeg-
nek. A lőrinci órás – amilyen jó 
egészségnek örvend – feltehe-
tően sokáig szorgoskodik még 

műhelyében, az általa javított 
órák percei nincsenek meg-
számlálva.

– Tíz éve vagyok nyugdíjas, 
de még nem tervezem, hogy 
végleg bezárok – mondta. – 
Amíg jól látok, és nem remeg a 
kezem, dolgozom. Nem szeretek 
munka nélkül élni, bár hobbi-
nak ott a kert, az olvasás és a 
pingpongozás. Minden héten 
kétszer játszom a Bókay-kertben 
nyugdíjasokkal, ez nagyon jót 

tesz az állóképességemnek, rá-
adásul megnyugtat.

– Sok a munkája?
– Nem panaszkodhatok, az 

emberek mostanában nem vál-
nak meg olyan könnyen az órá-
juktól, mint régebben. Hozzák 
javíttatni a régi felhúzós szer-
kezeteket, amelyek mintha újra 
divatba jöttek volna. Persze a 
kvarcórák még mindig vezetik 
a slágerlistát, de antik órákból 
is akad még, igaz, mesterük már 

egyre kevesebb. Halnak ki a jó 
órások, utánpótlás szinte nincs, 
mert legalább öt éve nincs órás-
képzés Magyarországon. Ha ab-
bahagyom egyszer, a műhelyem 
biztosan üresen marad. Saját 
utánpótlásomról nem tudok 
gondoskodni, mert a fiatalok 
nem jönnek erre a pályára. Nincs 
türelmük órákig pepecselgetni a 
bonyolult óraszerkezetekkel. A 
mesterek régen válogathattak az 
inasokból, akiknek fizettek, ma 
évek óta nem akad horogra egy 
ifjú titán sem.

– Lejárt az idejük? 
– Amikor 1957-ben elkezd-

tem ezt a pályát, nem hittem vol-
na, hogy fél évszázaddal később 
nem lesz utánpótlásunk. Szü-
lőfalumban, Füzesgyarmaton 
szerettem meg ezt a szakmát 
egy idős mesternél, majd Buda-
pesten az órás Szövetkezetnél 
töltöttem a tanoncidőmet. Egy 
év alatt végeztem el két osztályt, 
aztán hamar egy Andrássy úti 
üzletben kötöttem ki. A mester-
vizsgát 1965-ben tettem le. 

– Hogyan került ebbe a kerü-
letbe?

– Előtte Újpesten, Kőbá-
nyán és Kispesten dolgoztam. 
Ez utóbbi helyen üzletveze-

tő voltam tíz évig, nagyon jól 
ment az üzlet, sikerült felvi-
rágoztatni, mégis egy sajátra 
vágytam. 1980-ban kerültem 
Pestszentlőrincre, amikor meg-
halt az itteni órásmester, amit az 
apósomtól tudtam meg, ugyanis 
lőrinci lányt vettem feleségül. 
Az órás özvegyétől vettem át az 
üzletet, és azóta itt vagyok ennyi 
év alatt kialakult kuncsaftkör-
rel. Nehezen válnék meg tőlük, 
mert nagyon jólesik, hogy fel-
keresnek, sokszor csak egy kis 
beszélgetésre. Remélem, sokáig 
bírja még a szemem és a kezem. 

Papp Zoltán búcsúzáskor 
hozzátette, hogy az emberekhez 
nagy türelem kell, de ehhez a 
szakmához még nagyobb.  

 ➜ temesi lászló

A szülei 
KUláKoK voltAK
– húsz hold földünk 
volt Füzesgyarmaton, 
kukoricát kapáltam, 
libát őriztem. édesapá-
mat agronómus volt, 
de kulákká nyilvání-
tották, és elvették a 
birtokunkat. nyolcadik 
után nem vettek fel a 
technikumba, ezért 
szeghalomra kerül-
tem ipari iskolába, 
ahol fémiparosnak 
tanultam. szerencsére 
Füzesgyarmaton volt 
egy kitűnő órás, neki 
köszönhetem, hogy 
elsajátítottam ezt a 
szakmát – mondta 
Papp zoltán.
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EGYEDÜLIKÉNT A KERÜLETBEN 
Számítógépes munkaszemüveg Akció!
Nyerjen az Air Optix Kontaktlencse családdal!
Digitális és hagyományos fénykép kidolgoztatás!

Szent Imre Optika – Fókusz Bt.
Cím: 1188 Bp., Nemes u. 1.
Tel.: 292-3339
www.szentimreoptika.hu

Nyitva:
Hétfő–kedd–szerda: 
9–18.30
Csütörtök: 9–19
Péntek:  9–18
Szombat: 10–13Küldetésünk a tökéletes látás!

MÉG NEM ÜTÖTT 
AZ uTOLSó óRA
Nyugdíjban is aktív a lőrinci órásmester
Biztos kéz, jó szem és türelem – ezek a legfőbb ismertetőjelei Papp zoltán pestszent-
lőrinci órásmesternek. hetvenéves, fél évszázada van a pályán, negyedszázada a kerü-
letben és tíz éve nyugdíjban. még most is aktívan űzi mesterségét, azt mondja mindad-
dig „óráskodik”, míg nem remeg meg a keze munka közben…


