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adni Jó!

Hagyománnyá vált, hogy kucsák lászló 
országgyűlési képviselő jótékonysági 
koncertet ad zenészbarátaival. 2013-
ban a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
közoktatásért közalapítványon keresztül 
a tehetséges kerületi ifjúságnak ajánlot-
ta fel a befolyó bevételt, a december 5-i 
koncerttel pedig a szent lászló kórház 
gyermekintenzív osztályát szeretné 
támogatni.

a gyŐztes KisKert

A Magyarország legszebb konyhakertje 
program évértékelőjét, díjkiosztóját 
november 23-án, vasárnap tartották 
a földművelésügyi minisztériumban, 
ahol egyúttal meghirdették a jövő évi 
versenyt is, amikor minél több fiatalt 
igyekeznek majd mozgósítani a ker-
tészkedésre. Az eseményen vehette 
át kerületünk polgára, ruszka jános a 
neki ítélt országos díjat.

téli FelKészÜlés

Az előrejelzések alapján december 
elején még nem kell tartani nagyobb 
havazástól, de az már sokszor bebizo-
nyosodott, hogy a természet szereti a 
meglepetéseket, így nem árt idejében 
felkészülni a télre. nem tesz másként 
a városgazda Xviii. kerület nonprofit 
zrt. sem, amely teljes felszereltséggel 
és létszámmal várja a fagyos, csapa-
dékos hónapokat.

összeFogás 

Ismét megtelhetnek a cipősdobozok. 
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén 
is adventi akciót szervez a kerületben 
a baptista egyház. olyan karácsonyi 
ajándékokat várnak a segíteni szándé-
kozó emberektől, amelyekkel szebbé, 
melegebbé tehetik az ünnepnapokat a 
rászoruló pestszentimrei gyerekeknek. 
Az előkészületekről Háló gyula lelkész-
szel beszélgettünk.

pler-FordUlat

Az elmúlt időszakban két újabb 
mérkőzést vívott a PlEr-budapest 
kézilabdacsapata. Az elsőt, a cegléd 
ellenit csúfosan elveszítette. A máso-
dikat viszont, pazar második félidővel, 
megnyerte az orosháza ellen, begyűjtve 
ezzel a hetedik pontját is, ami kincset 
érhet a rájátszásban. A Hutvágner-
csapat november 29-én, szombaton 
gyöngyösön lép pályára.
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kerékGyártó GyörGy  

Ünnepélyes keretek között tet-
te le esküjét november 24-én 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzatának megvá-
lasztott képviselő-testülete. A 
Kossuth téren tartott ökume-
nikus áldáskérést követően 
Ughy Attila a testület tagjaival 
a Rózsa Művelődési Házba vo-
nult át, ahol a polgármesteri 
esküvel kezdődött, és a képvi-
selők esküjével folytatódott az 
új testület első ülése. A helyi 
választási bizottság elnöke si-
keresnek minősítette a válasz-
tásokat.

Az Első szó 
A köszönEté
– Újra itt, egymás között, egymás-
sal, a kerületért – kezdte ünnepi 
köszöntőjét Ughy Attila. – A négy 
évvel ezelőtt meghirdetett válto-
zás, felzárkózás, gyarapodás évei 
után most, 2014-ben a folytatás 
évét kezdhetjük meg. Az idei vá-
lasztásokat a Fidesz–KDNP párt-
szövetség magabiztosan, kérdések 
és kételyek nélkül nyerte meg. A 
kerület választói ezúttal is azokra 
bízták a vezetést, akik az elmúlt 
években a jó gazda szorgalmával, 
a kerület iránti alázattal végezték 
a dolgukat. Az első szó tehát most 
a köszöneté. 

A polgármester beszédében 
emlékeztetett: négy évvel ez-
előtt sokan intették, ne ígérjen 
olyat, amit nem tud megtartani. 
De az ígéretek megvalósultak: a 
csatornázás, a kerületi adóssá-
gok rendezése, az intézmények 
korszerűsítése, Pestszentimre 
városközpontjának megújítása, 
a közterületek korszerűsítése és 
sok mást terv.

öt év 
− öt üzEnEt
Ughy Attila a következő önkor-
mányzati ciklus öt évére öt prog-
rampontot fogalmazott meg. 

– Az első: ami jó, arra vigyá-
zunk, ami nem jó, azt kijavítjuk 
– kezdte az üzenetek ismerteté-
sét. – A második: a közösségépí-
tésnél kevés fontosabb dolgunk 
van. A harmadik: folytatjuk a 
megkezdett projekteket, és úja-
kat indítunk el. A negyedik: a 
kerület üzem- és működőképes, 
és tovább emeljük a közszolgál-
tatások színvonalát. Az ötödik: 
a lakosság részére megnyitott 

pályázati lehetőségek kiszélesí-
tése és minél több, a lakókörze-
teket érintő fejlesztés felgyorsí-
tása. A kerületben továbbra sem 
hagyunk magára senkit. Sem 
fiatalt, sem idősebbet, sem gon-
dokkal küszködő családot. Mi 
egy csapatban, egy mezben, egy 
célért dolgozunk. 

Beszédében Ughy Attila pol-
gármester külön kiemelte itt 
százezer ember együttes érdeke-
iről van szó, nem pedig külön-
böző ismérvek alapján, mester-
séges szétszedett közösségről:

– A mi szótárunkban nincs 
„velünk” és nincs „ellenünk” 
– aki nem érzi annak a súlyát, 
hogy egyetlen és oszthatatlan 
közösségről beszélünk, az gon-
dolja át a felelős politizálásról 
alkotott véleményét.

A polgármester végül megfo-
galmazta saját ars poeticáját:

− jómagam Mindenha-
tó előtti megítélése attól függ, 
hogy mit teszek másokért. Ké-
rem önöket, hogy ezt az utolsó 
félmondatot jegyezzék meg, és 
ezt tartsák magukra nézve is 

érvényesnek – szólt a képvise-
lőkhöz.

korábbi 
PolgármEstErEk
Az összefogás, a múltra is ala-
pozó közösségépítés szelle-
mében az ünnepi ceremónia 
második felében a kerület két 
korábbi polgármestere, Molich 
Endre és Mester László köszön-
tötte a megválasztott képvise-
lőket, és kifejezték bizalmukat 
azzal kapcsolatban, hogy a 
munka ebben a ciklusban is a 
kerületi közösség érdekében fo-
lyik majd.

A konszenzuskeresés jegyé-
ben, szakmai felkészültségük 
alapján olyanok is bizottsági 
helyeket kaptak, akik a kerület 
életében fontos szerepet ját-
szottak a korábbi években, és 
közismerten nem a jobboldali 
többség elkötelezettjei, mint 
Mogyorósiné dr. Pécsi Ildikó 
vagy Ternyák András.

Folytatás az 5. oldalon

Adventkor 
nyit a jégpálya
adventi gyertyagyújtás-
sal, tűzshow-val és más 
érdekességekkel várja 
a látogatókat november 
30-án a kerület kedvelt 
téli attrakciója, a jégpá-
lya a régi piactéren.

ma már nem kell külö-
nösebb reklám, hírverés 
ahhoz, hogy a kerületben 
élők tudják: advent első 
vasárnapjától szabadtéri 
jégpályán lehet korcsolyázni 
a polgármesteri hivatal üllői 
úti épületének szomszéd-
ságában, a Piac téren. A 
negyedik éve megszokott 
alkalmi létesítmény egyaránt 
kínál lehetőséget a sporto-
lásra, és szolgál közösségi 
találkozási pontként.
A pályát az adventi-kará-
csonyi időszakban hagyo-
mányosan nyílt közterüle-
ten alakítják ki (ez immár 
megszokott módon a régi 
piactér), majd az új év 
elejétől a bókay-kertben 
fogadják a korcsolyázni 
vágyókat. A modell bevált, 
ma a Pestszentlőrincen és 
Pestszentimrén élők szá-
mára természetes, hogy no-
vember végétől, december 
elejétől a tél végéig jégpálya 
van a kerületben.
A jégpályát felváltva hasz-
nálhatják korcsolyaoktatás-
ra a helyi tanintézetek és 
kikapcsolódásra a felnőtt 
lakosok. 
hét közben 8-tól 14 óráig 
óvodás és iskolás csoportok 
oktatása folyik, 15-től 
21 óráig pedig bárki korcso-
lyázhat, akárcsak hétvégén 
9-től 21 óráig.
A belépő 600 forint, ami 
egész napos pályahaszná-
latra jogosít, akár megszakí-
tásokkal is.
november 30-án 9-től 
21 óráig a belépés mindenki 
számára ingyenes!

Bővebben a 3. oldalon

ünnepélyes keretek között kezdte meg munkáját az új képviselő-testület

„mIt teszek másokért?”

a rózsa művelődési Házban tartott alakuló ülésen a polgármester és az önkormányzati képviselők letették az esküt

� „A megítélésem attól függ, hogy mit 
teszek másokért” – fogalmazta meg 
ughy Attila polgármesteri ars poeticá-

ját az újonnan választott képviselő-testület 
alakuló ülésén. A kerület vezetője arra kérte 
a munkatársait, hogy e gondolatok szel-
lemében végezzék ők is a munkájukat a 
következő öt évben. 
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Az osztályon sok ezer hálás 
szülő falra függesztett sok ezer 
levele tesz tanúbizonyságot 
arról, hogy a legnagyobb baj-
ban is mindig van segítség. A 
levelek mellett pedig mosoly-
gós gyermekek fotói, rajzai 
árulkodnak a számos esetben 
teljes gyógyulásról.

Hálás szülők
 „Még óvodás sem volt a kis-
fiam, amikor egy este rosszul 
lett, és be kellett vinnünk a 
kórházba. Az osztályvezető fő-
orvos a karjában vitte a gyer-
mekem az intenzív osztályra. 
Végeláthatatlan, gyötrelmes 
heteket éltünk át a feleségem-
mel, amíg vártuk a gépekre 
kapcsolt fiunk gyógyulását. Az 
orvosok az első napokban öt-
ven százalék esélyt sem adtak a 
teljes felépülésre, de nap mint 
nap láttuk, hogyan egészítik 
ki a technikai felszereltség hi-
ányát töretlen lelkesedésükkel, 
szakmai elhivatottságukkal. 
Ma, csaknem húsz éve látva az 
egészséges fiunkat, alig hisz-
szük el, hogy ez megtörtént 

velünk” – olvasható az egyik 
levélkében.

EgyrE jobb 
ErEdményEk
Két évtizede, hogy megkezdte 
működését a gyermekintenzív 
osztály, amelynek fejlődését 
jól mutatja, hogy míg a kez-
detekkor a gépi lélegeztetést 
igénylő kicsik közül csak min-
den másodikat tudtak visz-
szaadni a szüleiknek, ma már 
tíz apróságból kilencet. Ahogy 
teltek az évek, úgy ment egyre 
messzebb a híre a hálás szülők 
gyermekeiről szóló örömteli 
történeteknek. 

– Számos szülőtől, nagy-
szülőtől hallottam az elmúlt 
években arról, hogyan tesznek 
csodát a Szent László Kórház 
Gyermekintenzív Osztályának 
gyógyítói többek között kerü-
letünk legkisebbjeivel. Ebből 
merítve megtisztelő számom-
ra, hogy oly sokak nevében 
kezdeményezhettem, hogy az 
osztály vezetője hazánk leg-
magasabb orvosi elismeré-
sében részesüljön – mondta 
Kucsák László országgyűlési 
képviselő, akinek felterjeszté-

sét elfogadták, és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 
tavaly példaértékű munkájáért 
Semmelweis-díjat adományo-
zott dr. Ujhelyi Enikőnek. 

A gyermekorvos akkor 
az egész osztálynak köszö-
netet mondott a fáradhatat-
lan munkáért, amely nem ér 
véget a munkaidő leteltével. 
Az emberi léleknek ugyan-
is nincs munkaideje. Azok a 
gyermekintenzív osztályon 
dolgozó orvosok,  akiknek sok-
szor csak hajszálon múló gyer-
mekélet van a kezükben, nem 
teszik le a munkát a műszak 
befejeztével. 

Az embert próbáló küz-
delemhez a bátorító szóként 
ható rangos elismerés után 
egy jótékonysági koncerttel 
érkezik a segítség. December 
5-én 18 órakor a Rózsa Mű-
velődési Házban a kerület 
képviselője zenészbarátaival 
közösen ismét a gyermekekért 
csap a húrokba. Kucsák László 
2013-ban a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Közoktatásért 
Közalapítványon keresztül a 
tehetséges kerületi ifjúságnak 
ajánlotta fel a befolyó bevételt, 
a mostani jótékonysági kon-
certtel pedig a Szent László 
Kórház Gyermekintenzív Osz-
tályát szeretné támogatni.

élEtmEntő 
Eszközért
– Sosem gondoltam tanári, 
majd igazgatói pályafutásom 
alatt, hogy egy nap a legcso-
dálatosabb dolgot fogom fel-
fedezni egy-egy tanítványom 
régmúltba merült csibészségé-
ben: az egészséget. Sőt mivel 

intenzív osztályról beszélünk, 
így még inkább magát az éle-
tet, amely olyan magától ér-
tetődő a mindennapokban. 
Ellátogatva a kórházba, ma-
gam is megdöbbentem, hogy 
milyen törékeny lehet az élet, 
és mennyi múlhat egyetlen 
pillanaton. És bizony a ren-
delkezésre álló eszközökön is, 
amelyeknek a beszerzése szá-
mos esetben alapítványi vagy 
magánfelajánlásokból egészíti 
ki a rendelkezésre álló forráso-
kat. Szembesülve azzal, hogy 
minden egyes forint gyermek-
életekben mérhető, szeretném 
magam is felhívni kerületünk 
lakosainak a figyelmét arra a 
magas színvonalú, áldozatos 
munkára, amelyet naponta 
végeznek a gyermekintenzív 
osztályon a kicsik életéért, így 
kerületünk jövőjéért is – fo-
galmazott Kucsák László, hoz-
zátéve: – A jótékonysági kon-
cert belépődíja mellett cégek, 
intézmények felajánlása teheti 
könnyebbé egy-egy korszerű 
életmentő eszköz beszerzését, 
és minden egyes forintnak 
óriási jelentősége van. Apró 
gyerekekről van szó, így ha a 
kórház akár egy mesefilm le-
vetítését biztosítani tudja, an-
nak mosolyfakasztó ereje néha 
többet számít az összes gyógy-
szernél. 

Koncert 
a rózsában
a jótékonysági 
koncert december 
5-én 18 órakor 
kezdődik a rózsa 
Művelődési Házban.

� Az intenzív osztályon dolgozó gyógyítóknak 
sokszor csak egy hajszálon múló gyer-
mekélet van a kezükben. ők azok, akik 

emberfeletti erőfeszítéseikkel minden nehézség 
ellenére azért küzdenek, hogy visszaadhassák a 
gyermekeket szüleiknek. kerületünk számtalan 
megmentett gyermekének csodás története elju-
tott Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési 
képviselőjéig, kucsák lászlóig, aki jótékonysági 
koncerttel szeretné segíteni a szent lászló kór-
ház gyermekintenzív osztályának munkáját.

kucsák László országgyűlési képviselő zenészbarátaival a szent László kórház Gyermekintenzív osztályát segíti a koncerttel

A Szent László Kórház Gyermekintenzív Osztályának munkáját segítik
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Az emberi léleknek 
nincs munkAideje
Jótékonysági koncert gyermekeink életéért 
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A tisztségviselők fogadóórái:
UgHy attila
polgármester
Fidesz, 06-1-296-1330, 
polgtit@bp18.hu, előzetes 
egyeztetés alapján

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

döMötör istván
alpolgármester
Fidesz, 06-1-296-1315
keruletszel@freemail.hu, előzetes 
egyeztetés alapján, 2015-től 
minden hónap 2. keddjén 14-16-ig. 

galgóczy zoltán
alpolgármester 
Fidesz, 06-1-296-1318  
gz777@freemail.hu, előzetes 
egyeztetés alapján, minden hónap 
2. hétfőjén 13:30-17-ig. 

szarvas attila sándor
alpolgármester
KDNP, 06-1-296-1350 
szarvas.attila@freemail.hu 
előzetes bejelentkezés alapján  

A XVIII. Kerület 

PestszentlőrInc 

– PestszentImre 

önKormányzAtA 

december 

4-én 19 órától 

KözmeghAllgAtást 

tArt Az 

önKormányzAt és 

A cIVIl szerVezeteK 

KAPcsolAtánAK 

erősítéséről 

A VárosházA 

üléstermében 

(1184 üllőI út 400. 

I. emelet.).

KérjüK, hogy 

előzetes KözérdeKű 

KérdéseIKet és 

jAVAslAtAIKAt 

írásbAn juttAssáK 

el december 2-Ig A 

PolgármesterI hIVAtAl 

Portáján elhelyezett 

gyűjtőládábA VAgy A 

kozmeghallgatas@bp18.hu 

emAIlcímre.

Közmeghallgatás
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� Adventi gyer-
tyagyújtással, 
tűzshow-val 

és más érdekes-
ségekkel várja a 
látogatókat novem-
ber 30-án a kerület 
kedvelt téli attrak-
ciója, a jégpálya a 
régi piactéren.

kerékGyártó GyörGy  

Ma már nem kell különösebb 
reklám, hírverés ahhoz, hogy a 
kerületben élők tudják: advent 
első vasárnapjától szabadtéri 
jégpályán lehet korcsolyázni a 
polgármesteri hivatal Üllői úti 
épületének szomszédságában, a 
régi piactéren. A negyedik éve 
megszokott alkalmi létesítmény 
egyaránt kínál lehetőséget a 
sportolásra, és szolgál közösségi 
találkozási pontként.

mEgfizEtHEtő 
lEgyEn!
A 2010-ben alakult új képviselő-
testület első üléseinek egyikén 
merült fel először a szabadtéri 
jégpálya megnyitásának ötle-
te. Az elképzelés megvalósí-
tását támogató képviselők egy 
olyan többfunkciós ideiglenes 
létesítményt akartak létrehoz-
ni, amelyik egyszerre szolgálja 
a testnevelést az óvodások és az 
iskolások körében, illetve nyújt 
kikapcsolódási és találkozási 
lehetőséget az iskolából már ki-
nőtt kerületi lakosok számára. 
Nagyon fontos érv volt az is, 
hogy a belépőjegy megfizethető 
legyen az átlagos körülmények 
között élő családok számára.

A pályát az adventi-karácso-
nyi időszakban hagyományosan 
nyílt közterületen alakítják ki 
(ez immár megszokott módon a 

régi piactér), majd az új év ele-
jétől a Bókay-kertben fogadja a 
korcsolyázni vágyókat. A modell 
bevált, ma a Pestszentlőrincen 
és Pestszentimrén élők számára 
természetes, hogy november vé-

gétől, december elejétől a tél vé-
géig jégpálya van a kerületben.

ünnEPi nyitás
Az advent jegyében közös gyer-
tyagyújtással kezdődik novem-

ber 30-án vasárnap 18 órakor 
az idei hivatalos kerületi jeges 
szezon. A megnyitó ceremóniát 
látványos műsor egészíti ki tűz-
zsonglőr-bemutatóval és más ér-
dekességekkel. A látogatók most 

is megtalálják majd a szokásos 
és kedvelt ünnepi díszleteket: 
ismét itt fog állni a kerület ha-
talmas karácsonyfája az adventi 
koszorúval együtt, és felépül a 
mindannyiunk számára ked-
ves betlehem is. A pálya mellett 
büfé várja a korcsolyázásban 
megfáradtakat. A nyitónapon 
– mint minden évben – egész 
nap ingyenes lesz a belépés! 
Az egyetlen változás a belépés 
rendszerében lesz. A jegy idén 
600 forintba kerül, ami ugyan 
némileg drágább a tavalyi 450 
forintnál, ám nem kétórás kor-
csolyázásra jogosít fel, hanem 
egész napos belépésre. A szerve-
zők úgy tájékoztatták lapunkat, 
hogy a jegy megszakításokkal 
is érvényes, tehát ha valaki va-
sárnap délelőtt már korizott 
egy jót, de ebéd után vagy este 
újra szeretne találkozni a jégen a 
barátaival, ugyanazzal a jeggyel 
visszamehet. 

A tervek szerint január 11-ig 
működik a pálya a Piac téren, 
és a költözést követően január 
18-án nyit újra a Bókay-kertben. 
Ebben a tekintetben lehet válto-
zás, ezért érdemes figyelni a tá-
jékoztató táblákat, a Városképet 
és a www.bp18.hu portál híreit.

Információink szerint a 
Bókay-kertbe költözés után az 
esti időszakban ismét kibérelhe-
tik jégkorongcsapatok a pályát. 

Ünnepi nyitva 
tartás
a szervezők kérik 
a látogatókat, hogy 
figyeljék a jégpálya 
mellett kihelyezett 
tájékoztató táblát és a 
kerületi sajtót, mert a 
pálya karácsonykor és 
újévkor ünnepi nyitva 
tartással várja az 
érdeklődőket. 

ingyenes belépés 
A nyitónApon!
Advent első vasárnapjától ismét jégpálya a Piac téren

az első lépések soha nem könnyűek a jégen

áraK és nyitva tartás
A jégpályát felváltva használhatják korcsolyaoktatásra a kerü-
leti intézmények és kikapcsolódásra a kerület felnőtt lakosai. 
Hét közben 8-tól 14 óráig óvodás és iskolás csoportok 
oktatása folyik, 15-től 21 óráig pedig bárki korcsolyázhat, 
akárcsak hétvégén 9-től 21 óráig.
A belépő 600 forint, ami egész napos pályahasználatra jogo-
sít, akár megszakításokkal is.
november 30-án 9-től 21 óráig a belépés mindenki számára 
ingyenes!
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4 Közélet Libaragu, pörkölt, sőt még „úttörőgombóc” is készült a lőrinci garázspiacon

� Elsősorban a 
közösségterem-
tés volt a célja 

annak a szabadtéri 
főzőversenynek, ame-
lyet első ízben ren-
deztek meg a lőrinci 
garázspiacon.

kerékGyártó GyörGy  

Libaragu, pörkölt, sőt még „út-
törőgombóc” is készült novem-
ber 23-án vasárnap a lőrinci 
garázspiacon, egyszerűbb nevén 
a bolhapiacon. Egy piac kínála-
tához a helyben készült ételek 
évezredek óta hozzátartoznak, 
ezúttal azonban nem kifőzdék 
szolgálták ki a vásárlóközönsé-
get, hanem versengő kedvű kö-
zösségek mutatták be a főzőtu-
dományukat.

EgyrE több 
főzővErsEny
A XVIII. kerületben néhány 
évvel ezelőtt egyetlen főzőver-
seny volt ismert: a nagyszabá-
sú Szeptemberi Kóstoló. Mára 
azonban egymást érik a hason-
ló rendezvények: rendszeresen 
főznek például a pestszentimrei 
termelői piac különféle alkalmi 
eseményein, és ha nem is ok-
vetlenül versengési szándékkal, 
de begyújtják a tüzet a bogrács 
alatt a Lakatos-lakótelep lecsó-
fesztiválján, a Vasvári-napokon, 
a polgárőrnapon és más rendez-
vényeken is.

− Egyre több az ambiciózus 
amatőr szakács – kommentál-
ta mosolyogva mindezt Ughy 
Attila polgármester, aki fővéd-
nökséget vállalt a november 23-i 
találkozón.

A garázspiac első szabadtéri 
főzőversenyét az International 
Police Association Magyar 
Szekció (IPA MSZ), a Szabadtű-

zi Lovagrend és a Lőrincz Piac 
Kft. közösen rendezte, mint 
a kiírásból is kiderült, azzal a 
szándékkel, hogy a főzni vágyók 
még közelebb kerüljenek a friss 
és minőségi termékek beszerzési 
forrásához, a piachoz, és hogy 
a családi, baráti vagy vállalati 
közösségek újabb lehetőséget 
találjanak a vidám és tartalmas 
együttlétre.

– Alig lehet parkolni a kör-
nyéken. Úgy látom, most jóval 
többen vannak itt, mint egy 
átlagos piacnapon a befőzési 
szezonban, ami arra utal, hogy 
összetartó és vállalkozó kedvű 
közösségek működnek itt – vélte 
Ughy Attila. – Remélem, hogy 
egy-másfél évtized múlva már 
egy népszerű tradíció követői-
ként emlékezhetünk vissza erre 
a napra, mondván: ekkor kez-
dődött.

kétszEr AnnyiAn 
jöttEk
A hagyományteremtés szándé-
kát hangsúlyozta Kelemen Endre 
Venesz-díjas mesterszakács, a 
szabadtűzi zsűri elnöke is, mi-
előtt felkérte a polgármestert, 
hogy gyújtsa meg a rendezvény 
kezdetét jelző ágyú kanócát.

A kezdeményezés sikeréről 
számolt be Lovasi József, a le-
bonyolításért felelős IPA MSZ 
Közép-magyarországi Szerveze-
tének elnöke:

− Nagyjából egytucatnyi ne-
vező csapatra számítottunk, de 
26 közösség vállalkozott a ver-
sengésre, ebből kettő ifjúsági 
csapat. Ígéretes kezdet – mondta 
örömmel. 

A zsűrizésre felkért gasztro-
nómiai szakemberek az ételek 
mellett bemutatott pálinkákat is 
bíráltak, a közönséget és a főző-
csapatokat pedig zenekar, stand 
up komikus és más programok 
szórakoztatták. Az indulók kö-
zött munkahelyi közösségek és 
civil társaságok voltak, köztük 
számos kerületi csapat.

konyhA 
A gArázsbAn
Hagyományteremtő szándékkal rendeztek főzőversenyt
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– Ritkán engedi az időm, hogy 
kertészkedjem, ezért tudom ér-
tékelni, ha valaki több időt for-
dít a kertre, a növényekre. Kü-
lönösen, ha ilyen magas szinten 
űzi a kertészkedést, mint önök – 
fogalmazott megnyitójában Fa-
zekas Sándor földművelésügyi 
miniszter.

A miniszter megköszönte a 
jelenlevőknek, hogy csatlakoz-
tak a Magyarország legszebb 
konyhakertje mozgalomhoz, 
ezúton is átadva a fiatalabb 
nemzedékeknek a kertművelés 
titkait.

– Így maradhatnak fenn azok 
a fogások, amelyek a magyar 
vidékre jellemző évszázados 
munkakultúra alapját képezték. 
Sőt olyan új megoldásokat is 
kitaláltak, amelyek a mai mo-
dern nagyvárosi környezetben 
alkalmazhatók sikerrel – mond-
ta Fazekas Sándor, kiemelve: 
– Fontos szerepe van a konyha-
kerteknek abban, hogy minden 
lehetőségre álló négyzetmétert 
megműveljünk.

A földművelésügyi miniszter 
örömmel állapította meg, hogy 
az idei versenyen 128 település-

sel több vett részt, mint a tava-
lyin.

Kovács Szilvia ötletgazda, 
Karcag város alpolgármestere 
pontos adatokkal szolgált:

– Idén 55 település 135 kert-
jét nevezték országos díjra, míg 
tavaly 35 település 69 kertjét. 
Végül 30 településnek adtunk 
összesen 44 országos díjat.

Kovács Szilvia arról is beszélt, 
miért találta ki a programot:

– Fontos, hogy az önellá-
tás, az egészséges élelmiszerek 
megtermelése része legyen a 
mindennapjainknak. Sokszor a 
legkisebb hely, az erkély is al-
kalmas erre.

A jövő évi verseny egyik új-
donságával a gyerekeket célozza 
meg a minisztérium: számukra 
fotóversenyt hirdet. Saját kert-
jüket kell lefényképezniük, majd 
a képet feltölteni a Facebook-
oldalukra. A győztes az lesz, aki 
a legtöbb lájkot gyűjti be.

Az esemény zárásaként a díj-
átadón kapta meg Ruszka János is 
az országos kitüntetést magánka-
tegóriában. Elismerésben részesült 
az önkormányzat környezetvé-
delmi csoportja is, a programban 
nyújtott koordinációs munkáért. 
Az oklevelet Kirrné Feicht Ágnes 
kerületi főkertész és Forgács Edit 
koordinátor együtt vette át

Ê d. a.

Dr. Maitz László főorvos, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatója, mint 
házigazda üdvözölte a ven-
dégeket, köztük Ughy Attila 
polgármestert, Lévai István 
Zoltánt, az egészségügyért is 
felelős alpolgármestert és dr. 
Barczi Szilviát, a regionális 
tiszti főorvos helyettesét. 

– Már 1945 előtt is rendez-

tek orvosnapokat – emlékez-
tetett nyitóbeszédében Maitz 
László, majd a közelmúlt ese-
ményeivel folytatta: – Öt fővá-
rosi kórház szakrendelője pró-
bálkozik a miénkhez hasonló 
rendezvény szervezésével. De 
ilyen színvonalú, régi nevén 
orvosnapokat még a főváros 
sem tudott tartani.

Ennek magyarázatát az 
ügyvezető igazgató a kft-nek 

a dél-pesti régió egészségügyi 
intézményeivel fenntartott pél-
daértékű kapcsolatában látja. 

– Amikor idefelé jöttem, 
egy kellemes érzés, a nyuga-
lom vett erőt rajtam. Ennyi or-
vos, ennyi gyógyító között már 
nincs mitől tartanom – beszélt 
az érzéseiről beszéde kezdetén 
Ughy Attila polgármester. 

A tudományos nappal kap-
csolatban a polgármester úgy 
fogalmazott, hogy egy ilyen 
nagy múltú konferencia a napi 
gyógyítás és a medicina fejlő-
désének is része. Erről gondos-
kodnak a neves előadók, akik 
harmincegyedik alkalommal 
adhatnak számot a kerületben 
arról, hogy egy esztendő alatt 
milyen szakmai tapasztalato-
kat szereztek.

– Itt és most pusztán any-
nyit kérek önöktől: tegyék a 
dolgukat, mint eddig is tették, 
tudásuk legjavát adva. Cserébe 
annyit ígérhetek: a kerület ma-
ximálisan támogatja a munká-
jukat, ezzel is erősítve polgára-
ink egészségügyi biztonságát 
– zárta beszédét Ughy Attila.

A kétnapos konferenci-
án egyebek mellett az orális 
antidiabetikus kezelésről, a 
társbetegséggel szövődött hi-
pertóniáról, a kettes típusú 
cukorbetegség kezelésének ak-
tualitásairól, illetve a különbö-
ző daganatos betegségek elleni 
küzdelem legújabb módszere-
iről hallgathattak előadásokat 
az érdeklődő egészségügyi 
dolgozók.

Ê dIa

a Magyarország legszebb konyhakertje program évér-
tékelőjét, díjkiosztóját november 23-án, vasárnap tar-
tották a Földművelésügyi Minisztériumban, ahol egyút-
tal meghirdették a jövő évi versenyt is. az eseményen 
vehette át kerületünk polgára, ruszka János a neki 
ítélt országos díjat.

a XXXi. egészségügyi dolgozók tudományos napja 
elnevezésű rendezvényt november 14–15-én tartották 
a rózsa Művelődési Házban. az előadások egyúttal 
a szép számú résztvevő szakmai továbbképzését is 
szolgálták.

A NAGyOBB 
EGÉSZSÉGÜGyI 
BIZTONSáGÉRT

KERÜLETI GyőZTES 
A KISKERTEK VERSENyÉN
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5KözéletÜnnepélyes keretek között kezdte meg munkáját az új képviselő-testület

Folytatás az 1. oldalról

A testület ülése a polgármesteri 
hivatalban folytatódott. A gré-
mium előbb megszavazta saját 
szervezeti és működési szabály-
zatát, majd hosszabb egyeztetés 
után megválasztották a bizott-
ságok tagjait és elnökeit. 

Az ülés az alpolgármesterek 
jelölésével és megválasztásával 
zárult. A korábbi évekhez ké-
pest újdonság, hogy a három 
alpolgármester mellett egy ne-
gyedik, társadalmi megbízatású 
alpolgármester is dolgozik meg-
határozott feladatkörrel. 

Az ülésen esküt tettek a bi-
zottságok külsős tagjai is, s ezzel 
hivatalosan lezárult a képvise-
lőknek és a kerület vezetőinek a 
beiktatása.

a kerület vezetői:

Ughy Attila – polgármester

Lévai István Zoltán – polgár-
mester-helyettes, alpolgármes-
ter; feladatkörök: városüze-
meltetés, városgazdálkodás, 
vagyongazdálkodás, tulajdonosi 
jogok, közbiztonság, szabadidő 
és sport, Pestszentimrei Vá-
rosrészi Önkormányzat, peres 
ügyek

Dömötör István – alpolgár-
mester; feladatkörök: szociális 
és lakásügyek, egészségügy, 
környezetvédelem

Galgóczy Zoltán – alpolgármes-
ter; feladatkörök: felnőtt- és 
oktatási intézményen kívüli 
oktatás, kultúra, közművelődés, 
óvodai nevelés

Szarvas Attila Sándor – tár-
sadalmi megbízatású alpol-
gármester; civil kapcsolatok, 
egyházi ügyek, a házgyári 
technológiával épült lakások 
környezetében felmerülő prob-
lémák kezelése, testvérvárosi 
kapcsolatok, nemzetiségi ügyek
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megválAsztották 
Az Alpolgármestereket
A testületi ülésen esküt tettek a bizottságok külsős tagjai is

– A Kandó téren hétköznaponként reggel és 
délután az itt található tanintézetekbe igyek-
vő gyermekek és szülők erős közúti forgalmat 
okoznak a Halomi úton a Háromszéki és a 
Gyergyó utca között. A Kandó téri parkolási 
lehetőségek bővítése és a forgalomcsillapítás 
régóta megoldásra várt.  A megoldás három 
ütemben valósul meg – mondta Lepsényi Ti-
bor, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
Műszaki és Városüzemeltetési Divíziójának ve-
zetője. – Először figyelemfelhívó prizmákat te-

lepítettünk a Halomi út és a Halomegyházi út 
kereszteződésében. Ezt követően megépültek az 
iskola előtti parkolók. A harmadik ütemben pe-
dig a prizmák közötti útpálya-kiemelés valósul 
meg, segítve a gyalogosok biztonságos átkelését 
az érintett csomópontban.

A munkálatok ideje alatt a Halomi út lezárt 
szakaszát a Kandó tér megkerülésével a Gyergyó 
utca felé, illetve a Somlóhegy utca–Kevevári 
utca útvonalon lehet elkerülni.

Ê p. a.

Forgalmi 
változás a 
Kandó téren
az útpálya kiemelése miatt no-
vember 28. és december 15. kö-
zött lezárják a forgalom elől a 
Halomi útnak a Háromszéki és a 
gyergyó utca közötti szakaszát. a 
Kandó téri iskola környékén zajló 
forgalomcsillapítási munkák har-
madik ütemében elkészülő fej-
lesztés a gyalogosok biztonságos 
átkelését szolgálja. 

ughy attila polgármester megnyitja az új ciklus első 
testületi ülését

az alakuló ülést megelőzően a képviselő-testület tagjai ökumenikus áldásban részesültek a 
kossuth téri evangélikus templomban 

a kerület két korábbi polgármestere, molich endre és 
mester László köszöntötte a megválasztott képviselőket

a szertartáson római katolikus, baptista, református és evangélikus egyházi vezetők osztot-
tak áldást
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6 Szárnyaló városfejlesztési projekt a repülőterek vonzáskörébenKözélet

�budapest Xviii. kerü-
lete, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre már csaknem 

száz esztendeje a hazai polgári 
légi közlekedés stratégiai köz-
pontja. ferihegy és a liszt ferenc 
nemzetközi repülőtér magyar-
ország és a kárpát-medence 
légiforgalmi kapuja Európa és a 
világ felé. kerületünk, ezen belül a 
repülőtér évente mintegy 8 millió 
utas számára meghatározó állo-
más repülés előtt és után – tükre 
budapestnek és magyarország-
nak egyaránt. 

Városkép     

A nemzetközi repülőtér a kerület, egyben a dél-
pesti régió és az agglomerációs települések egyik 
legjelentősebb munkaadója, térségünk gazdasá-
gának és társadalmi fejlődésének kulcsa. Ennek 
megfelelően Ferihegy sorsa ezer szállal kötődik a 
XVIII. kerülethez: kudarca és pangása családok 
ezreit taszítja a mélybe, szárnyalása pedig új len-
dületet ad a teljes dél-pesti régiónak – és Magyar-
országnak. 

vEzEtő PArtnEr 
lEtt A kErülEt
A válság – lehetőség. Ahogy az angolszászok vall-
ják: „Ha rossz a lift, keresd a lépcsőházat!” Talán 
ez a gondolat adta az ötletet ahhoz, hogy a kerü-
let vezetése a Közép-európai Transznacionális 
Együttműködési Programhoz benyújtsa a pályá-
zatát. Az „AirLED: Local Economic Development 
in Airport Catchment Areas, azaz a Helyi gaz-
daságfejlesztés a repülőterek vonzáskörzetében” 
című, 1,65 millió eurós összköltségvetésű pro-
jektben vezető partner lehetett a kerület. Ebből 
az összegből félmillió eurót használhattunk fel 
a projekt megvalósítására, és ehhez mindössze 5 
százalékos önrészt kellett biztosítani.

gAzdAság-, város- 
és térségfEjlEsztés
A XVIII. kerület önkormányzata és az általa fel-
kért szakértői csapat olyan sokdimenziós gazda-
ság-, város- és térségfejlesztési munkához látott 
hozzá, amely a következő évtizedekben új pályára 
állíthatja a repülőtér környékének és ennek nyo-
mán a kerületnek a fejlődését. A több mint két és 
fél évig tartó műhelymunka-sorozatot és elemzői 
munkát a november elején Varsóban megrende-
zett nemzetközi zárókonferencián értékelték. 

A rendezvényen polgármesterek, városigaz-
gatók, reptérigazgatók, „reptérspecifikus” nem-
zetközi szervezetek, városépítészek, projektme-
nedzserek, urbanista szakemberek, valamint 
érdeklődő pályázati tanácsadók és humánerő-fej-
lesztési szakemberek összegezték a közös projekt  
legfontosabb eredményeit, és vázolták a részt vevő 
régiók és városok repülőtereihez kapcsolódó gaz-
daság-  és térségfejlesztési elképzeléseket. 

négy EuróPAi 
„légikikötőváros”
Az airLED projekt sajátos együttműködési for-
mában valósult meg, amelynek tagjai a válságból 
kilábalni törekvő repülőtérrel rendelkező négy 
közép-európai régiót képviseltek: Budapest-Feri-
hegyet és az agglomerációját, a lengyel Mazoviát, 
a szlovén Gorenjskát és az olasz Emilia-Romagnát. 
Az Európai Unió és a társországok által 95 száza-
lékban finanszírozott együttműködési hálózat kö-
zös ambíciója az volt, hogy megalapozza a város 
és a légikikötő olyan integrált városfejlesztési cso-
móponti modelljét, amely a következő évtizedben 
„légikikötő-várossá” emelheti a részt vevő telepü-
léseket, régiókat. 

Ennek érdekében közösen kidolgoztak egy 
olyan fejlesztési csomagot, amely megfelel a váro-
sok sajátosságainak, és alapul szolgálhat az érin-
tett régiók fejlesztési elképzeléseihez is. Mind a 
négy régiót egy vagy két helyi vagy regionális ha-
táskörrel rendelkező közintézmény/hatóság kép-
viselte a projektben – Magyarországot a XVIII. 
kerületi önkormányzat, Vecsés városa, valamint a 
Közlekedéstudományi Intézet. 

A kAsArdA-modEll 
Az EgyEs térségEkbEn
A projekt a repülőterekben rejlő térségfejleszté-
si lehetőségek azonosítását, a fejlesztési irányok 
meghatározását szolgálta, más térségekre is al-
kalmazható módszerek bemutatásával. A közös 
munka célja volt egyúttal az is, hogy fejlesztési 
javaslatokat fogalmazzanak meg a 2014–2020 
közötti európai uniós költségvetési ciklusra.

A négy ország együtt készítette el a munka-
tervet. Ennek részeként elvárás volt az úgyne-
vezett Kasarda-féle repülőtérváros-modell (lásd 
keretesünket) adaptációja az egyes térségekre. 
Az airLED projekt célkitűzése a közép-európai 
repülőterek vonzáskörzetének integrált több-
központú fejlesztése, figyelembe véve a part-
nerek „Airport Cityvé” válásával kapcsolatos 
víziót. Az airLED projektben a stratégiaalkotási 

folyamat a fejlesztés különböző elemeiben érde-
kelt valamennyi szereplő aktív részvételével va-
lósult meg. 

A Három 
lEgfontosAbb tErülEt
A tervezői, stratégiaalkotási munka során a part-
nerek három fő témakört azonosítottak be: 1. a 
logisztikai fejlesztést és a közlekedésügyet, 2. a 
területfejlesztést, a környezetvédelmet és a (város)
építészetet, 3. az üzlet- és beruházásfejlesztést. Az 
airLED projekt alapvető célja az volt, hogy friss 
szemléletet, megfogható és megvalósítható ötlete-
ket adjon az egyébként egymástól elszigetelt rep-
téri területek városfejlesztési koncepciókba való 
integrálásához, ezáltal segítve a repülőterekkel 
rendelkező régiókban új munkahelyek teremté-
sét, a gazdaság versenyképességének fejlesztését és 
fenntarthatóságának megőrzését. A célok elérése 
érdekében a partnerek a projekt keretében három 
különféle munkaeszközt is kifejlesztettek:

1. Az úgynevezett statisztikai döntésmegalapo-
zó modell különböző statisztikai adatállományok 
bevitelével olyan adatokat állít elő (például a he-
lyi adók alakulása, a munkavégzéssel kapcsolatos 
adatok), amelyek segítik a döntéshozókat annak 

megállapításában, hogy milyen irányú fejlesztés 
volna optimális. 

2. A One-stop-shop nevet viselő üzlettámogató 
modell lényege az, hogy a repülőterek környékén 
olyan tájékoztató, tanácsadó irodák nyíljanak, 
amelyek a potenciális befektetőknek teljes körű 
segítséget tudnak nyújtani.

3. Egy különleges, 3D-s szemléltetőeszköz, 
amely a statisztikai döntéshozó modellel össz-
hangban vizuálisan is dokumentálja és illusztrálja 
a kialakult elképzeléseket.

A fEjlEsztési 
irányok kiAlAkításA
A varsói konferencián bemutatták a régióspecifikus 
integrált térségfejlesztési terveket, köztük a feri-
hegyi régióra vonatkozót is. Tágabb összefüggés-
rendszerben a repülőtér térsége a budapesti agg-
lomeráció keleti kaputérségeként értelmezhető, 
melynek három meghatározó tengelye az M5-ös 
autópálya (délen), a Rákos-völgyi tengely (észa-
kon) és a „repülőtéri tengely” (középen). Míg az 
előző két tengely mentén a belváros barnamezős 
zónája kínál jelentős gazdaságfejlesztési lehetősé-
geket, addig a repülőtéri tengelyre szerveződő „re-
pülőtérváros” térség az M0-s gyűrű felől „stabi-

lizálja” a térséget. Repülőtéri tengely alatt tágabb 
értelemben a belvárosi Kálvin térnél induló és az 
M0-s gyűrűig húzódó keskeny (maximum 2 km 
mélységben „kihasasodó”), mintegy 18 km hosz-
szú zónát értjük. Kerületünk 2014–20-as fejleszté-
sének egyik csomópontja épp ez a területi illesz-
kedés és az ezt bemutató térségfejlesztési tervben 
szereplő fejlesztési irányok lehetnek. 

A zárókonferencián az előadók világossá tet-
ték: a repülőterek vonzáskörzete kiaknázatlan 
lehetőségeket kínál a közép-európai régió ver-
senyképességének, területi kohéziójának erősí-
tésében. Az üzleti élet nemzetközivé válásával a 
repülőterek és a környező térségek egyre inkább 
a helyi gazdaságfejlesztés katalizátorai, ennek el-
lenére a repülőterek környékének fejlesztése talán 
a legkevésbé tervezett más gazdasági szektoroké-
hoz képest. A repterek integrált gazdaságfejleszté-
se azonban óriási kihívás: a cél elérése érdekében 
elengedhetetlen a feladatok és a felelősségi körök 
funkcionális megosztása a repteret körülölelő te-
lepülések között, szoros együttműködés szükséges 
a különböző érdekelt felek, az önkormányzatok, 
az érintett lakosság, a fejlesztési ügynökségek és a 
magánvállalkozások között. 

gAzdAságfEjlEsztési 
tErv készült
A résztvevők javaslatot tettek olyan új gazdasági 
övezetek létrehozására, amelyekben a befektetők-
nek biztosítják az adókedvezményt, a szakképzett 
munkaerőt, a jó színvonalú infrastruktúrát, a 
kedvező általános gazdasági és társadalmi kör-
nyezetet. Az airLED projekt végeredménye egy 
olyan gazdaságfejlesztési terv lett, amelyet be le-
het építeni a helyi, regionális vagy nemzeti fejlesz-
tési tervekbe is. 

A résztvevők az airLED-projekt lezárásaként 
az európai uniós fejlesztési együttműködés folyta-
tását határozták el, melynek további egyeztetései 
hamarosan elkezdődnek kerületünk és a Budapest 
Airport vezetőinek tanácskozásán. 2014–2020 kö-
zött ez a munka (is) megoldás lehet a válságra, s 
talán az Airport City is megvalósulhat – új röp-
pályára állítva Budapest XVIII. kerületét és agglo-
merációs településeit.

JoHn Kasarda
az amerikai kutató a „légikikötő-
városok”, angolul aerotropolisok 
fejlődésének és fejlesztésének 
lehetőségeit vizsgálja. tapasztalatait 
világszerte hasznosítják a 
repülőterek vonzáskörzeteinek 
kialakításakor, fejlesztésénél.

az airLed projektben részt vevő országok képviselői a ljubljanai konferencia végén

sic itur Ad AstrA 
– Így jut(hAt)unk 
A csillAgokig
Kerületünk a hazai polgári légi közlekedés stratégiai központja

a projekt a central europe programban az európai Unió és Magyarország 
társfinanszírozásával valósul meg. további infromáció: www.airled.hu.
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Az oldalt összeállította: puskás attila

KözéletFelkészülten várják a telet a Városgazda munkatársai

� Az előrejelzések 
alapján december 
elején még nem 

kell nagyobb havazásra 
számítani, de az már 
sokszor bebizonyoso-
dott, hogy a természet 
szereti a meglepetése-
ket, így nem árt idejé-
ben felkészülni a télre. 
nem tesz másként a 
városgazda Xviii. kerü-
let nonprofit zrt. sem, 
amely teljes felszerelt-
séggel és létszámmal 
várja a fagyos, csapa-
dékos hónapokat.

A cég munkatársai már no-
vember 15. óta a téli intézke-
dési terv alapján dolgoznak, a 
hóeltakarító brigádok és jármű-
vek szükség esetén azonnal meg 
tudják kezdeni a munkát.

ugrásrA készEn
– A géppark idén is készen áll, 
próbaképpen a tolólapokat és a 
sószóró adaptereket is felszerel-
tük már a járművekre. Havazás-
kor tehát nem okozhat gondot 
a gyors reagálás – mondta Lep-
sényi Tibor, a Városgazda Zrt. 
Műszaki és Városüzemeltetési 
Divíziójának vezetője. – Besze-
reztük a jégmentesítő anyagokat 
is, bőven kaptunk útszóró sót az 
FKF Zrt.-től. 

A március 15-ig tartó téli 
intézkedési terv részletesen fel-
sorolja az önkormányzat keze-
lésében lévő aszfalt- és földuta-
kat, kiemelt járdaszakaszokat és 
közterületeket, amelyeken a Vá-
rosgazda munkatársai teremtik 
meg a balesetmentes közlekedés 
feltételeit. A feladatok elvégzése 
során elsőbbségben részesülnek 
az intézmények, a forgalmasabb 
utak és csomópontok.

bárHol 
sEgítEnEk
A Városgazda munkatársai 
ugyanakkor nem csak a kerületi 
fenntartású utakon fognak dol-
gozni.

– Ezen a télen a tavalyinál 
valamivel nagyobb létszámú 
munkaerővel tudunk gazdál-
kodni. Szükség is lesz a több 
emberre, mert szinte biztos, 
hogy lesz olyan időszak, ami-
kor ránk hárul az egyébként az 

FKF Zrt. kezelésében lévő utcák 
síkosságmentesítése, mivel ők 
előbb érthetően a buszok útvo-
nalát takarítják, így be kell majd 
segítenünk a területükön. 

A járdákat több toló- és szó-
rógép tisztítja majd meg a hó-

tól, ezek utántöltésére készen 
állnak a szóróanyagot szállító 
kisteherautók. Az úttesteken 
tolólapos járművek fognak dol-
gozni, amelyekből kettő auto-
mata szóróadapterrel van fel-
szerelve. A jégmentesítéshez 

az elmúlt években megszokott 
módon környezetbarát anyagot, 
úgynevezett útkálit használ a 
Városgazda. Havazáskor a mű-
szaki és városüzemeltetési diví-
zió teljes létszámmal vesz részt a 
síkosságmentesítésben.

vAn elég gép és ember
Ha lesz hó, lesz, aki eltakarítsa a közterületeken

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

a forgalom biztonságának növelése érde-
kében parkolást gátló oszlopokat helyez-
tek ki a reviczky gyula és a Hengersor 
utca kereszteződésében. a lakó- és az 
ipari övezet találkozásánál lévő csomó-
pont belátható lett, a teherautók és a ja-
vításra váró járművek már nem tudják el-
foglalni a zöldterületet.

– A Reviczky utcából a Hengersor utcára kiérve 
egy iparosított övezetbe jutunk, ahol az ott sza-
bálytalanul a zöldfelületen álló autók, illetve a nagy 
számban közlekedő tehergépkocsik miatt nem lehe-
tett belátni a kereszteződést. A problémát jeleztük 
a BKK-nak, amelynek szakmai állásfoglalásával 
felvértezve először bírságolással próbáltuk rendezni 
a helyzetet – informált Kádár Tibor, a körzet önkor-
mányzati képviselője.

árvíz HElyEtt
A bírságolás azonban nem vezetett eredményre, így 
a következő lépés a parkolást gátló oszlopok kihe-
lyezése volt.

– Mindez egyébként egy átfogóbb rendezési terv 
része, aminek a forgalombiztonság növelése mellett 
a kertvárosias jelleg erősítése és a csapadékvíz-elve-
zetés megoldása is a célja – tette hozzá a képviselő. 
– A Reviczky Gyula utcai lakópark szélén a nyáron 

sövényt telepítettünk, elkészült a kis árok, és szeme-
teseket meg kutyapiszok-gyűjtőket helyeztünk ki.

A terület fejlesztése során a Reviczky és az 
Endrődi utca kereszteződésében is rövidesen meg-
oldódik a csapadékvíz elvezetése.

– Egy-egy esőzés során itt akkora volt a víz, 
hogy gyalogosan szinte lehetetlen volt átkelni raj-
ta. Az autók ugyan át tudtak menni a vizes sza-
kaszon, de akkor meg a járdán közlekedők lettek 
emiatt is csuromvizesek. A vízelvezetés megol-
dására elkezdődött a csatornába kötött víznyelők 
telepítése. 

Az önkormányzat a Városgazda Zrt.közreműkö-
désével a Hengersor és a Liszt Ferenc utca közötti 
szakaszon is fejlesztésbe kezdett.

– A Reviczky utca ezen szakasza jelenleg földút, 
ahol befejeződött a csatornázás, és hamarosan meg-
kezdődik az aszfaltozás. Az útépítés előtt természe-
tesen telepítik  a vízelnyelőket. A területre több fát 
is ültetünk, s a Reviczky és a Hengersor utca ke-
reszteződésében egy térfigyelő kamera kihelyezése 
is szerepel az önkormányzat tervei között. A csa-
tornázással, a csapadékvíz-elvezetés megoldásával 
és a hamarosan kezdődő aszfaltozással harmincéves 
lemaradást hozunk be. Ezek az alapinfrastruktúra 
részei, amelyeknek nemhogy a rendszerváltozás 
utáni, hanem már azt azt megelőző években el kel-
lett volna készülniük – mutatott rá Kádár Tibor. 

ezen a télen szükség esetén a tavalyinál is több munkást tud mozgósítani a Városgazda

FEjLőDIK A REVICZKy 
UTCA KÖRNyÉKE

Rongálás 
a HaRgita 
téRen
alighogy befejeződtek novem-
ber közepén a Hargita tér felújí-
tásának munkálatai, ismeretlen 
tettesek tönkretették, elpusztí-
tották a frissen telepített nö-
vényzet egy részét. amint azt 
lepsényi tibor, a városgazda 
műszaki és városüzemeltetési 
divíziójának vezetője elmondta: 
felháborító, hogy ismét vandál 
magatartással kellett szembe-
sülni.

– Az ismeretlen elkövetők a 64 vár-
megye dombja körül kialakított 
mikrodombok környékére ültetett 
cserjéket, bokrokat, kúszónövényeket 
kitépkedték és szétszórták – mondta 
Lepsényi Tibor, aki szerint nem is az 
okozott anyagi kár nagysága aggasztó, 
hanem a felháborító cselekedet, a 
rombolás értelmetlensége. – Néhány 
hete magam is láttam, ahogy a téren 
egy kutya mély gödröt kapart a föld-
be, az ilyen károkért az állat gazdája 
a felelős. A növényzet tönkretételét 
azonban nem hiszem, hogy a kutyák 
számlájára kell írni. Elszomorító, hogy 
vannak olyan egyének, akik örömüket 
lelik abban, hogy mások munkáját 
semmibe véve a saját környezetüket 
rombolják. Borzasztó, hogy rendsze-
res a játszóterek, parkok rongálása.

A Hargita tér kapcsán azért jó 
hírrel is szolgált a divízióvezető. Be-
fejeződtek a tervezett térkövezési 
munkálatok, és folytatódott a téren a 
járdaépítés is. A mikrodombok körül 
újratelepítették a növényeket, és füve-
sítettek is. 

Ügyfélszolgálat 
az Ünnepek alatt 
a karácsonyi és a szilveszteri időszak-
ban bezár, de folyamatos ügyeletet tart 
a városgazda Xviii. kerület nonprofit 
zrt. központi ügyfélszolgálata. 

– Előbb technikai okokból december 17-én, szer-
dán egy napra bezárunk, majd csütörtökön és 
pénteken normál nyitva tartással ügyeleti ügyfél-
szolgálat lesz a Baross utca 7. szám alatti irodában 
– tájékoztatott Vargáné Gedei Anikó, a Városgaz-
da Zrt. ügyfélszolgálati osztályvezetője. – Ezt kö-
vetően az iroda december 22. és január 4. között 
zárva lesz. Január 5-én nyitunk ki újra, de ezen 
a napon az évváltás miatt a pénztár csak délután 
tart nyitva.

A téli szünetben munkanapokon a 297-0799-es 
és a 06-30-549-6922-es telefonszámon fogadja a 
bejelentéseket az ügyeletes.

– Ha sürgős cselekvést igénylő bejelentés ér-
kezik, akkor természetesen a Városgazda téli in-
tézkedési tervének megfelelően tudunk reagálni. 
Legyen szó akár beszakadt úttestről, veszélyes 
faágról vagy bármiről, ami azonnali beavatko-
zást igényel, az ügyeletes brigád ki tud vonulni. 
Ugyanígy, ha például a Budapesti Közlekedési 
Központ hatáskörébe tartozó bejelentés érkezik, 
akkor továbbítjuk a panaszt. Munkaidőn kívül és 
ünnepnapokon a diszpécserszolgálat várja a beje-
lentéseket, és sürgős, balesetveszélyes helyzetben 
intézkednek – mondta Vargáné Gedei Anikó. – Az 
ügyeleti rendszerben az intézményekben bekövet-
kező hibák elhárítására berendezkedett gyorsszol-
gálat és a közterületi problémákat megoldó csapat 
is készen áll. 

a tUlaJdonosnaK 
is Kell Havat 
söpörnie
Az intézmények járdáin, 
a kiemelt területeken, 
valamint a meredek és 
forgalmas útszakaszokon 
a hó eltakarítása a 
városgazda feladata, a 
saját portája előtt azonban 
minden ingatlantulajdonos 
köteles eltakarítani a 
havat, síkosságmentessé 
tenni a járdát. járdán és 
zöldterületen továbbra sem 
lehet útszóró sót használni, 
ezeken a helyeken csak a 
növényekre veszélytelen 
környezetbarát szóróanyag 
alkalmazható.
A havazással, a téli 
időjárás miatt megváltozott 
útviszonyokkal kapcsolatos 
bejelentéseket a városgazda 
központi ügyfélszolgálatán 
(baross u. 7., telefon: 297-
0799 és 06-30-549-6922) 
lehet megtenni az ünnepek 
alatt, a december 17. és 
január 5. közötti ügyeleti 
időszakban is. Ezenkívül 
elérhető a kondor béla 
sétányon lévő éjszakai 
ügyelet is.
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�Az Új tündérkert 
étterem adott 
otthont az őszi 

báli szezon hatodik 
esztendeje hagyomá-
nyos eseményének, a 
Hofherr-emlékbálnak.

dItzendy attILa   

A bálon elsőként Császár Bíró 
Lilla, a Kondor Béla Közössé-
gi Ház igazgatója köszöntötte a 
vendégeket.

– Hatodik alkalommal jöt-
tünk össze erre a bálra, de év 
közben is számtalanszor össze-
gyűlünk, hisz összeköt minket a 
traktorgyár, a közös történelem.

Beszédében az igazgatónő 
kiemelte, hogy az emléktársa-
ság másik programja, a tavaszi 
gépmajális mostanra a kerület 
egyik legnagyobb rendezvényé-
vé nőtte ki magát.

szűk lEtt 
A tErEm
– Körbenézve megállapítható, 
hogy a Hofherr-emlékbálon 
évről évre egyre szűkebb lesz a 
terem, ami igen jó jel. Továbbra 
is várunk minél többeket, hogy 
saját szemükkel lássák, milyen 
is egy sikeres alulról jövő kez-
deményezés – mondta Császár 
Bíró Lilla.

Az Új Tündérkert étterem 
tulajdonosa, az est házigazdája, 
Szigeti Csaba kiemelte, hogy a 
Hofherr-Dutra Emléktársaság 
kitűnően működik, majd átadta 
a szót dr. Stieber Józsefnek, az 
emléktársaság tiszteletbeli alel-
nökének.

– Ez a rendezvény nem meg-
felelő terepe egy egész éves érté-
kelésnek, mégis meg kell említe-
nem azok nevét, akik segítették 
társaságunk működését az el-
múlt hat esztendőben – kezdte 
az alelnök, felsorolva a támoga-
tókat: a XVIII. és a XIX. kerüle-
ti polgármesteri hivatal vezetőit 
és a Kondor Béla Közösségi Ház 
dolgozóit, akik gyakorlati mun-
kájukkal segítették a rendezvé-
nyek megtartását. Köszönetet 
mondott minden vállalkozó-
nak, barátnak, volt traktorgyá-
ri munkásnak, akik erkölcsi és 
anyagi támogatást nyújtottak a 
társaságnak.

Vinczek György, Kispest al-

polgármestere – ahogy mondta 
– formabontó módon az elmúlt 
hat esztendő hatásairól szólt.

A körmös 
trAktor
– Mert igenis volt hatása Kispest-
re, elég, ha csak a helytörténeti 
gyűjtemény Hofherr-hagyaték 
ápolásában vállalt szerepére 
gondolunk – fogalmazott az al-
polgármester, hozzátéve: a gyár 
a XIX. kerületben működött, és 
a méretét azóta sem múlta felül 
semmilyen vállalkozás. Ezért is 
tartják fontosnak, hogy a kis-
pestiekkel megismertessék a 
traktorgyár történetét. Vinczek 
György kiemelte, hogy a közel-
jövőben több művész bevonásá-
val térinstalláció készül, amely 
a XIX. kerület utcaneveit dol-
gozza fel. Abban természetesen 
központi elem lesz a Hofherr-
féle körmös traktor.

lAtin tánc és 
csA-csA-csA
– Az önkormányzat és a 
Hofherr-Dutra Emléktársaság 
folyamatos kapcsolatot ápol 
egymással, és ennek megfe-
lelően számíthatunk is egy-
másra – mondta Lévai István 
Zoltán, kerületünk alpolgár-
mestere, aki hangsúlyozta, hogy 
a civil szervezet a hagyomány-
őrzésével fontos szerepet vállal 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
közösségi életében.

– Kispest és a XVIII. kerü-
let köztudatában máig benne él 
a gépgyártás, sokan emlékez-
nek azokra az időkre, amikor a 
traktorgyár volt a környék leg-
nagyobb foglalkoztatója – zárta 
beszédét Lévai István Zoltán, 
majd megnyitotta a bált.

A nyitótáncot Németh Vio-
letta és Papp Krisztián táncol-
ták, akik a Zürichben rendezett 
nemzetközi nyílt táncverseny 
első helyezettjei lettek szenior 
latin kategóriában, így érthető-
en most is vérpezsdítő rumbát 
és csa-csa-csát roptak.

bál egy gyár 
emlékére
Hofherr Albert, aki összekötötte Kispestet Pestszentlőrinccel 
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A XVIII. kerületi SOFI (Óvo-
da, általános Iskola, Speciális 
Szakiskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intéz-
mény) és a Budapesti Patrónus 
Alapítvány november 14-én 
szakmai konferenciát és a kerü-
leti hagyomány folytatásaként 
Márton-napi civil mustrát ren-
dezett a Pestszentimrei Közös-

ségi Házban. A rendezvényen 
a dél-pesti speciális oktatási 
intézmények, szociális és csa-
ládsegítő szolgálatok, pedagó-
giai szakszolgálatok, oktatási 
intézmények, illetve a fiatalokat 
segítő civil szervezetek vettek 
részt. 

Gulyás Tibor, a Budapes-
ti Patrónus Alapítvány elnöke 

elmondta, hogy az idei ren-
dezvény célja az volt, hogy 
megismertesse a fogyatékkal 
élő fiatalok életét, felhívja a 
figyelmet elfogadásuk fontos-
ságára, a velük foglalkozó in-
tézmények közötti kapcsolatok 
építésére. 

– Fontosnak tartjuk, hogy 
az iskolák és a helyi civil szer-
vezetek között létrejöjjön egy 
olyan összefogás, amely közös 
támogatást jelenthet a fiata-
loknak, jobban bevonva őket a 
mindennapi közösségi életbe. 
A szakmai konferencián a ta-
nácskozás éppen ezért a speci-
ális iskolákból kikerülő fogya-
tékkal, elsősorban autizmussal 
élő és beilleszkedési problé-
mákkal küzdő fiatalok életé-
nek nyomon követéséről szólt. 

A konferencián Farkas Edit 
gyógypedagógus, a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségé-
ért Közhasznú Nonprofit Kft. 
vezetője és Mádi Szabó Eszter 
foglalkozási tanácsadó, a Salva 
Vita Alapítvány munkatársa 
tartott előadást.

Magyar Gabriella gyógy-
pedagógus, a SOFI munka-
társa elmondta, hogy intéz-
ményükben már csaknem 
egy éve működik a Rajmond 
Ifjúsági Klub, amely az első 
lépés a fiatalok életviteli támo-
gatásának megvalósítása felé. 
– A program során felmértük 
15 autizmussal élő fiatal szük-
ségleteit, és elkészült a támo-
gatási terv is. Emellett havonta 
egyszer a szülőknek szakmai 
előadást, a fiataloknak pedig 

szakmai és kézműves foglal-
kozást tartunk a klubban. A 
tanácskozás alatt a SOFI-ból 
érkező diákok kézműves fog-
lalkozásokon vehettek részt, 
majd a diákok verses-dalos 
előadást mutattak be. A must-
rán fellépett a Nemadomfel 
Együttes, egy olyan különleges 
integrált zenekar, amelyben a 
szólisták kivétel nélkül sérült 
fiatalok. A délutánt a Tébláb 
művészeti iskola közreműkö-
désével jó hangulatú táncház 
zárta.

Ê csernai

egy úJ alternatíva
a budapesti patrónus 
alapítvány terve egy 
olyan hely létrehozása, 
amely minden iskolából 
kikerülő, autizmussal 
élő fővárosi fiatal 
számára egy jobb élet 
lehetőségét jelentené, 
segítséget nyújtana 
akkor, amikor a család 
már nem képes rá. re-
mélik, hogy a jövőben 
a rajmondHáz lesz az 
a hely, ahova a fiatalok 
bármikor fordulhatnak 
életviteli szakmai se-
gítségért, ahol eltölthe-
tik szabad idejüket, és 
találkozhatnak társa-
ikkal. a rajmondHáz 
„online útitárs” maga-
zin (http://rajmondhaz.
hu/) 2014 márciusá-
ban indult útjára az 
autizmussal élők aktív 
fórumaként.

Agresszív gyerek mindig volt és 
lesz, sőt azt állítani sem túlzás, 
hogy minden gyereknek lehet-
nek olykor agresszív gesztusai. 
Az a jelenség azonban, ame-
lyet a pedagógia, a szociológia 
és a pszichológia szakemberei 
gyermeki agresszivitásnak ne-
veznek, az elmúlt évtizedekben 
lett egyre gyakrabban és mind 
szélesebb körben megfigyelhető 
Magyarországon is. Olyan káros 
folyamatról van szó, amelyik a 
családban éppúgy tetten érhető, 
mint az iskola falai között vagy 
a közösségi élet más területein.

A jelenség megfékezése ki-
emelten fontos, ám nem lehet-
séges az okok, a magyarázatok 
ismerete nélkül. E fontos kér-
désről rendezett konferenciát 
november 12-én a Kondor Béla 
Közösségi Házban a Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. 
kerületi Tagintézménye A gyer-
meki agresszivitás megjelené-
se a családban és az iskolában, 
kisgyermekkortól a kamaszkor 
végéig címmel.

− Közel harmincéves peda-
gógusi múltam során is szám-
talan olyan gyermekkel talál-
koztam, akiknek a viselkedése 
sokszor agresszív volt, bár kevés 

volt közülük tartósan viselke-
dészavaros. Fontos, hogy a kol-
légák időben felismerjék azo-
kat a gyerekeket, akikkel más 
módszerekkel kell foglalkozni, 
de még ennél is fontosabb, hogy 
ismerjék azokat a módszereket, 
amelyekkel ez a probléma kezel-
hető. Nem szabad, hogy egy-egy 
agresszív gyermek veszélyt je-
lentsen a közösségre, de az sem 
célravezető, ha elszigeteljük őket 
a társaiktól. Magam is kiemelt 
figyelmet fordítottam ezen fia-
talok nevelésére, ezért is örül-
tem annak, hogy kerületünk 
pedagógiai szakszolgálata több 
szemszögből is tágította a kollé-
gák tudását, hogy adott esetben 
helyén tudják kezelni ezeket a 
jelenségeket  – mondta Kucsák 
László országgyűlési képviselő, 
az esemény fővédnöke.

A konferencián, amelyre 
hallgatóként, vitapartnerként 
pedagógusokat, szülőket invi-
táltak a szervezők, kiváló pszi-
chológusok, pszichoterapeuták, 
pszichoanalitikusok, logopé-
dusok és más szakemberek tar-
tottak előadást. Az esemény fő 
előadója Vekerdy Tamás pszi-
chológus volt.

Ê kerékgyártó 

AUTIZMUSSAL 
FELNőTTKORBAN
negyedik alkalommal rendezték meg kerületünkben 
a Márton-napi civil mustrát. ezúttal a fogyatékkal élő 
gyermekkel foglalkozó intézmények és civil szerveze-
tek találkoztak.

Időben felismerni!
a gyermeki agresszivitás volt a témája annak a szak-
mai konferenciának, amelyet a Fővárosi pedagógiai 
szakszolgálat Xviii. kerületi tagintézménye szervezett 
a Kondor béla Közösségi Házban. az eseményen neves 
szakemberek tartottak előadást.
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Komolyzene, 
könnyű percek 
a pestszentimrei Közösségi Ház a 
nemzeti Kulturális alap pályázati tá-
mogatásával tavaly novemberben indí-
totta útjára a pestszentimrei zenebona 
című sorozatot. 

A sorozat keretében legutóbb, november 15-én 
Szatzker Zsanett harmonikaművész adott han-
gulatos koncertet Deli Zsolt és Berec Péter har-
monikaművész közreműködésével.

– Az imreiek körében egyre nagyobb igény 
merült fel a komolyzenei koncertekre. A Nem-
zeti Kulturális Alap pályázatának segítségé-
vel egy évvel ezelőtt ezért indítottuk útjára a 
Pestszentimrei zenebona sorozatot – mondta 
Ódor Katalin, a Pestszentimrei Közösségi Ház 
(PIK) igazgatója. – A programsorozattal tel-
jesítettük az első pályázat feltételeit, de nem 
hagytuk abba a zenei rendezvények szervezését. 
A pünkösd előtti szombaton a XVIII. kerület 
kórusai hagyományteremtő szándékkal adtak 
koncertet a katolikus templomban. A PIK au-
gusztusban pályázati támogatás nélkül indí-
totta útjára az utcazenebona-sorozatot. Ezen az 
első rendezvényen latin ritmusok csendültek fel 
gitáron és harmonikán. 

Fejér Julianna, az intézmény programszerve-
zője beszélt a jövő évi tervekről is:

– 2015 januárjában Csáki András gitármű-
vész ad koncertet, áprilisban pedig a Quartett 
Escualo Zenekar argentintangó-táncosokkal 
kiegészítve lép fel a Pestszentimrei Közösségi 
Ház színpadán. Májusban második alkalommal 
is lesz pünkösdölő a katolikus templomban, áp-
rilistól pedig folyamatosan zajlanak majd az ut-
cazenebona-koncertek a pestszentimrei Hősök 
terén. Ez utóbbiakra külön pályáztunk a Nem-
zeti Kulturális Alapnál. Reméljük, sikerrel. 

A pestszentimrei zenei programok művésze-
ti vezetője a kerületrészben élő Draskóczy Zol-
tán gitárművész, a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
tanára.

Ê fülep e.

Határtalanul 
Csicsón
a felvidéki csallóközt keresték fel a 
gulner iskola 7. osztályos diákjai. a ta-
nulmányi kirándulás során új élmények 
és barátságok születtek.

A Gulner Gyula általános Iskola tanulói a Ha-
tártalanul program keretében az elmúlt két tan-
évben Kárpátalján, majd Erdélyben jártak, idén 
ősszel pedig a Felvidéket választották úti célul. 
A program hagyományait megőrizve szerveztek 
kirándulást a több mint 800 éves településre, 
Csicsóra. A szervezők célja a kapcsolatépítés 
volt, amiben Frech Gábor művésztanár és Jánk 
Zsolt osztályfőnök nyújtott segítséget. őt már 
több évtizede kapcsolja össze a fafaragás mű-
vészete a településsel, amelyet faragott köztéri 
faszobrai valóságos magyar történelemi em-
lékhellyé varázsoltak. 

A kiránduláson a 7. évfolyamos diákok vet-
tek részt, akik megismerkedhettek a település és 
a vendéglátó iskola, a Gáspár Sámuel Alapiskola 
történetével.

Kállainé Szabó Szilvia, az iskola szü-
lői munkaközösségének elnöke elmond-
ta, hogy a felvidéki kirándulás során a diá-
kok életre szóló élményekkel gazdagodtak. 
– Az a fogadtatás és szeretet, amivel nemcsak a 
felnőttek, hanem a gyerekek is vártak minket, 
felülmúlta minden képzeletünket. Ezt az érzést 
leginkább a vidéken még tapasztalható ven-
dégszeretethez és közvetlenséghez tudnám ha-
sonlítani. Ez alatt az egy nap alatt olyan szoros 
kapcsolat alakult ki köztünk és az ott élők kö-
zött, hogy tavasszal majd mi látjuk vendégül a 
Csicsóról érkezőket, a nyárra pedig közös nya-
ralást tervezünk – mesélte.

Ê csernai

Monokróm 
színvilág
Őszi fények címmel nyílt kiállítás no-
vember 20-án a Fehéren Feketén galé-
riában. a kollektív fotókiállításra ama-
tőrök és profik is megörökítették az 
évszak sajátosságait.

Nádasdi Mihály szobrászművész, a Fehéren Fe-
ketén Galéria vezetője nemcsak teret ad a mű-
vészetnek, hanem alkotásra is buzdítja a kerü-
letben élőket. Legutóbbi felhívására több mint 
15 amatőr és profi fotográfus, fotózást kedvelő 
személy ragadott gépet, és fényképezte vagy 
filmezte le az őszi világ szépségeit, eseményeit. 
Alkotásaikból őszi fények címmel nyílt kiállí-
tás, amely előzetes bejelentkezés után december 
1-jéig tekinthető meg a galériában.

A kiállítást Váradi Levente fotográfus nyitot-
ta meg.

– Nagyon fontosnak tartom a fiatalokban 
felébreszteni az igényt a szépre, az értéktartóra 
és az alkotás örömében rejlő önkifejezés lehe-
tőségeire. Emiatt külön öröm számomra, hogy 
egy olyan kiállításon vehetek részt, ahol számos 
fiatal képviselteti magát, s megmutatja tehetsé-
gét és érdeklődését a fotográfia iránt – mondta.

A képeket egy szakértőkből álló zsűri és a 
vendégek külön-külön értékelték. A zsűriben 
Siklós Péter fotóművész, Hoós Jenő és Váradi 
Levente fotográfus foglalt helyet, akik az alko-
tókat nem kímélve értékelték a képeket, szálltak 
szakmai vitába, és szolgáltak hasznos tanácsok-
kal a későbbiekre. A látogatók névtelenül, egy 
papírcetlin adhatták le a szavazataikat a nekik 
legjobban tetsző képekre. A zsűri értékelése 
alapján Heltai Eszter lett az első helyezett, míg a 
közönség szavazatai alapján Eisenberger Ágnes, 
Hahn Alexandra és Huba Mátyás között hár-
mas holtverseny alakult ki. Az első helyezettek 
Nádasdi Mihály által külön erre az alkalomra 
készített és a galéria logójával ellátott kisplasz-
tikát kaptak.

Ê csernai

Nagy család 
helyett egyedül
bármennyire is a közösség összetartó 
ereje van az emberi génekbe kódolva, 
a modern társadalomban mindennapos 
jelenség az egyedül élő vagy kénysze-
rűségből, kényelemből a szüleivel lakó 
nő vagy férfi.  

A NATIK (Nők a XVIII. kerületért Alapítvány) 
által szervezett „2014 a családok nemzetközi 
éve” című november 21-i program keretében dr. 
Szvetelszky Zsuzsa hálózatkutató, az ELTE okta-
tója tartott előadást a mai kor egyik legnagyobb 
társadalmi problémájáról.

– Amíg negyvenezer évvel ezelőtt a családot 
mintegy 150 fős közösség jelentette, mára ez 
megváltozott. Noha főleg vidéken még előfor-
dul, hogy jeles alkalmakon összegyűlik a száz-
kétszáz fős rokonság, a hétköznapokban egyre 
gyakoribb az úgynevezett egytagú csoport – 
mutatott rá a kutató. – Az egyedül élő személy 
felveszi a család jellegét, keres magára, ellátja 
magát, nincs rászorulva arra, hogy gazdasági 
vagy szellemi közösségben éljen.

Ugyancsak a korunk problémája az, hogy a 
fiatalok egyre jobban kitolják az önállósodás 
kezdetét.

– Ennek egyik oka az, hogy kényelmesebb a 
szülőnél lakni, de oka az úgynevezett életkez-
dési válság is, vagyis az, hogy a fiatalok a kör-
nyezetükben látott negatív tapasztalatok miatt 
nehezen döntenek bármilyen változásról, legyen 
az munkavállalás, tartós kapcsolat vagy család-
alapítás.

Az est másik előadója Erdélyi Tamás, a Buda-
pesti Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház iro-
davezetője bemutatta a szervezet tevékenységét. 

– Célunk a hátrányos megkülönböztetés va-
lamennyi formája elleni fellépés. Az erről szóló 
rendezvények által érintett célcsoportok a nők, 
a gyermekek, a romák, az idősek, a fogyatékos-
sággal élő személyek, a hátrányos térségekben 
élők, valamint az őket segítő szervezetek, in-
tézmények – foglalta össze a lényeget Erdélyi 
Tamás. 

Ê p. a.

Az ünnepélyes alkalmon megjelenő Ughy Attila 
polgármestert, Kucsák László országgyűlési kép-
viselőt és Flór Pétert, a Színes Város Csoport fő-
titkárát Magyar Márta igazgató asszony köszön-
tötte. 

Az igazgatónő a vidám dekorációra utalva el-
mondta, hogy a sok szép rajz mind egy megálmo-
dott világ része, egy olyan világé, amelyben sok a 
virág és sok a fa.

– Tegye fel a kezét, aki tudja, mi volt régen ez 
az épület – kérdezte a diákokat Ughy Attila.

Számos kéz lendült a magasba. Az egyik je-
lentkező már mondta is:

– játszóház, előtte pedig bolt.
A polgármester hangot adott az épület átadá-

sakor megszületett gondolatnak, amely szerint 
egy ilyen iskola külsejének is meg kell megmutat-
nia, milyen munka folyik odabent, és hogy mi-
lyen a gyerekek hangulata.

– Az igazgató nénivel azt szerettük volna, hogy 
mindig vidáman érkezzetek az iskolába. Ezért a 
hatalmas fehér falfelületekre a nyári természetet 
idéző dekorációt festettünk – emlékeztetett Ughy 
Attila, hozzátéve: – Már csak azért is, mert nyá-
ron nem kell iskolába járnotok.

A jövővel kapcsolatban a polgármester úgy 
fogalmazott: eddig szakemberek dolgoztak a fa-
lakon, szekrényeken, azonban az igazgatónővel 
megállapodtak, hogy tavasszal az oldalsó falakon 
minden gyerek kipróbálhatja saját tehetségét.

– Persze nem graffitipisztollyal! – figyelmez-
tetett, és a módszerről szólva elmondta, hogy a 
körvonalakat előre felrajzolják majd.

Ehhez az eddigi dekorációkhoz hasonlóan Flór 
Péter és a Színes Város Csoport segítségét kérik.

– A csoportunk egy ghánai ötlet nyomán 
2009-ben kezdte tűzfalszínesítő tevékenységét – 
idézte fel a közelmúltat Flór Péter.

Azóta számos önkormányzati és céges meg-
bízásnak tettek eleget. A Kandó iskola projektjét 
azért is szereti a főtitkár, mert jól illeszkedik a 
zöldövezeti környezetbe, és bízik abban, hogy a 
gyerekek számára is fontos alkotást hoztak létre. 
A munka előkészületeiről szintén szólt a főtitkár:

– Négy elképzelést vázoltunk fel az igazgató 
asszony számára, amelyek közül ezt választotta, 
amit megvalósítottunk.

Az alkotás jánosi Anna és Bakó Tamás, a 
MOME tervezőgrafika szakos hallgatóinak mun-
kája.

Kucsák László országgyűlési képviselő ünnepi 
beszédében hangsúlyozta: öröm, hogy a más he-
lyeken már bizonyító Színes Város Csoport itt is 
bemutathatta tudását, majd hozzátette:

– Nektek, gyerekek, azt kívánom, hogy ezen 
az új oktatóbázison a lehető legjobb eredménye-
ket tudjátok felmutatni.

A kandós diákok kedves műsorral hálálták 
meg a derűs dekorációt.

Ê ditzendy

Vidámabb lett a Kandó
akár a négyszögletű kerek erdő, olyan lett a Kandó téri általános iskola új épülete. 
a szánkózódomb melletti fás, füves tér közepén álló hófehér falakra mesebeli tájat 
festettek a színes város csoport alkotói. a diákok műsorral hálálták meg a novem-
ber 17-i átadón a vidám dekorációt.

Erdőkertes a Gödöllői-dombság szélén, Veresegy-
ház közvetlen szomszédságában fekszik.

– Két évvel ezelőtt egy közös ismerősünk javas-
latára vettük fel a kapcsolatot az erdőkertesi „Ki 
akarok nyílni” óvodával. A múlt évben ők láttak 
vendégül minket az óvodájukban, ahol nagyon 
tartalmas szakmai délelőttöt töltöttünk el – beszélt 
a kezdetekről Horváthné Kapocsi Anikó, a Szivár-
vány óvoda vezetője. – Most viszonoztuk a meg-
hívásukat, s az óvodásaink Márton-napi játékos, 
hagyományőrző műsorral fogadták a vendégeket. 

A rendezvényen részt vett Pásztor László, Er-
dőkertes polgármestere, aki megtekintette az in-
tézményt, majd Ughy Attila polgármester meghí-
vására ellátogatott a XVIII. kerületi városházára. 
Mindketten megerősítették, hogy továbbra is tá-
mogatják a két óvoda együttműködését, és hogy 
szívesen látják vendégül a testvéróvoda apraját-
nagyját a rendezvényeiken. 

A program részeként a Szivárvány óvoda 
munkatársai bemutatták a Lakatos-lakótelepen 
az önkormányzat támogatásával létrehozott kö-
zösségi kiskertet. 

Horváthné Kapocsi Anikó elmondta, hogy 
mindkét intézmény fontosnak tartja a hagyo-
mányápolást, és a pedagógiai szemléletük is ha-
sonló. Ezért is fűzték szorosra a kapcsolataikat. 

A Szivárvány óvodának korongozója, égető-
kemencéje és több szövőszéke is van. A gyerekek 
napi elfoglaltságai közé tartozik a kismesterségek-
kel való ismerkedés, a kézműves munka (szövés, 
fonás, agyagozás, vessző-, csuhé-, gyékényfonás, 
nemezelés), a népi dalos játékok megismerése. 

Az óvónők nagy súlyt helyeznek az ünnepekre 
való felkészülésre, megismertetik a gyerekeket az 
azokhoz kapcsolódó hagyományokkal, tevékeny-
ségekkel és játékokkal.

Járosiné Suba Karolina, a „Ki akarok 
nyílni” óvoda vezetője arról beszélt, hogy 
a találkozón kidolgozták, milyen szakmai 
együttműködést alakítanak ki egymással.  
Mindkét intézmény óvodapedagógusai nagyon 
eredményesnek tartották a szakmai délelőttöt, 
amely után kötetlen beszélgetéssel folytatódott a 
program. 

Ê fülep erzsébet

Erdőkertesi az ovi testvére 
a pestszentlőrinci szivárvány óvoda szakmai napon látta vendégül testvérintézmé-
nyét, az erdőkertesi „Ki akarok nyílni” óvodát november 11-én.



Városkép p 2014. november 26. XXIII. évfolyam 20. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

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

HÁZI BEKÖTÉS GARANCIÁVAL A VÁROSGAZDÁTÓL

CSATORNA  
FOLYTATÓDIK AKCIÓNK

ENGEDMÉNY A KIVITELEZÉSI MUNKÁK DÍJÁBÓL
A tervezési feladatokat 22000 Ft + ÁFA áron; 
a kivitelezési munkákat 7200 Ft /folyóméter + ÁFA helyett, 
MOST CSAK 6500 Ft /folyóméter + ÁFA irányáron vállalja.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. KEDVEZŐ FELTÉTELEKKEL VÁLLALJA 
AZ ÉPÜLŐ SZENNYVÍZHÁLÓZATHOZ CSATLAKOZÁS SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁIT

Az akció meghosszabbított időtartama:  2014. május 5. – 2014. november 30.

ÉRDEKLŐDJÖN
ÜGYFÉLSZOLGÁLATUNKON!

Személyes ügyfélszolgálat: Ügyfélfogadási idő:
Cím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Hétfő: 8:00-18:00
Telefonszám: 06-30-549-69-22 K-Sz-Cs: 8:00-16:00
E-mail cím: ugyfelszolgalat@varosgazda18.hu Péntek: 8:00-13:00

Az akcióban való részvétel feltételei:
   A tervezési és kivitelezési szolgáltatás Városgazdától történő megrendelése az akció időtartama alatt
   30000 Ft készpénz előleg befizetése a társaság pénztárában

10%

– Milyen következményei lehetnek
annak, ha valakinek hallásproblémája
van, de nem tesz ellene semmit?
– A legnagyobb probléma az, hogy az
illetőnek romlik a beszédértése. Ez azt
jelenti, hogy bár a beszédet hallja, de
nem tudja értelmezni azt. Ami korábban
természetes volt, most zavaró lehet. Ha
az agy hallóközpontja nem kap
megfelelő ingert, ellustul, elfelejti a
koráb ban megtanult hangokat. Akár
olyan mértékben is leépülhet az érintett

személy hallása, hogy később már halló -
készülékkel sem lehet javítani rajta.
– Mit érzékel mindezekből a tünetekből
a környezet, a család?
– A hallásproblémával küzdő személy
szép fokozatosan kerülni kezdi a társas
kapcsolatokat. Előfordulhat, hogy ki -
vonja magát a beszélgetésekből, és akár
a személyisége is megváltozhat. Kerüli a
társaságot, bizonyos emberekkel nem áll
szóba, mert túl halkan vagy túl gyorsan
beszélnek. A felelősséget persze a kör -

nyeze tére hárít -
ja, hiszen nem

benne van a hiba, szándékosan beszél-
nek úgy, hogy ne értse, motyognak a
háta mögött, kibeszélik őt.
– Mit kell tennie annak, aki részt szeret -
ne venni az ingyenes hallásvizsgálaton?
Kérem, hogy a várakozás elkerülése
miatt telefonon egyeztessen időpontot
munkatársunkkal a 06-1 332-0141-es
telefonszámon. Várunk szeretettel
minden érdeklődőt!

Ez történik, ha nem 
kezelteti hallásproblémáját
Hallás és halogatás. Azt gondoljuk, hogy ráérünk elmenni hallás -
szűrésre. Pedig ha azt érzékeljük, hogy valami nincsen rendben,
mielőbbi beavatkozás szükséges. Ha sokat várunk, lehet, hogy már
késő lesz. Lapunk kérdéseire Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az
Amplifon Hallásközpontok audiológus főorvosa válaszolt.

Dr. Tibold Eszter 
fül-orr-gégész, 
audiológus főorvos

A HALLÁS NEMJÁTÉK
EZT LÁTTA 
A TV�BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget
biztosítunk XVIII. kerületi lakosok
számára 2014. november 17-től 
december 5-ig az Amplifon 
Hallásközpontban. Bejelentkezéshez
hívja a 06-1 332-0141-es 
telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., Üllői út 427.

amplifon.hu

PR 143x184_Layout 1  14/11/11.  11:00 AM  Page 1

GYÁLON NÉPSZERŰEK AZ ÚJ ÉGSZÍNKÉK BUSZOK 

Nyár óta már Gyálra is korszerű, alacsonypadlós, égszínkék autóbuszok szállítják az utasokat. Hogy mennyire szerették meg a helyi lakosok  
az új járműveket, amelyekkel gyorsabbá és kényelmesebbé vált a közlekedés? Egy nemrég készült felmérés erre a kérdésre adott választ.

A budapesti agglomerációban élők, így a gyáli 
lakosok jelentős része is naponta ingázik lakhelye 
és a főváros között a munka és iskola miatt. 
Az autósok mellett nagyon sokan vannak, akik 
busszal szeretnének gyorsan és kényelmesen 
célba jutni. Ma már ez egyszerű, hiszen  
a szolgáltatás minőségének javítása érdekében 
néhány hónapja több más agglomerációs 
település mellett Gyál lakói is új, égszínkék 
buszokkal utazhatnak, amelyeket a BKK 

megbízásából a VOLÁNBUSZ üzemeltet.
A TÁRKI szeptemberben felmérést készített  
az égszínkék buszok fogadtatásáról, 9 település 
lakosainak részvételével.  A megkérdezett ügyfelek 
húsz szempont szerint 1-5 ponttal értékelhették  
a szolgáltatást, így összesen 100 pontot adhattak, 
amennyiben minden területen maximálisan 
elégedettek. A gyáli utasok a visszajelzések szerint 
gyorsan megszerették az új autóbuszokat,  
a szolgáltatást 86 ponttal értékelték.  

A felmérésben résztvevő gyáli lakosok 
leginkább a buszok műszaki állapotát (95 pont) 
akadálymentességét (93 pont) és tisztaságát 
(93 pont) értékelték pozitívan. A járatokon 
hozzáférhető utastájékoztatást, a FUTÁR-t, 
illetve a járművek minőségét is nagyon jónak 
ítélték meg, 91-91 ponttal. Az autóbusz-vezetők 
udvariassága, segítőkészsége 90 pontot ért.
Az új autóbuszok ráadásul nem csak szépek, de 
kényelmesek is, forgalomba állásukkal –  

a válaszadók 46 százaléka szerint – a korábban 
fennálló gyakori zsúfoltság csökkent, és  
22 százalékuk úgy tapasztalta, hogy az utazási idő 
is mérséklődött a két város között.
A kutatásban arra is kíváncsiak voltak, hogy mi 
a véleményük a gyáli lakosoknak a budapesti 
közlekedésről. A megkérdezettek 47 százaléka 
szerint javult a szolgáltatások színvonala elmúlt két 
évben, de a jövőt illetően is bizakodóak, hiszen  
39 százalékuk további pozitív változásokat vár. 

Az új buszok megítélése a gyáli lakosok körében 
Átlagértékek, ahol 0=egyáltalán nem elégedett,  
100=teljes mértékben elégedett.n=120
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* A BKK megbízásából a TÁRKI 2014 szeptemberében végzett kérdőíves kutatást. A számítógéppel támogatott telefonos kutatásban 600 fő vett részt. Budaörs,  
Budakeszi, Gyál, Diósd, Remeteszőlős, Nagykovácsi, Pécel, Solymár és Törökbálint 18 év feletti, az adott járatokkal utazó lakóit kérdezték meg a 2014 nyarán üzembe helyezett új, égszínkék buszokkal kapcsolatban.  

Kényelem

Jegyváltási lehetőség a járművön

Sofőrök udvariassága

Minőség

Pontosság

Tisztaság

Utastájékoztatás a járművön

Műszaki állapot

Megbízhatóság

Akadálymentesség

Összességében
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apróhirdetés

 szolgáltatás
n antikváriumunk vásárok régi és új könyveket, teljes könyvtárakat, DVD-ket, 

hanglemezeket, képeslapokat. Díjtalan kiszállás, készpénzfizetés! Telefon: 06-20-324-1847

n takarítást vállal precíz, referenciával rendelkező 58 éves fiatalos hölgy a XVIII. kerületben és 
környékén. Tel.: 0620-952-7247

n készpénzért VásároL maGyar GyűJtő, antIk és modern 
Butorokat,  festményeket, órákat, porceLánokat, 
szoBrokat, ezüstöket, csILLárokat, szönyeGeket, könyVeket, 
pénzérméket, kItüntetéseket, képesLapokat, BéLyeGeket, 
VaLamInt teLyes HaGyatékot. maGas áron dIJtaLan 
kIszáLLássaL!!! 06-20-234-46-63

n VarróGép JaVÍtás ottHonáBan. tel :283-7282

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

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

n Metszés, perMetezés, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, 
FŰKASZÁLÁS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS 
ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! 
TEL: 06-20-259-6319, 061-781-4021, www.telekrendezes.hu

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

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

n vízszerelés GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, CSÖTÖRÉSEK 
JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS CSATORNAVIZSGÁLAT, 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. 
TELJES VEZETÉK CSERE 06-30-914-3588

 zUMba
n az erősségem a korom! Zumba-Gold® az idősek, túlsúlyosak zumbája! Kifejezetten előnyt 

jelentenek a ropogós ízületek, az évek, a kilók és a ráncok, számai! Az órán figyelembe veszem a jelenlévők 
fizikai- pszichológiai állapotát úgy a zeneszámok összeállításában, mint koreográfiák egyszerűségében. 
Megtalálsz: XVIII. ker. Piros Iskola melletti Dance City Centerben Cím:1182 Üllői út 386. Minden Hétfőn 15h-tól 
és minden szerdán 20h-tól. XIX.ker. Wekerlei Kultúrházban Cím 1192 Petur u.7. minden hétfőn 18h. A Zumba-
Gold® -hoz semmiféle táncos előképzettség nem szükséges! Gyere bátran, mert szeretettel vár egy jó csapat 
és Farkasné Erzsébet Sinkó Tamás díjas Zumba oktató 30/9964166 Honlap:www.zumba-gold.5mp.eu

 oKtatás
n MateMatiKából, FiziKából KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST 

VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. ÉRDEKLŐDNI LEHET:
 06-1-294-5985

n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon: 
0630/2691061, www.kaszaszakkepzes.hu (01006404)

 állás
n a gloriett sportiskolai általános iskola (1186 Budapest, Tövishát u. 8.) határozott 

idejű kinevezéssel teljes munkaidős tanítói állást hirdet azonnali belépéssel. Bérezés a 
közalkalmazotti bértábla szerint. Önéletrajzot a gloriettsuli@t-online.hu e-mail címre kérjük. 
Bővebb felvilágosítást a 1/294-4153-as telefonszámon adunk.

n a gloriett sportiskolai általános iskola (1186 Budapest, Tövishát u. 8.) határozatlan 
idejű kinevezéssel teljes munkaidős iskolatitkári állást hirdet azonnali belépéssel. Bérezés a 
közalkalmazotti bértábla szerint. Önéletrajzot a gloriettsuli@t-online.hu e-mail címre kérjük. 
Bővebb felvilágosítást a 1/294-4153-as telefonszámon adunk.

n a pestszentlőrinci vándor óvoda Pestszentlőrincer Kindergarten Vándor / Bp. 1181 
Vándor Sándor u. 7sz. /azonnali belépésre keres 1 fő német nemzetiségi óvodapedagógust üres 
álláshelyre. Jelentkezni lehet: Szlezákné Czirják Judit óvodavezetőnél a 06 1 2 908 299-es 
telefonszámon, e-mail cím: vandorov@enternet.hu."

n a pestszentlőrinci vándor óvoda Pestszentlőrincer Kindergarten Vándor / Bp. 
1181 Vándor Sándor u. 7sz. /azonnali belépésre keres 1 fő óvodapedagógust üres álláshelyre. 
Jelentkezni lehet: Szlezákné Czirják Judit óvodavezetőnél a 06 1 2 908 299-es telefonszámon, 
e-mail cím: vandorov@enternet.hu."

                          

Margó Tivadar u 142. fsz. 134. – 20 m² - iroda
Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár

Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár 
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés
Németh József u 53. – 250 m² - területhasználat

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sallai – Ipacsfa u A/36. – 18 m² - garázs
Sallai – Ipacsfa u A/37. – 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. 134. – 42 m² - iroda 
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító
Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  

Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 15. fsz. 137. – 16 m² - raktár

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

Tövishát u 33. fsz.2. – 20 m² - üveges
Tövishát u 35. fsz. 1. – 21 m² - fénymásoló
Tövishát u 35. fsz. 2. – 29 m² - telefonbolt

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

– 16 m² - ajándékbolt
- - 25 m² - raktár
– 17 m² - raktár

-325 – 2138 m² - területhasználat
-6. – 32+14 m² - vegyes élelmiszer

– 18 m² -
– 16 m² - garázs

2. – 16 m² - garázs
– 95 m² - irodaépület

– 72 m² - bank
– 60 + 31 m² - könyvesbolt

– 26 m² - raktározás
– 19 m² - iroda
– 33 m² - iroda

-8. – 27+11 m² - iroda 
– 81 m² - autósbolt
– 98 m² - szerviz

2. oldal-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. Baross u 7.
szám alatt

az OTP 11718000-20444615 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2014. december 01. 9.00 - 16.00 óra

Pályázat elbírálása:
2014. december 05. 16.00 óra

Pályázók értesítése:

297-44-61
www.vagyon18.hu,

www.varosgazda18.hu

3. oldal

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 tul felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 
fel.

Baross u 13. fsz. 1. – 41 m² - iroda
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár
Csontváry u 15. fsz. 11. – 23 m² - vegyes iparcikk

Csontváry u 15. fsz. 7. – 20 m² - vegyi áru
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat

Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha
Csontváry u. 21. fsz. 221. – 18 m² - állateledel

Egressy G. u. 23. – 138 m² - raktár
F – 51 m² - fodrászat

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

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

Havanna u 13. fsz. 443. – 9 m² - használt ruha
Havanna u 13. fsz. 450. – 9 m² -

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 44. fsz. 11. – 11 m² - ajándékbolt
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  

Havanna u 50. fsz. 218-219-220 – 23+18 m² - pékség
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitness

Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² - kenyérbolt
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt  
Krasznahorka u. 19-21 – 1105 m² - telek 

- 5025 m² - területhasználat
Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz

Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár
Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem  

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

Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  
1. oldal

VÁROSGAZDA ÁLLÁS

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

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

mélyépítésben szerzett tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány.

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

Lakott-
munkatársat keresünk.

Szakmai tapasztalat és megbízhatóság alapfeltétel.
-

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

Tehergépkocsi-
Követelmény: C és E kategóriás jogosítvány, GKI kártya, több éves tapasztalat, megbízhatóság, önálló 

munkavégzés.

Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Tehergépkocsi-
VARRODAI MUNKATÁRS

alapfeltétel.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”Varrodai munkatárs!”

LAKATOS

Végzettséget igazoló bizonyítvány, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés alapfeltétel.

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

keresünk munkatársat:
- gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL),

kombinált rakodógép, henger (0,5-
Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, valamint a 

nehéz -s végzettség megléte alapelvárás.
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: 

ÚSZÁSOKTATÓ

igazoló bizonyítványok, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság és precíz munkavégzés 
alapfeltétel.

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

Végzettséget igazoló bizonyítvány, több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés alapfeltétel.

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

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, 

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

1181 Budapest, Baross utca 7.
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12 Egy héttel karácsony előtt idén is lesznek meglepetésekegyház

Az oldalt összeállította: róth ferenc

�Az elmúlt 
évekhez hason-
lóan az idén is 

akciózik a kerületben 
a baptista egyház. 
olyan karácsonyi 
ajándékokat várnak 
a segíteni szándé-
kozó emberektől, 
amelyekkel szeb-
bé, melegebbé 
tehetik az ünnep-
napokat a rászo-
ruló pestszentimrei 
gyerekeknek, fiata-
loknak. Az előkészü-
letekről Háló gyula 
lelkészt kérdeztük.

 
– A tavalyi cipősdoboz-akciójuk 
eredményéről csupa örömmel be-
szélt, mondván, minden vágyuk 
valóra vált. Gondolom, ennek 
megismétlődésére számít az idén 
is.

– Ez természetes, már csak 
azért is, mert biztosak vagyunk 
abban, hogy az egymásra figye-
lő, jólelkű emberek nem mennek 
el szó és tett nélkül azon ember-
társaik mellett, akik szeretetre, 
segítségre szorulnak azokban a 
napokban, amikor a „boldogok” 
karácsonyfája alá ajándék kerül. 
Tudjuk, hogy segítenek azokon, 
akiknek kell, de legalábbis illik.

sEgítő szándék
– Mi a program lényege?

– A legfontosabb az, hogy 
az újszülöttektől kezdve a 14 
éves korúakig valamennyi 
pestszentimrei fiúnak és lány-
nak lehet ajándékot, meglepe-
tést hozni, készíteni.

 – Az ünnepekről beszélünk, 
miközben karácsonyig még egy 
hónap van, tehát viszonylag 
hosszú idő.

– Nem olyan ez, mint ami-
kor bemegy valaki a boltba, 
s megveszi ezt meg azt, majd 
leteszi a fa alá. Arra valóban 
elég akár egyetlen nap is. A 
cipősdoboz-akció más, hogy 
úgy mondjam, bonyolultabb és 
egy kicsit hosszabb is.

– Amennyiben?
– Az első, a legfontosabb és 

mindennek az alapja a segítő 
szándék. Enélkül nem lehet, 
nincs is értelme részt venni 
ebben a kedves akcióban. Az 
eltervezett, összeállított aján-
dékdoboz nem kerül egyből a 
fa alá, hosszabb az útja. Örö-
münkre ebben is kapunk segít-
séget.

A virágbolttól 
Az ünnEPségig
– Csak nem a pestszentimrei an-
gyalkáktól?

 – Ha a Nemes utcai Marga-
réta virágboltot és az ott dolgo-
zókat angyaloknak nevezzük, 
akkor igaz, amit mond. Már a 

hónap közepétől segítenek ne-
künk abban, hogy jó helyre ke-
rüljenek az ajándékok. Kérjük is 
a dobozosokat, hogy a meglepe-
téseiket a Nemes utca 25. alatti 
virágboltban adják le. Ott várják 
és fogadják a csomagokat.

– Meddig lehet adakozni?
– December 10-ig mindennap 

leadható a meglepetéscsomag.
– Egy „stációval” közelebb 

kerültünk a karácsonyfához, de 
még nem vagyunk ott…

– Az összegyűjtött ajándé-
kokat december 17-én, szerdán, 
pontosan egy héttel szenteste 
előtt karácsonyi műsorral egy-
bekötött program keretében 

adjuk át a baptista imaházban, 
illetve közösségi otthonban. A 
fiatalokat 16 órától várjuk sok-
sok szeretettel és ugyanennyi 
ajándékkal.

„mEgcímEzvE”
– Az utolsó, de annál fontosabb 
kérdés. Mit kell feltüntetni a do-
bozokon?

– Mindenkit arra kérek, hogy 
jó állapotban lévő, tiszta do-
bozt használjon, a tetejét és az 
alját vonja be színes csomago-
lópapírral, és csak ezután tegye 
bele az ajándékát. Fontos, hogy 
a csomagot ne ragasszák le. És 
még egy információ: a dobozra 
jól láthatóan írják fel, hogy mi-
lyen korosztályú lánynak vagy 
fiúnak szánják. Például „lány 8” 
vagy „fiú 12”, netán „fiú 2–4”. 

Mi legyen a doboz-
ban?
Kisautó, labda, baba, 
plüssállat. toll, ceruza, 
számológép, zsírkréta, 
kifestő, jegyzettömb. 
Fogkefe, fogkrém, 
szappan, fésű. cukorka, 
rágógumi, napszem-
üveg, póló, játék, bizsu, 
hajgumi, óra, képes-
könyv. és még sok 
minden, ami kedves és 
hasznos.
és Mi ne?
nem tiszta játék, ruha, 
agresszivitásra kész-
tető kép vagy játék, 
konzerv, romlandó étel, 
gyümölcs, folyékony 
dolgok, mint amilyen a 
sampon vagy a testápo-
ló, gyógyszer, törékeny 
tárgy, szeszes ital, 
továbbá természetesen 
ne legyenek erotikus 
képek illetve írások 
sem.
aKiK szerveziK
a további részletekről a 
békéssy sándor baptis-
ta értelmiségi egyesü-
letnél lehet érdeklődni, 
a bekessyegyesulet@
gmail.com e-mail cí-
men. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

sok-sok „angyal” munkájára van szükség, hogy boldogabb legyen sok gyermek karácsonya  

Advent első vasárnapja egyúttal 
az egyházi év kezdete is. Az ün-
nep eredete a IV. századig nyúlik 
vissza. VII. Gergely pápa négy-
ben határozta meg az adventi va-
sárnapok számát, az első mindig 
november 27. és december 3. közé 
esik, míg a negyedik, az utolsó de-
cember 18. és 24. közé.

Az advent szó jelentése „eljö-
vetel”. A latin „adventus Domini” 
kifejezésből származik, ami any-
nyit tesz: „az Úr eljövetele”. A 
karácsonyt megelőző várakozás 
az eljövetelben éri el jutalmát. Ré-
gebben egyes vidékeken „kisböjt-
nek” nevezték ezt az időszakot.

Az advent liturgikus színe a 
lila (viola), amely a bűnbánatot, 
a szent fegyelmet és összeszedett-
séget jelképezi. Advent harmadik 

vasárnapján, örömvasárnap az Úr 
eljövetelének a közelségét ünnep-
lik. E nap liturgikus színe a rózsa-
szín. Az egész időszakban dísz-
telen a templomi oltár, az orgona 
szerepe pedig az énekek kíséretére 
korlátozódik.

Elterjedt szokás az adventi hét-
köznapokon hajnali (rorate) misét 
tartani. E szertartásokon különös 
hangsúlyt kap Szűz Mária tiszte-
lete és a karácsonyi várakozás.

Korábban szokás volt az ad-
venti időszakban böjtöt tartani. 
Ez idő alatt tiltották a zajos mu-
latságokat és az ünnepélyes há-
zasságkötéseket, de az utóbbit 
az 1661. évi nagyszombati zsinat 
püspöki engedélytől tette függő-
vé. A böjtölés hagyománya a XX. 
század közepén szűnt meg.

a váRakozás kezdete: 
advent első vasáRnapja
advent a keresztény kultúrkörben a karácsonyt (decem-
ber 25-ét) megelőző negyedik vasárnaptól (a görög ka-
tolikusoknál hatodik vasárnaptól) karácsonyig számított 
időszak. a karácsonyi ünnepkör advent első napjával kez-
dődik, és vízkeresztig (január 6-ig) tart.

– A halál és az elmúlás kapcsán ritkán fo-
galmaznak úgy, hogy „jó üzlet”, de mégis 
igaz, mert azokért született meg a plébániá-
juk vállalkozása, akik még „földi lakók”, és 
akik kulturált körülmények között, méltó 
helyen kívánnak majd nyugodni.

– Kiegészítve ezt azzal, hogy akik a 
templom bensőségességét választják, azok 
szünet nélkül jézus házában lesznek, ott 
maradhatnak.

– Hányan nyugszanak a plébánia urna-
temetőjében?

– Több ezren, s egyre több ember 
igényli, hogy a Szent Margit-templom 
alatt legyen a végső nyughelye.

– Több ezer elhunytat mond. Ha őket 
koporsós temetés keretében búcsúztatták 
volna, akkor nagyon nagy területre lett 
volna szükség.

– Ha mindehhez hozzászámol-
juk a Pestszentimrén, a Havannán és a 
Szemeretelepen működő katolikus és re-
formátus urnatemetőket, azt kell monda-
ni, kell a hely.

– A földi lét körforgása nem áll meg.
– Mivel a föld népessége egyre nő, 

mindig többen is hagyják el az árnyék-
világot. Olyannyira igény volt a szolgál-
tatásra, hogy négyszázzal bővítettük az 
urnahelyek számát. Sajnos a magas költsé-
gek miatt többet nem engedhettünk meg, 
függetlenül attól, hogy kellene is, meg ki 
is fizetődne. A parkolónk alatti részt kel-
lene kihasználni, de egyelőre nem gondol-
kodhatunk ezen.

– Mennyibe kerülne ez a bővítés?
– Több árajánlatot néztem meg. Ezek 

alapján mondom, hogy mintegy ötven-
millióba…

– Ha nem is a luxus, de a komfort ka-

tegóriájába sorolható, hogy lift segíti a 
mozgássérült hozzátartozókat abban, hogy 
lejussanak az urnatemetőbe.

– Luxusról szó sincs. Az épek nem is 
gondolnak bele, hogy ez szinte kötelező 
szolgáltatás, csak a koporsós temetéseknél 
fel sem vetődik.

– Ha már a pénz is szóba került… Mire 
fordítják a hasznot?

– Higgye el, van mire. Gondolhatja, 
hogy egy templom karbantartása nem ke-
vés pénzbe kerül, s az áremelkedés a kato-
likus egyházat pontosan úgy érinti, mint 
a többi felekezetet vagy a civileket. Az ép-
pen aktuális kiadást a templomot körbe-
vevő kerítés jelenti. Ez is sokba kerül, de 
meg kell csináltatni, mert nem csak arra 
figyelünk, hogy bevételünk legyen, hanem 
jó gazdái is vagyunk a plébániának, mi-
ként a templomot és a közösséget hatvan 
éve szolgáló Szent Margit kórusnak is.

– Megint civil szavakkal élve: további 
sikert az urnatemető működtetéséhez.

– Tudjuk, az életünk nem örök, s mi-
vel a halottaikat elbúcsúztatók is meg-
nyugszanak, ha a szeretteiket kulturált 
körülmények között látják nyugodni, nem 
mondhatok mást, mint hogy köszönöm.

Már csaK egy plébánián 
a nyáron barabás bence 
személyében új plébános 
kezdte meg a szolgálatot 
a csákyligeti plébánián. az 
érkezése nagy terhet vett le a 
61 éves benke atya válláról, aki 
a saját plébániája mellett sok 
éven át szolgált a csákyligeti 
szent József plébánián is.

megtelhetnek 
A cipősdobozok
Az egyház várja a gyerekeknek szánt karácsonyi ajándékokat

NÉGySZáZZAL TÖBBEN 
NyUGODHATNAK ITT
világi kifejezéssel élve elmondható az árpád-házi szent Margit- 
plébániatemplom alatti urnatemetőről, hogy jó üzlet, ahogyan a 
plébános atya, benke istván is fogalmazott. Őt kérdeztük a híveknek 
végső nyughelyet biztosító, a plébániának pedig pénzt hozó 
vállalkozásról.
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kArácsonyi 
vásár irodAlmi 
esttel
december 6-án szombaton vásárral egybekötött egész 
napos forgatagot rendez a polgárok Házában az Üde 
színfolt Kulturális egyesület. 

A 10 órakor kezdődő rendezvény a hagyományos karácsonyi vásár-
ral indul, ahol az egyedi, művészi kerámiáktól kezdve az ékszere-
ken, a kézműves csokoládén, a mézen, a szörpökön és a mézeska-
lácson át egészen a könyvekig mindenki megtalálhatja a számára 
legszebb, legjobb ajándékot. 11 órától a gyermekeké a tér, akiket a 
legkülönfélébb kézműves foglalkozásokkal várnak. 

Délután 5 órakor a Karácsony hava című verses, zenés színpa-
di játékot adják elő a Gór-Nagy Mária Színitanoda növendékei. Az 
előadásban a magyar költészet régmúltjának és elmúlt évtizedeinek 
klasszikus remekművei, közkedvelt és kevéssé ismert karácsonyi 
dallamok, vallásos irodalmunk elbeszélései, népénekek és megele-
venedő népszokások idézik a közönség elé az adventi készülődésnek 
és karácsony ünnepének emlékezetes pillanatait. Olykor megmoso-
lyogtat, máskor elgondolkodtat, vagy épp megrendít az ifjú színész-
növendékek összeállítása a várakozásról, a készülődésről, a lelkek 
ünnepéről – mindez a fiatalok számára is megragadó formában.

Az egész napos program a színi előadás után közös borozgatás-
sal, beszélgetéssel zárul. A részvétel ingyenes!

Ajándékgyűjtés 
cipősdobozbAn
volt egyszer egy angol nagymama, aki – látva a világ-
égés utáni állapotokat és megsajnálva a borzalmakról 
semmit sem tehető gyermekeket – összecsomagolt egy 
cipősdobozba néhány ajándékot, és elküldte egy sze-
gény gyermeknek. 

Nem sejthette, hogy egyszerű, de nemes tettét százak, ezrek, milliók 
követik majd szerte a nagyvilágban, és hogy a cipősdobozba zárt 
szeretet mozgalommá fejlődve áttör határokat, korokat, életszemlé-
leteket.

A cipősdoboz-akció – vagy ahogy szülőhazájában, Angliában 
hívják, Operation Christmas Child – bő egy évtizede érte el ha-
zánkat. A Baptista Szeretetszolgálat közreműködésével kezdetben 
még Nyugat-Európából érkezett csomagokat kaptak karácsonyra a 
rászoruló gyerekek. Aztán éppen tíz éve elindult az első önálló ma-
gyarországi akció.

Idén első ízben a Kondor Béla Közösségi Ház is bekapcsolódik a 
cipősdoboz- akcióba. A jó állapotú cipősdobozokba lehetőség sze-
rint több apró, kisebb ajándékot – például játékokat, írószereket, hi-
giéniai eszközöket, édességet, könyvet – csomagoljanak, mivel azok 
a gyermekek, akikhez az ajándékot eljuttatják a szervezők, többnyi-
re mindenben hiányt szenvednek. Kérjük, hogy a megtöltött dobozt 
csomagolják be színes csomagolópapírral, kössék át zsineggel, és ír-
ják a tetejére az önök által elképzelt címzett nemét és életkorát!

A cipősdobozba csomagolt ajándékokat „fiú”, illetve „lány” meg-
jelöléssel december 1–19. között várjuk a Kondor Béla Közösségi 
Ház (Kondor Béla sétány 8.) portáján.

kirándulás 
provence-bA
ridley scott egy kiváló filmjével zárja őszi szezonját a 
Madách Filmklub november 30-án.

Talán nem tartozik az angol rendező legtöbbet emlegetett munkái 
közé, mégis remek darab a Bor, mámor, Provence című 2006-os 
film, amelyet november 30-án 16 órakor vetítenek a Polgárok Házá-
ban, a Kardos Gábor és barátai által életre hívott Madách Filmklub 
őszi szezonjának zárásaként.

Scottot olyan grandiózus mozik alkotójaként ismeri a széles kö-
zönség, mint a Nyolcadik utas a halál, a Gladiátor, az 1492 – A para-
dicsom meghódítása vagy éppen a Mennyei királyság. Ugyanakkor 
– mint minden komoly filmművész – ő is jól tudja: hiába minden 
nagyszabású, látványos megoldás, ha nem jó a történet. És Scott 
szeret olykor olyan művekkel is előrukkolni, amelyekben a törté-
net kifejezetten hangsúlyos a filmes trükkökhöz és az óriási statisz-
tériához képest. Gondoljunk csak a Fekete eső vagy a Hazugságok 
hálója című filmre. A Bor, mámor, Provence egy bankár története, 
aki szőlőbirtokot örököl Provence-ban, és akinek Dél-Franciaor-
szágba költözése után gyökeresen megváltozik az élete. A főszereplő 
Russell Crowe, akivel a rendező a Gladitátorban aratott először át-
ütő sikert.

A vetítés, mint mindig, most is ingyenes.
Ê k. Gy.

Programok
rózsa MűvelŐdési Ház
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 27. 17 óra: Kővári 
Tibor irodalmi estje a Tűzedzők 
Amatőr Művészek Asztaltársa-
sága (TAMA) szervezésében
November 29. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belé-
pőjegy: 300 Ft.
November 29. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
November 30. 11 óra: Szaffi 
– népzenés gyermekszínmű 
a Fogi Színház előadásában. 
Belépőjegy: 990 Ft.
December 5. 18 óra: Jótékony-
sági koncert a Szent László 
Gyermekintenzív Osztálya 
számára. Fellépnek: Kucsák 
László országgyűlési képviselő 
és zenészbarátai.
December 7. 11 óra: Mikulás-
műsor a Szép Ernő Színház 
művészeinek közreműködésé-
vel. Belépőjegy: 990 Ft.
Ringató címmel családi művé-
szeti nevelési program indul. 
A foglalkozások – amelyeket 
Czapári Zsuzsanna tart – 
szerdánként 10.30 és 11 óra 
között lesznek. A részvételi díj 
alkalmanként 800 Ft. Bővebb 
információ a www.ringato.hu 
oldalon.
Csütörtökönként 16.30-tól 
ovis torna: koncentráció- és 
figyelemfejlesztés, labdás és 
tartásjavító gyakorlatok, fogójá-
tékok és rengeteg más vidám 
játék. A foglalkozásokat Nemes 
Gyula, a Brassó Utcai Általános 
Iskola testnevelő tanára vezeti. 
Bővebb információ Nemes 
Gyulától (+36-20-454-7223) 
és a Rózsa Művelődési Ház 
elérhetőségein kapható.
Zumbatanfolyam, callanetics 
(női zsírégető torna) és New 
Dance World – modern táncok 
iskolája a Rózsában. A rész-
letekről az elérhetőségeinken 
lehet érdeklődni.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében (hétfőtől péntekig 
9–19 óra között, hétvégéken 
pedig a rendezvényekhez 
igazodva) az itt található Ticket 
Expressz-jegyirodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállí-
tásokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján.

lŐrinci sportcsarnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
November 29. 19 óra: SZAC-
bál
November 30. 12 óra: 
PSK–Szent István SE Bp. I. 
osztályú női bajnoki kézilabda-
mérkőzés
December 5. 21 óra: Pest-
szentlőrinci SFA–Kastélydombi 
SE férfi NB II-es futsal-
mérkőzés
December 6. 8 óra: PSK–
KRSE Bp. I. osztályú férfi 
bajnoki kézilabda-mérkőzés
December 6. 10 óra: Cartoon 
Heroes–Eszterházy MEISE női 
floorball bajnoki mérkőzés
December 6. 18 óra: PLER-
Budapest–Tatabánya férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mér-
kőzés
December 7. 9 óra: Erima 
U14-es fiú kézilabdakupa
December 7. 18 óra: PLER 
II–Csömör férfi NB II-es bajno-
ki kézilabda-mérkőzés
December 7. 20 óra: Cartoon 
Heroes–Kinizsi TTK férfi 
floorball bajnoki mérkőzés

4seasons sí- és 
snowboardparK

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet 
sízést, snowboardozást tanulni. 
Egyéni és csoportos oktatás 3 

éves kortól kezdve az emberi 
élettartam és a vállalkozó kedv 
határáig. A csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk 
össze. Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szak-
képzett oktatók, különleges mi-
nőségű mesterséges burkolat, 
két sífelvonó, egy mozgójárda-
felvonó és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola 
honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

lŐrinci nagyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 29. 11 óra: Társas-
játékklub
December 5. 17.30: Várjuk 
együtt a Mikulást!
December 9. 15 óra: Csonka 
Gábor hegedűművész karácso-
nyi koncertje
December 11. 17 óra: Izgő-
mozgó klub
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Polló Edit Virágok, tájak, 
emberek című kiállítása látható 
november 28-ig. December 
2-án 17 órakor a Tűzedzők 
Alkotó Művészbarát Asztal-
társaság (TAMA) kiállításának 
megnyitója.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtár-
ban!

Havanna-laKótelepi 
Könyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
November 28. 17 óra: Könyv-
ajánlók klubja
December 3. 16 óra: Kézmű-
ves foglalkozás – Mikulás-
készítés

pestszentiMrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
November 28. 17 óra: Diave-
títés
December 12. 17 óra: Bakó 
Dóra bábfoglalkozása gyerme-
keknek

Kondor béla
Közösségi Ház

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 27. 14.30: Kerületi 
versmondó verseny a Vörös-
marty Mihály Ének-zenei Nyelvi 
Általános Iskola és Gimnázium 
szervezésében
November 29. 15 óra: Ingye-
nes gazdasági tanácsadás
November 30. 10 óra: 
Csokikoncert – zenei isme-
retterjesztő előadás, játék és 
muzsika 60 percben
November 30. 10 óra: Adventi 
kézműves foglalkozás
December 2. 18 óra: Jézus 
élete – Aknay János, ef.Zámbó 
István és Tábory Csaba kiállí-
tásának megnyitóünnepsége. 
A kiállítás december 21-ig 
tekinthető meg, és ez idő alatt 
művészettörténészi tárlatve-
zetés igényelhető, előzetes 
időpont-egyeztetéssel.
December 3. 18.45: Zumba 
Nikivel
December 4. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE összejö-
vetele
December 4. 18 óra: Jézus 
élete képekben. Megvál-
tó született – Betlehem, 
Názáret címmel Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta művésztanár, 
képzőművész és Henter Barna 
lelkész előadása.
December 7. 10 óra: A Mikulás 
Manóföldön – az Art’z-Más 
Társulat mesejátéka gyerme-
keknek
December 7. 10 óra: Adventi 

kézműves foglalkozás
December 9. 18 óra: Hódolat 
a múlt bölcselőinek – Pais 
István professzor előadás-so-
rozatának 6. része. A Lükeiont 
létrehozó Arisztotelész tanítása 
a megismerésről, a kozmosz-
ról, az erkölcsről, a nevelésről 
és a művészetekről.
December 9. 18 óra: Jézus 
élete képekben. A boldog-
mondások hegye, Kapernaum 
címmel Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta művésztanár, 
képzőművész és Henter Barna 
lelkész előadása.
December 10. 14 óra: Jézus 
élete képekben. Tárlatvezetést 
tart Rózsavölgyiné Tomonyák 
Gitta művésztanár, képzőmű-
vész.
December 10. 18.45: Zumba 
Nikivel
December 11. 18 óra: Jézus 
élete képekben. Találkozá-
sok – Kána, Sikár, Betánia. 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 
művésztanár, képzőművész és 
Henter Barna lelkész előadása.
December 12. 16 óra: a 
Diákhetek rendezvénysorozat 
gálaműsora
November 29-ig Időmetszetek 
címmel Árvay Zolta kiállítása 
látható az aulában.
Minden csütörtökön 17.30-
kor ingyenes jogi tanácsadás. 
Minden szombaton 9 órakor 
kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely és kézműves foglalko-
zás. Minden vasárnap 8.30-
kor ingyenes jóga, 10 órától 
ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek.

városHáza dísztereM
Városház utca 16.

December 7. 16 óra: a Club 
Net Cet műsora

toMory laJos 
pedagógiai és 
Helytörténeti 
gyűJteMény

kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetés alapján. 
Az Ég és Föld – a polgári repü-
lés és Budapest XVIII. kerülete 
című új kiállításunk a KÖKI 
Terminál második emeletén, az 
éttermek közelében, keddtől 
vasárnapig 10 és 18 óra között 
látogatható. További információ 
a honlapunkon.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtö-
kig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 
14 óra között. 

MúzeUMsaroK 
KiállítótereM

szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
November 29. 14 óra: Vers-
játék – családi nap Szécsi 
Margit emlékére
December 13. 14 óra: Kará-
csony régen és most – délutá-
ni családi program az ünnepi 
készülődés jegyében
Kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből. A részletekről 
honlapunkon (muzeum18ker.
hu) tájékozódhatnak. 
A Tomory-teremben: Érdekes-
ségek a kerületi oktatástörté-
net múltjából
Nyitva tartás keddtől szomba-
tig 14–18 óráig.

pestszentiMrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 28. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 

kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. További információ 
a +36-30-350-3266-os te-
lefonszámon és a reimank@t-
online.hu e-mail címen.
November 28. 18 óra: Színház-
barátok klubja. Meghívott ven-
dég: Holl Zsuzsa, a Vígszínház 
vendégművésze. Belépőjegy: 
300 Ft.
November 29. 10 óra: Kreatív 
kézműves foglalkozás gyerme-
keknek. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált anyag költsége.
November 29. 15 óra: Nosz-
talgia táncklub. A házigazda a 
Magic Duó. Belépőjegy: 500 
Ft.
December 3. 17.30: 
Kertbarátklub. Tervezett téma: 
a növényvédelem vegyszer-
mentes módjai. Előadó: dr. 
Gergely László. A részvétel 
ingyenes.
December 5. 10 és 15 óra: 
Találkozás a Télapóval – a 
Napraforgó Meseszínház elő-
adása. Belépőjegy: 980 Ft.
December 6. 10 óra: Kreatív 
kézműves foglalkozás gyerme-
keknek. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált anyag költsége.
December 9. 18 óra: Tudatos 
életmód klub – téli ételek 
és ünnepek, egészségesen. 
Előadó: Kisa Judit. Részvételi 
díj: 400 Ft.
December 12. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. További információ 
a +36-30-350-3266-os te-
lefonszámon és a reimank@t-
online.hu e-mail címen.
Tanfolyamainkra, valamint a 
Baba-dúdolóra és a Maszat-
kuckóra továbbra is várjuk az 
érdeklődők jelentkezését az 
elérhetőségeinken.

Havanna KiállítóHely
Havanna utca 9.

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

polgároK Háza
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva 
tartása: szerdánként 9–14 óra 
között.
December 6. 10 órától: Egész 
napos karácsonyi vásár 
gyermekprogramokkal az Üde 
Színfolt Kulturális Egyesület 
szervezésében. 18 órától: Ka-
rácsony hava – verses, zenés 
színpadi játék a Gór-Nagy 
Mária Színitanoda növendéke-
inek előadásában. A részvétel 
ingyenes.

adVent
a HaVannán
Advent négy hetében folyamatos 
programokkal várják az 
érdeklődőket a Kondor Béla 
Közösségi Házban. November 
30-án és december 21-én 
Csokikoncertet, december 7-én 
Mikulás Manóföldön címmel 
mesejátékot, december 14-én 
pedig Krampuszmese címmel 
színi előadást rendeznek. A 
programok minden vasárnap 
reggel 9 órakor az adventi 
koszorú soron következő 
gyertyájának meggyújtásával 
és kézműves foglalkozással 
kezdődnek. A koncertek és a 
meseelőadások 10 órakor veszik 
kezdetüket.
A Megváltó születésének 
ünnepére különleges ráhan-
golódásra adnak lehetőséget 
a Jézus élete című kiállításhoz 
kapcsolódó sajátos tárlatveze-
tések, előadások, amelyeket 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 
képzőművész és Henter Barna 
lelkész tart majd. 
A részvétel ingyenes!
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14 szAbAdIdő Az R-GO több mint három évtized után is a csúcson

� neoton és r-go, 
akár a nyolcva-
nas években. 

sőt fellép még kiki 
és sipos f. tamás 
is a Pestszentimrei 
sportkastélyban azon 
a december 27-i 
nosztalgiabulin, a We 
love the 80’s-on, 
amely valóban a nyolc-
vanas éveket hivatott 
megidézni. Az egyik 
fellépővel, szikora ró-
berttel beszélgettünk.

dItzendy attILa arIsztId  

– Amióta a műfaj, az úgyneve-
zett pop vagy könnyűzene léte-
zik, talán azóta gondol mindig 
nosztalgiával a megelőző évtize-
dek slágereire a hallgatóság. Va-
jon miért?

– Erről elsősorban a közönsé-
get kellene megkérdezni. Én úgy 
gondolom, ezek a számok nem 
most kerültek be ismételten a 
köztudatba, hanem mindig is je-
len voltak. Nem lehetett házibuli 
soha Hungária- és R-GO-nóták 
nélkül, de a szórakozóhelyeken, 
a rendezvényeken és bizonyos 
rádiókban, tévékben is folyama-
tosan szóltak és szólnak a dala-
ink. A számaink örök fiatalságot 
jelentenek a rajongóinknak, mi-
közben nosztalgikus érzés is el-
fogja őket. Mindenki az életének 
valamelyik pillanatához köti 
a dalokat. Többször mesélték 
már nekem a rajongóim, hogy 
a kikapcsolódáson, bulizáson, 
feltöltődésen kívül akadt olyan 
szituáció az életükben, amikor a 
dalaimból merítettek erőt.

– Ugyanakkor az előző kor-
szakok zenéi kétségtelenül job-
bak a jelenkoriaknál. Elég annyi, 
hogy azok ma is slágerek. Miért? 
Tehetségesebb szerzők, előadók 
működtek?

– Más a világ. A mai előadók 
között is nagyon sok tehetséges 
zenész van. Ugyanakkor ma 
bárki kikiálthatja magát éne-
kesnek vagy egy együttes ve-
zetőjének. Régen ezt vizsgához 
kötötték. Amikor megalakult 

az R-GO, behívtak minket az 
Országos Rendező Irodába, az 
ORI-ba, hogy tegyünk vizsgát, 
pedig előtte már játszottam a 
One Wordben, a Fermben és a 
Hungáriában. Nagyon szigorú 
megmérettetés után adták csak 
ki az engedélyeket. Emlékszem, 
tele volt az ORI-székház, ott vá-
rakoztak a zenészek, hogy meg-
kapják a működéshez szükséges 
papírokat.

Az r-go 
és A fiAtAlok
– Az R-GO fellépésein milyen a 
korosztályi összetétel?

– Minden korosztály megta-
lálható a koncertjeinken. A gye-
rekektől az idősebbekig. Vannak 
olyan rajongóim is, akik akkor 
voltak fiatalok, amikor megala-
kult az R-GO, ma pedig már a 
gyermekeikkel járnak a koncert-
jeimre. A nyáron turnéztam a 
volt mentoráltjaimmal, a By The 
Wayjel és az MDC-vel. Nagyon 
sok fiatal megszeretett minket 
azok közül, akik akkor még 
csak az X-faktoros csapatok mi-
att jöttek el, de ma már az R-GO 
bulikon is az első sorokban áll-
nak, és ugyanúgy fotót, aláírást 
kérnek tőlem a végén, mint az 
idősebb generáció tagjai.

– Másként kell ma dalt írni, 
mint a nyolcvanas években?

– Én ugyanúgy írom a dalo-
kat most is, mint régen. Előbb a 
zene van meg, aztán arra írom 
a szöveget. Kicsit lehet újítani, 
a stíluson belül maradva, a mai 
hangzásvilágnak megfelelően, 
de éppen csak. Nagyon furcsa 
lenne például, ha a csikidamból 
egyszerre elektronikus zene 
válna azért, hogy megfeleljünk 
a mai kor igényének. Sajnos a 
CD-vásárlás már nem divat, az 
internetről szinte minden letölt-
hető. Régen, amikor megjelent 
egy lemez, az emberek tömött 
sorokban, egymást taposva áll-

tak sorba, hogy elsőnek vehes-
sék meg a korongot.

A slágErEkEt 
játszAni 
kötElEző
– Az R-GO nosztalgia-zenekar?

– A közönség a koncerten 
általában az ismert számokat, 
a slágereket várja, tehát túlnyo-
mórészt ezeket játsszuk, de az 
R-GO nem nosztalgia-zenekar. 
Ha ezt a szót használnánk, az azt 
jelentené, hogy csak a múltunk-
ból tudunk élni, és mindig csak 
a régi szép időkre emlékeznénk. 

Az R-GO ma is aktív. jövőre 32 
éves lesz a zenekar, tele vagyunk 
tervekkel, készül majd új lemez 
is, folyamatosan turnézunk itt-
hon és külföldön egyaránt. A 
koncerteken mindig eljátszunk 
néhány új dalt is.

– Mekkora az igény az új szá-
mokra?

– Új számokra mindig van 
igény, a rajongók, a közönség 
el is várja, hogy aktív legyen a 
kedvenc zenekara. Ebbe beletar-
toznak az új dalok is, ugyanúgy, 
mint az, hogy folyamatosan ját-
szunk, vagy klubösszejövetele-
ket tartunk.

csikidAm Akkor 
és most
– A We Love The 80’s időutazást ígér?

– Amit mi garantálni tudunk, 
az egy fergeteges csikidamparti. 
Minden korszakunkból eljátsz-
szuk a legnagyobb slágereinket, 
de természetesen az új dalok is 
helyet kapnak majd a műsorban.

– Ön az egyik népszerű tévés 
tehetségkutató egyik zsűritagja 
és mentora. Mit gondol, mennyi 
esélye van az X-faktorosoknak, 
hogy olyan hosszú pályát fussa-
nak be, mint ön?

– Megjósolni nem tudom, a 
közönség és az idő majd eldönti. 
Az biztos, hogy a tehetség meg-
van ezekben a versenyzőkben. A 
műsor nem garancia, csak egy 
lehetőség. Ha van bennük kel-
lő elhivatottság és kitartás, ak-
kor bármi lehet. Mindenesetre 
az X-Faktor sikere azt mutatja, 
hogy a nézők kíváncsiak az új 
tehetségekre.

nosztAlgiA és jelen idő
Kellenek-e az új felfedezettek a közönségnek?

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

az év végéig még két előadás szere-
pel a nyugdíjas akadémia programján, 
és nem véletlen, hogy az idősebbeket 
leginkább érintő témáról, az egész-
ségről lesz szó. 

– Egy nyugdíjas a legtöbb szabad idejét a csa-
ládjával tölti, „mindig kéznél van”, ha vigyázni 
kell az unokákra, de elolvashatja a régen félre-
tett könyveket is, vagy színházba, moziba járhat. 
Mégis sokan érzik úgy, hogy hiányzik valami az 
életükből, hiányzik a régi nyüzsgés, a társaság. 
Nekik és róluk is szól a Nyugdíjas Akadémia – 
fogalmazott Port Tivadarné, a programsorozat 
kerületi szervezője.

A XVIII. kerületi önkormányzat és a békás-

megyeri Zsigmond Király Főiskola együttműkö-
désével létrejött akadémián az 50 év fölötti kor-
osztály képviselői harmadik éve hallgathatnak 
ismeretgyarapító előadásokat, vehetnek részt 
nyelvtanfolyamokon. A cél a tudás megszerzé-
se mellett a közösséghez tartozás, a régi baráti 
kapcsolatok megerősítése és újak kialakítása. 
A helyi nyugdíjasklubok, szervezetek aktivitá-
sának, érdeklődésének is köszönhetően a 2012. 
szeptemberi indulás óta a legtöbb előadás telt 
házas volt. 

Az idei év hátralévő időszakában még két 
előadás lesz. A november 29-i a gyógyszerfüg-
gőségről szól, a december 12-i előadás pedig az 
Esések – veszélyek időskorban címet viseli.

Ê p. a.

egy generáció házibulijai elképzelhetetlenek voltak Hungária- vagy r-Go-számok nélkül

ESNI IS TUDNI KELL!
Főszerepben az egészség a Nyugdíjas Akadémián

„új számokra mindig 
van igény, a rajongók, 
a közönség el is várja, 
hogy aktív legyen a 
kedvenc zenekara.”

lendÜletbe 
Hozzuk!  

Íme, az év végi sportkínálat, amely karácsony 
hetének keddjéig, december 23-ig tart. Utána a 
téli szünidő végéig szünetel a Lendület, s akkor 
folytatódik, amikor megkezdődik a tanítás. Az 
Eszes Jánostól, az önkormányzat sportreferen-
sétől kapott tájékoztatás szerint az első spor-
tos program január 6-án, kedden lesz. Ekkor 
Futópont szerepel a programban. Lapunk jövő 
évi első számában beszámolunk arról, hogy a 
kerületi lakosok hol és mikor kezdhetik spor-
tosan az új évet. 
Felnőtt úszásoktatás
Időpontok: december 3., 7., 10., 14., 17. Szer-
dánként 19–20 óra között a Kastélydombi 
uszodában (Nemes u. 56–60.), vasárnaponként  
9–10 óra között a Park uszodában (Bókay-kert, 
Szélmalom u. 33.). Információ: 06-20-232-3823 
(új belépőknek előzetes bejelentkezés szüksé-
ges).
Futópont
Időpontok: december 2., 4., 9., 11., 12., 16., 18., 
23. (kedd és csütörtök) 17 órától.
Helyszín: Bókay-kert. Edző: Irsán László, 06-
20-225-5462.
nordic walking
Időpontok: december 1., 4., 8., 11., 15., 18., 22. 
(hétfő, csütörtök) 17.30-tól. Helyszín: Bókay-
kert. Edző: Schwarz Mária, 06-30-961-7731.
Önvédelmi edzések
Időpontok: december 7., 14., 21. 10–11 óra kö-
zött.
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor 
Béla sétány 8.). Oktató: Pataki Krisztián, 06-
70-941-5992.
Jóga 
Időpontok: december 7., 14., 21. 8.30–10 óra 
között. Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház 
(Kondor Béla sétány 8.). Oktató: Kovács Zsu-
zsanna, 06-70-221-8546.
síoktatás
Időpontok: december 2., 3., 4., 9., 10., 11. Ked-
den és csütörtökön 16–17 óra között, szerdán-
ként 17–18 óra között. Helyszín: Bókay-kert. 
Előzetes bejelentkezés: 06-30-575-3262.

Mikulással és 
Mesékkel váRnak 
a Rózsában
a gyerekekre koncentrál decemberi 
programkínálatában a rózsa Művelő-
dési Ház. ez persze nem meglepő, hi-
szen az év utolsó hónapjában érkezik 
a Mikulás, ajándékozzuk meg egymást 
karácsonykor, és bulizunk együtt szil-
veszterkor.

– Interaktív gyerekműsorként jellemezhető a Szép 
Ernő Színház művészeinek közreműködésével de-
cember 7-én 11 órakor kezdődő Mikulás-váró. A 
Mikulás az általunk összeállított ajándékcsoma-
gokat adja át a gyerekeknek. Munkatársaimmal 
ezzel is szeretnénk megköszönni az egész éves lá-
togatást a szülőknek és a gyerkőcöknek – mondta 
Szigeti Gyöngyi, a kulturális intézmény vezetője. 

A rendezvényre a művelődési ház pénztárában 
lehet belépőt váltani, és itt lehet leadni a gyerekek 
nevét is, hogy a Mikulás névre szólóan tudja át-
adni az ajándékot.

Ugyancsak a gyerekek lesznek a középpontban 
december 21-én a Fogi Színház előadásán, amely 
a Télapó karácsonyi rénszarvasa címet viseli.

– A színházi élményt mézeskalács-készítéssel 
és -díszítéssel kapcsoljuk össze. A gyerekek sze-
mélyes és ízletes ajándékot készíthetnek a család 
minden tagjának – tette hozzá Szigeti Gyöngyi.

Rendkívül kedvezményes, mindössze 100 fo-
rintos jegyárral csábítja a nézőket a december 28-
án 16 órakor kezdődő A császár új ruhája című 
mesejáték a Lőrinci Színpad előadásában. Másnap 
10 és 13 óra között pedig kézműves foglalkozásra 
várják a gyerekeket a művelődési házba. 

A december 31-i szilveszteri buli sztárvendége 
Takács Nikolas lesz, az élőzenéről a Főnix együt-
tes gondoskodik. A hajnalig tartó mulatságra 
a belépő 6500 forintba kerül.  A programokról 
bővebb tájékoztatás a művelődési házban, illetve 
a 06-20-317-3137-es információs telefonszámon 
vagy a www.rozsamh.hu internetes oldalon kap-
ható.

Ê p. a.
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15Feltámadt a csapat, csodás volt az Orosháza elleni második félidő sPort

Az oldalt összeállította: róth ferenc
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Az Orosháza elleni mérkőzés 
biztosan sok egyebet is igazolt, 
de azt feltétlenül, hogy a szur-
koló könnyen felejt. Szerencsére 
különösen akkor „feledékeny”, 
ha egy kudarc után újra a szép 
arcát mutatja a kedvenc együt-
tese. Ahogyan azt a régi sláger 
mondja: Csak a szépre emléke-
zem…

E szép előtt azonban szembe-
sülnie kellett a lelkes szurkoló-
gárdának a rosszal. Azzal, hogy 
miként tud elképzelés, ötlet, 
akarat nélkül is játszani a lőrinci 
kézilabdacsapat. Merthogy saj-
nos tud: a Cegléd elleni mérkő-
zésen azt az arcát mutatta meg, 
amelyikre valószínűleg maga a 
mester, Hutvágner István sem 
nagyon ismert rá.

Mert mi is történt a Lőrinci 
Sportcsarnokban?

nEm Ették mEg A 
vAsAt…
Sok minden, mint általában egy 
kézilabdameccsen, de ezek közül 
bizony nehéz volt kiválogatni a 
jót, az eredményeset.  Magya-
rán: nagy verésbe szaladt bele 
a gárda, pedig bizonyára erre a 
találkozóra is úgy futottak ki, 
hogy megeszik a vasat is.

Nos, nem ették meg, ellenke-

zőleg. Ez 14 gólos vereséget jelen-
tett (még leírni is sok és sokk…), 
és azt, hogy Hutvágner mester-
nek nem is volt más lehetősége, 
mint hogy összekapja a csapatát 
a következő, az Orosháza elleni 
derbire. Mert a Cegléd ellenivel 
két dolgot lehetett tenni: egy-
részt azt, hogy mindenki levonja 
belőle a megfelelő tanulságot, 
másrészt utána gyorsan elfelejti 
az egészet, mert az a meccs nem 
kerül a PLER aranylapjaira…

No, hagyjuk is, mert van 
szép is a tarsolyban, tartogatott 
ilyet is a csapat. Mégpedig az el-
len az Orosháza elleni meccsen, 
amelyik erősebb a Ceglédnél. 
Olyannyira, hogy akár a felső-
ház felé is kacsingathat.

rossz kEzdés
Nos, ezt a csapatot verte meg a 
PLER 2 góllal (28-26), ami után 
körtáncot jártak a pályán a játé-
kosok, a lelátón meg szólt a dob, 
s vörösek lettek a tenyerek a tap-
solástól.

Pedig a meccs úgy kezdődött, 
ahogy az előző abbamaradt… 
A vendégcsapat magabiztos, 
gólgazdag játékával szemben a 
mieink bizonytalan erőlködé-
sével, aminek következtében 
megint 4 gólos hátrányt szed-
tek össze a szünetre. Még úgy 

is, hogy Kránitz kapus jól tel-
jesített. Egymaga azonban nem 
tudott hatástalanítani minden 
kísérletet.

Bizonyára kevesen voltak 
azok a szurkolók, akik azt állí-
tották, hogy három „pocsékba 
ment” félidő után feláll, magá-
hoz tér a PLER, s olyan harminc 
percet produkálva győzi le két 
góllal az Orosházát, amely vi-
szont valóban a klub aranylapja-
ira kívánkozik. Sem játékos, sem 
edző, sem ügyvezető, de még 
gyúró sem kívánhat ennél len-
dületesebb játékot, ennél jobban 
felépített harminc percet. Nem, 
mert ez a játékrész bebizonyí-
totta, hogy jó az az út, amelyen 
a csapat jár, s jó az a szakmai 
munka, amelyet az edző végez. 
Az ebben a játékrészben dobott 
17 gól, szemben a kapott mind-
össze 11-gyel, árulkodó, de arra 
is figyelmeztet, hogy az a csapat, 
amelyik ilyen játékra képes, a 
lehető legtöbbször vegye elő ezt 
az énjét.

A saját maguk, a klubjuk és a 
szurkolók érdekében…

lEHEt izmosodni
A hétvégi forulóban a Gyöngyös 
lesz a PLER ellenfele, s mi mást 
kívánhatnánk Hutvágner Ist-
vánnak és a csapatának, mint 
hogy folytassák ott, ahol az el-
múlt héten abbahagyták. Ha ezt 
teszik, nemcsak két újabb bajno-
ki pontot szerezhetnek, de ismét 
„izmosodhat” az önbizalmuk is, 
ami sosem jön rosszkor, különö-
sen nem a rájátszás előtt.

Eredmények:
PLER-Budapest–Cegléd 25-

39 (12-20)
PLER-Budapest–Orosháza 

28-26 (11-15)

 KiMásztaK 
a gödörbŐl
elégedett volt a látot-
takkal Hutvágner istván 
vezetőedző is. „az első 
félidő játéka és sok 
hibája alapján éreztem, 
hogy kicsit még ben-
nünk van a múlt heti 
ceglédi sokk, ezt nem 
is lehet letagadni. ezt 
követően végre ösz-
szekapták magukat a 
srácok, s azt nyújtották, 
amit valójában tudnak. 
nagy-nagy akarattal 
játszottak, ami érezhető 
volt még a pálya szélén 
is. valamennyiüknek 
gratulálok, különö-
sen azért, mert ki 
tudtak mászni a mély 
gödörből.”

a pLer játékosai az orosháza elleni mérkőzésen a második félidőben szárnyakat kaptak

ez az IGazI pLer!
a Kétgólos siKer Után önbizaloMMal telve UtazHatnaK

� lapunk legutóbbi megjelenése óta két újabb 
mérkőzést vívott a PlEr-budapest kézilabda-
csapata. Az elsőt, a cegléd ellenit csúfosan 

elveszítette. A másodikat viszont, pazar második fél-
idővel, megnyerte az orosháza ellen, begyűjtve ezzel 
a hetedik pontját is, ami kincset érhet a rájátszásban. 
A Hutvágner-csapat november 29-én, szombaton a 
gyöngyös ellen lép pályára, idegenben.

Ha azon a napon valaki csak 
úgy becsöppent a Magyar 
Sport Házának dísztermébe, 
már az ünnepség kezdete előtt 
jó fél órával láthatta, hogy van 
ott egy csapat, amelyik nagyon 
is „egyben” van. A srácok már 
akkor ott ültek a számukra 
kijelölt helyen, egyforma öl-
tözetben, fehér ingben, nyak-
kendőben. Ahogy illik, ahogy 
kell. Ha más nem, hát már ez 
is árulkodó lehetett, hogy va-
lamit tudnak ezek a fiúk.

Köszönhetően Timotityné 
Sibalin Hajnalkának, az isko-
la igazgatónőjének, Gyimesi 
Lászlónak, az intézmény igaz-
gatóhelyettesének, a Gloriett 
SE elnökének és nem mellesleg 
a boldog bajnokok vezetőedző-
jének, Varga Istvánnak, aki 
nem az első alkalommal érez-
hette meg, milyen is a levegő a 
csúcson, a dobogó legfelső fo-
kán. A labdarúgó-szakember 
immár az ötödik (!) gloriettes 
korosztályt vezette el a diák-
olimpiai címig, így egészen 
biztosan nem véletlen, hogy a 
Sportérdemérem arany foko-
zatának is büszke tulajdonosa 
lehet.

Az igazgatónő, aki látható-
an szerfelett büszke volt a ta-
nulóira, elmondta:

– Itt és most a sportsike-
rüket ünnepeljük, de mivel 
iskolások, természetesen ez a 
„főfoglalkozásuk”. A tanulás-
nak és a sportolásnak töké-
letes összhangban kell lennie 
ezeknek a fiúknak az életében. 
Nem élveznek előnyöket csak 
azért, mert sportolnak, edze-

nek. De azért nagyon-nagyon 
boldogok és büszkék vagyunk 
ám! Amikor megtudtuk az is-
kolában, hogy olimpiai bajnok 
lett a korosztály, olyan boldog-
ság töltött el bennünket, mint-
ha mi is aranyérmet kaptunk 
volna. Persze képletesen véve 
kaptunk is, mert a sikerüket a 
magunkénak is érezzük. Kö-
zös öröm volt ez nem sokkal a 
tanév vége előtt.

A vezetőedző – akinek a 
segítője Gombos László volt – 
elmondta, hogy ritkán adatik 
meg egy edzőnek, hogy ilyen 
talentumokkal és ilyen, a ta-
nulásra és a sportra egyaránt 
odafigyelő srácokkal legyen 
dolga. Amit sajnál, az az, hogy 
ilyen életkorban nehéz együtt 
tartani egy csapatot.

Varga Andrásnak, a Bu-
dapesti Diáksport Szövetség 
elnökének a megnyitó szavai 
után azok vették át a főszere-
pet, akikről az ünnepség szólt. 
Az egyéni vagy csapatspor-
tokban olimpiai bajnoki címet 
szerző ifjak vehették át az ér-
meiket és a jutalmaikat.

gloriett, 
vigyázz, 
névsorolvasás!
a fonyódligeti 
országos döntő 
után (gloriett–
eger 2-1) az 
alábbi játékosok 
nyakába került 
aranyérem: vörös 
dominik, szita 
bence, Kovács 
patrik, bezzeg 
olivér, tóth alex, 
tóth zsombor, 
tóth dániel, 
palaga noel, izzó 
olivér atalah, 
csalári benedek. 
Felkészítő edző: 
varga istván.

SZáRNyALÓ 
GLORIETT
a zuglói Magyar sport Házában köszöntötték novem-
ber 18-án azokat az országos diákolimpiai bajnoko-
kat, akik a 2013–2014-es tanévben szereztek bajnoki 
címet és dicsőséget a tanintézetüknek. a kedves han-
gulatú ünnepségen kerületünk is érdekelt volt, mert 
a gloriett sportiskolai általános iskola i. korcsopor-
tos ifjú futballistái a dobogó legfelső fokára állhattak. 
olimpiai bajnokok lettek a tavaly májusi fonyódligeti 
tornán, nem is akármilyen menetelés után…

 

Hirdetés

Négy meccs,  
Négy győzelem
a legutóbbi két fordulóban a szac és a psK is nyerni 
tudott a blsz ii. osztályban. a szac a 3., míg a psK a 
6. helyen áll a bajnokságban.

Lapunk november 13-i számában sajnálatos hiba csúszott a 
SZAC–PSK labdarúgó-mérkőzés tudósításába. Tévesen írtuk, 
hogy a találkozó során a SZAC szurkolói ütöttek meg sportsze-
rűtlen hangot, továbbá azt is, hogy a SZAC győztes gólját Tóth 
szerezte. Helyesen Kovács Zoltán volt a gólszerző.

A BLSZ-bajnokság november 16-i 14. fordulójában mindkét 
kerületi csapat győzött. A SZAC 4-1-re verte az Újbudát, a PSK 
pedig 3-1-re nyert a Rákosszentmihály ellen.

A november 23-i 15. fordulóban a SZAC az ESMTK vendége 
volt, s 4-2-re győzött. A PSK hazai pályán fogadta a II. Kerület 
UFC-t, és 2-1-re nyerte meg a találkozót.
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A Krúdy Gyula Irodalmi Kör november 20-án 
tartotta meg idei utolsó zenés irodalmi találko-
zóját a Zila Kávéházban. Ez alkalommal Elisa 

Rot Mikle írónő legújabb,  A lélek bosszúja című 
kötete állt a középpontban. A műből M. Jankó 
János író, költő olvasott fel néhány részletet. A 
műsort Decsi András operaénekes előadása szí-
nesítette, akit Baranyai Anna kísért zongorán. 
A Krúdy-kör az irodalmon kívül a képzőművé-
szetet is patronálja, így a kávéházi galéria falain 
ezúttal Saphier Beatrix festőművész alkotásai 
kaptak helyet.

A tEngEr Hívó szAvA
Saphier Beatrix fiatalon kezdett festeni, majd 
egy időre a fotózás csábította el. A 70-es évek 
fotótechnikája azonban hosszú távon túlságo-
san kötöttnek és merevnek bizonyult számára, 
így hamar visszatért a rajzoláshoz és a festés-
hez. Ifjúságát Szentendrén töltötte, de később 
Budapesten folytatta tanulmányait, majd több 
alkalommal is hosszabb időt töltött külföldön. 
Az utazási vágy a mai napig meghatározza éle-
tét, és a nyarakat rendszerint vízparton, a tenger 
mellett vagy a Balatonon tölti, ihletet merítve az 
alkotással teli téli hónapokra. 

lélEk A vásznon
– A lelkem meghosszabbítója a kezem – vallja a 
festőművésznő. – Leginkább realista impresszi-
onista stílusban alkotok, főleg olajtechnikával, 
ezzel szeretem megörökíteni a pillanatnyi érzé-
seket, érzelmeket. Emellett akvarellel is szoktam 
dolgozni, és mindkét technikát tanítom is a ta-
nítványaimnak a kurzusaimon.

– Van kedvence a most kiállított művek kö-
zött?

– A Balaton 12 hónapban. Ez a kép ablak a 
vízre, úgy mutatja meg a Balatont, ahogy más 
talán nem látja a különbségeket, mert nem érzi 
a víz különleges finomságait. A Balatont mindig 

ugyanabból a szemszögből néztem, de mindig 
más hónapban, így született meg a 12 különbö-
ző képkockából összeállított alkotás.

– Mi határozza meg a képeit?
– A remény és a szeretet. Én szépeket szere-

tek festeni, úgy, hogy az felüdítse az embereket, 
és fényt hozzon a mindennapjaikba. A célom az, 
hogy aki ránéz egy képemre, megálljon előtte, 
és meglássa a benne rejlő fényt, azt a szeretetet, 
amivel én a vászonra vittem a Balaton hullám-
zását vagy éppen a tenger habjait.

A tárlat a kávéház nyitvatartási idejében de-
cember 20-ig tekinthető meg.

Ê csernai mariann

VALÓSáGON TÚLI VIZEKEN
A Balaton 12 hónapja érkezett a Zilába

�A dr. széky End-
re Pestszentimre 
történeti 

társaság a ne-
gyedszázados ün-
nepi közgyűlését 
követően osztotta ki a 
Pestszentimréért díja-
kat e hónap elején. A 
kitüntettek között volt 
baracsi judit okle-
veles építőmérnök 
is, a Pesteszentimre-
városközpont meg-
újítása projekt egyik 
fontos résztvevője.

dItzendy attILa   

Irodájába lépve tekintetem 
azonnal az íróasztal mögötti 
falitáblára siklott, ahonnan egy 
kiskutya és két kismacska képe 
nézett vissza rám. Baracsi Judit 
projektmenedzser a tekintete-
met követve már sorolta is:

A bEfogAdó 
éPítész
– A két cica Lajos és Sándor, 
a kutyus Perzsa – mutatta be 
a házi kedvenceket. Magya-
rázatként hozzátette, hogy 
pestszentimrei házuk kertjébe 
sokszor betévednek kölyökál-
latok, amelyeket befogadnak. 
Megjegyeztem, hogy a képek ta-
núsága szerint az állatok nem a 
kertben élnek.

– Úgy pontos, hogy nem 
csak. Elég nagy a szabadságuk – 
válaszolta nevetve. 

Miután helyet foglaltunk, 
rátértem jövetelem céljára, a ki-
tüntetésre.

– Mi állt az indoklásban, mi-
ért kapta a díjat?

– A pestszentimrei városköz-
pont rehabilitációjában nyújtott 
teljesítményem elismerése sze-
repel indoklásként – válaszolta 
Baracsi judit, aki a munkafo-
lyamatok zöméből projektmene-
dzserként vette ki részét. De mit 
csinál egy projektmenedzser?

Az ötlEttől 
A kivitElEzésig
– Mondhatjuk, hogy a projekt-
menedzser a szakma csúcsának 
számít. Az ötlettől az épület 
használatbavételéig részt vesz az 
összes munkafolyamatban.

Vendéglátóm a részletekbe is 
beavatott: ott kell lennie, ami-
kor kitalálják, milyen beavatko-

zás szükséges egy-egy ingatlan 
esetében, felújítható-e vagy újjá 
kell építeni, a tervek előkészíté-

se, menedzselése, koordinálása 
szintén a feladatai közé tartozik, 
csakúgy, mint kivitelezéskor a 

projekt műszaki, pénzügyi, jogi 
előkészítése, lebonyolítása.

– Negyven helyszínnel indult 

a rehabilitációs pályázati elkép-
zelés, ebből végül tizenkettőt 
választottunk ki, figyelembe 
véve a lakossági véleményeket, a 
realitásokat és a pénzügyi kere-
tet – tért át az imrei városköz-
pont megújítására.

judit a 
projektmenedzserkedés mellett 
műszaki ellenőrként is közre-
működött a nagy ívű vállalko-
zásban. Ez is része a városépítész 
összetett munkájának, tudtam 
meg. Ebből arra a következtetés-
re jutottam, hogy a városépíté-
szetben a kreativitásnak messze 
felül kell múlnia a statikusi ap-
rólékosságot.

– Én többek között statikus 
vagyok – hangzott a váratlan 
válasz.

Baracsi judit szerint nem 
minden építész művész, a kre-
ativitás nem végzettség függvé-
nye.

– Meg kell próbálni kreatív 
módon hozzáállni minden fel-
adathoz. A jó építész nem kizá-
rólag a munkájában kreatív.

A Pik lEtt 
A koronA
– Más dolog a saját lakóhelyét 
felújítani, mint egy idegen vá-
rosrészt? – kérdeztem.

Töprengés nélkül válaszolt:
– Minden feladat kihívás, 

amit meg kell oldani. Nyilván, 
ha olyan helyszínt kell felújítani, 
amelyet naponta látok, ahol élek, 
az jobban inspirál, mert sok 
problémára azonnal rálátok, és a 
visszajelzések is intenzívebbek. 
De ettől függetlenül én minden 
munkát úgy végzek el, mintha 
magamnak csinálnám.

Befejezésként visszakanya-
rodtam a családra, ők vajon ho-
gyan fogadták a látványos reha-
bilitáció eredményét?

– A lányomnak nagyon tet-
szett. Főleg a PIK.

baracsi Judit 
szerint nem minden 
építész művész, 
a kreativitás 
nem végzettség 
függvénye.
– Meg kell próbál-
ni kreatív módon 
hozzáállni minden 
feladathoz. a jó 
építész nem kizáró-
lag a munkájában 
kreatív.

A csAládnAk 
is tetszett 
A munkájA
Baracsi Judit Pestszentimre-városközpont megújítását segítette 

Baracsi Judit minden munkájára úgy tekint, mintha magának csinálná

Jövőre is folytatódnak a Krúdy-kör baráti találkozói a zila Kávéházban. az év utolsó 
kiállítása saphier beatrix munkásságát mutatja be.

Hirdetés

2014. október 20-án 
megnyitottuk üzletünket 
a Delta üzletHáz i. emeletén!

Óriási választékban!
Női – Férfi – Gyermek
ruHázat │ Cipő │ táska
lakástextil │ Játék │ bizsu
illatszer │ FeHérnemű
nyitva tartás: H-p: 8:30-19:00
sz.: 8:00-13:00, V.: 9:00-13:00
Cím: (szarvas csárda tér) 
1182. bp. üllői út 440-442

szeretettel VárJuk minDen 
keDVes leenDő Vásárlóinkat!

KARÁCSONYI AKCIÓ 10% kedvezmény 
2014.12.31-ig a hirdetés felmutatása esetén!

2000 Ft felett ajándék törzsvásárlói kártya!




