
Karácsonyi 
köszöntő
Régen úgy volt, hogy a karácsony fehér volt, a bejgli 

pedig vagy mákos, vagy diós. 
Ma úgy van, hogy a karácsony leginkább szürke, 
a kalács pedig szilvás-kókuszos és természetesen 

gluténmentes, alacsony szénhidráttartalmú. 
Ma úgy van, hogy valódi citromot teszünk a bútorápolóba 
és citrompótlót a forralt borba. 
Akárki akármit mond, fura világ ez. Azzá lett, mert azzá 
tettük. 
A karácsony üzenetét azonban nem lehet megváltoztatni: 
minden történetnek és mesének az a tanulsága, hogy az ember 
magabiztosan meg tudja különböztetni egymástól a külsőt és a 
bensőt, a formát és a tartalmat.  
A lelkében megtisztult, szeretetben és hitben élő ember tudja, 
hogy mi számít, és mi nem; hogy mi a fontos, és mi nem az. 
Legyél ott, ahol legjobban szeretnél lenni, és töltsd azokkal 
az ünnep perceit, akikben megbízol, akiket tisztelsz, akiket 
szeretsz – erre tanít a bölcs tanító és a bölcs hagyomány. 
A karácsony arról szól, hogy mindig van mögöttünk valaki, 
hogy sohasem vagyunk egyedül. Aki hittel várja, annak a felső 
akarat; aki hit nélkül, de tisztán, annak a család; aki a szívével 
várja a karácsonyt, annak pedig mindkettő nagyszerűségét 
jelentheti az ünnep.
Jómagam hittel és szívvel várom a karácsonyt.
A zöld, arany, piros, barna, csengettyűs hangulatot, aminek 
íze, illata, hangja, aromája van, amit sok-sok gyermekkori 
apai, anyai, nagyszülői történetből, megélt jelenetből 
mindenki saját magának teremt meg az év utolsó napjaiban. 
A karácsonynak a születés, a remény, az átszellemültség 
adja az igazi jelentőségét. Ahogy bátor kiállással, tiszta 
szívvel, kéz a kézben, családfő a család asszonyával, szülők 
a gyermekekkel, testvérek a testvérekkel megénekeljük és 
megidézzük a Megváltó érkezését. 
És a Megváltó mindig eljön… 
Az Úr azért küldte el a fiát, hogy mindenki lássa: a sötétség 
után nappalnak kell jönnie. A karácsony minden mozzanata 
az életről, a változásról és a megújulásról szól – a karácsony 
a legszebb, legszentebb, legáldottabb ünnep.
„Az embereknek jóleshet, ha karácsony napján eszükbe jut 
az, aki talpra állította a bénákat, és visszaadta a vakoknak 
a látásukat…” – írta Charles Dickens, és én is hiszem, hogy 
aki a békét hozza el magával, az törődik a közösségével igazán.  
Ennek jegyében kívánok Önöknek áldott és békés karácsonyt; 
kívánok olyan ünnepet, amely kizökkent bennünket a 
mindennapokból; olyan együttléteket, amelyeket a szív és a 
lélek irányít; olyan koccintásokat, amelyek az egymás melletti 
kitartást erősítik, és nem a felejtést.
Kérem, töltsék hasznosan és tartalommal megtöltve a 
napjaikat. Mert nem a külső számít, hanem a benső, mert nem 
a lét a tét, hanem a lét minősége.
Remélem, az idei karácsonyon mindenki megleli azt, amit 
keres, amit év közben elveszített.
Áldott, békés karácsonyt és egészségben, erőben gazdag 
új évet kívánok Pestszentlőrinc-Pestszentimre minden 
lakosának! 

Ughy Attila
polgármester

Budapest XVIII. kerület, 
Pestszentlőrinc–Pestszentimre 

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

adni Jó!

Beteg gyermekek érdekében gyűlt a 
pénz a Mikulás-esten a rózsa Művelő-
dési Házban, amely idén már második 
alkalommal telt meg kucsák lászló 
országgyűlési képviselő és zenész bará-
tai jótékonysági koncertjére. a részt-
vevők ezúttal a szent lászló kórház 
gyermekintenzív osztályának ajánlották 
fel a bevételt, amelyből speciális eszkö-
zöket vásárolhat a kórház. 

aJándékok

Karácsony közeledtével immár meg-
szokottá vált kép a kerületben, hogy 
az önkormányzattól ajándékba kapott 
élelmiszercsomaggal a kezükben tarta-
nak haza a lőrinci és imrei nyugdíjasok 
a két kerületi sportcsarnokból. a tartós 
élelmiszerekből álló adományt általában 
a saját háztartásukban használják fel, 
de egyre többen segítenek vele a náluk 
szegényebb sorsúakon.

EgyEztEtnEk

Ughy Attila polgármester javaslatára 
tarlós istván főpolgármester összehívta 
a polgármesteri kerekasztalt, amelyen 
az M0 körgyűrű és az autópályák bu-
dapesti bevezető szakaszain beveze-
tendő útdíjról egyeztettek. ughy attila 
különösen fontosnak tartja azt, hogy 
megvédjék a városon, városrészeken 
belüli utcákat és utakat a rendkívül nagy 
forgalomtól. 

kéSzülŐdéS

Advent idején a kerület valamennyi 
kulturális intézményében tartanak színes 
családi programokat, amelyek célja 
az, hogy a karácsonyig tartó időszak 
ne csak a vásárlásról szóljon, hanem 
lelkileg is készüljünk az ünnepekre. 
ennek jegyében várták az érdeklődőket 
többek között a Polgárok Házába, a 
kastélydombi iskolába, a kondorba és 
a Múzeumsarokba.

évzáró BUlik

Már hagyományosnak tekinthetők 
kerületünkben az előszilveszteri ren-
dezvények, hiszen december 30-án 
délelőtt a Malacvágta elnevezésű vidám 
futóversenyen lehet részt venni, 19 
órától pedig utcabált szervez az együtt 
Pestszentimréért egyesület a sportkas-
tély melletti parkolóban. szilveszter éj-
szakáján azután a rózsában rendeznek 
fergeteges bulit.
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2 Közélet

Puskás AttilA   

A januári jótékony célú kon-
certen a kerületi tehetségeket 
segítették a zenészek, ezúttal 
a súlyos állapotban kórházba 
kerülő gyerekek gyógyításá-
ra gyűjtöttek pénzt. Kucsák 
László már a koncert előtt 
átadhatott dr. Ujhelyi Enikő-
nek, a Szent László Kórház 
Gyermekintenzív Osztálya 
vezetőjének egy felajánlásból 
származó légtisztító berende-
zést. A koncert jegybevétele 
mellett az adakozást szolgálta 
a művelődési ház előcsarno-
kában elhelyezett pénzgyűjtő 
urna is. 

MegMentett 
életek
– Annak idején egy ismerő-
söm hívta fel a figyelmemet 
arra, hogy milyen fantasz-
tikus munkát végeznek a 
gyermekintenzív osztály or-
vosai, ápolói. Az évtizedek 
óta folytatott gyógyításnak, a 

szakma ismeretének, az elhi-
vatottságnak köszönhető az is, 
hogy a Szent László Kórházban 
rendkívüli módon csökkent a 
gyermekhalandóság – mondta 
el a koncert rövid szünetében 
Kucsák László, aki tavaly a 
kórházi osztály létrehozásának 
20. évfordulóján is ott volt, és 
most ennek emlékére egy fo-
tókönyvet kapott ajándékba 
Újhelyi Enikőtől.

karácsonyi 
ajándék
A gyermekintenzív osztály 
vezetője szerint a december 
5-i estén fellépő művészek és 
a közönség jóvoltából valódi 
karácsonyi ajándékot kapnak 
a beteg gyerekek. 

– A mostani bevételből 
az agyi elektromos hullámo-
kat vizsgáló EEG-géphez két 
olyan szettet vásárolhatunk, 
amelyek segítségével figyelni 
tudjuk az agyi tevékenységet. 
Az osztályunkon jelenleg is 
több gyerek fekszik különböző 

súlyos idegrendszeri problé-
mával, agyhártya- vagy agy-
velőgyulladással. A készülé-
kekkel naponta a betegágyuk 
mellett tudjuk ellenőrizni 
őket, és nem kell a vizsgála-
tokra hurcolni őket – mondta 
az adomány felhasználásáról 
Ujhelyi Enikő. 

A doktornő 21 éve dolgozik 
a gyermekintenzív osztályon, 
és ez idő alatt egyértelművé 
vált számára, hogy civil tá-
mogatók nélkül sokkal kisebb 
esélyük volna arra, hogy meg-
mentsék és egészségesen adják 
vissza a gyerekeket a szüleik-
nek.

– Csak támogatók keresé-
sével lehet áthidalni az orvo-
silag lehetséges és a gazdasá-
gilag megengedhető közötti 
különbséget. Az EEG-készü-
lékek egyébként nem csak a 
gyerekeknek segítenek, mivel 
természetesen felnőttek vizs-
gálatához is kölcsön tudjuk 
adni azokat.

Változatos 
Műsor
A koncerten Kucsák László a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola ki-
váló tanáraival és művészeivel 
lépett színpadra. Draskóczy 
Zoltán és Visky Dénes gitár-
tanár, valamint Lajos Péter, az 
ütőhangszerek tanára mellett 
szólógitárosként Malcsiner 

Ádám, billentyűsként Nagy 
Csaba, énekesként pedig Csjef 
Klaudia és Ecseri Soma tett 
azért, hogy az este valódi ze-
nei élménnyé váljon.

A nemzetközi könnyűze-
nei palettáról olyan örökzöld 
slágerek hangzottak el, mint 
például a Beatlestől az All my 
loving vagy a Let it be. A ma-
gyar előadók közül a KFT Ba-
latoni nyár, az Omega Gyöngy-
hajú lány és a Skorpió együttes 
Így szólt hozzám a dédapám 
című dalát a közönség együtt 
énekelhette a zenészekkel. A 
vendégművészként fellépő 
Farkas Edit a Csönd éve című 
Balázs Fecó-szerzeményt éne-
kelte Kucsák Lászlóval. 

Szólt a rock 
and roll
az örökzöldek közül 
nem maradhatott 
ki néhány rock and 
roll sláger sem. 
Johnny cash Folsom 
Prison Bluesa vagy 
éppen a creedence 
clearwater revival 
által sikerre vitt 
Bad Moon rising 
ritmusa mindenkit 
felpezsdített. Eddie 
cochran Summertime 
Blues című dalának 
ütemére pedig együtt 
tapsolt a közönség.

�Második alkalommal telt már meg idén 
a rózsa Művelődési Ház színházterme 
kucsák lászló országgyűlési képviselő és 

zenész barátai jótékonysági koncertjén. a de-
cember 5-i est bevételét a szent lászló kórház 
gyermekintenzív osztályának ajánlották fel a 
résztvevők.

A koncerten kucsák lászló a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanáraival és művészeivel lépett színpadra

A Szent László Kórház javára gyűlt a pénz a Mikulás-esten
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Jótékony 
örömzene
Gyerekekért szólt a gitár a Rózsa Művelődési Házban

www.bp18.hu

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

ingyEnEs
Jogi tAnácsADás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

telefonszámon.
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Kormányhivatala XVIII. 
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ady e.u. 100.
tel.: 297-5733,

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

félfogadás, P.: 8–12

Észrevételeivel 
keresse az irodákat:

296-1400
Gyámhivatal:

Dr. tErnyák PétEr lAJos
hivatalvezető

Okmányiroda:
BAiEr tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

Dr. HunyADkürti sZilviA
irodavezető
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Pintér kálmán  
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Tel.: 297-1210
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Képviselői fogadóórák

Ughy attila

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

dr. lévai iStván zoltán

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

dÖMÖtÖr iStván

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

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

SzarvaS attila Sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BaUEr FErEnc

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

cSaBaFi róBErt
fidesz–kDnP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMSa JózSEF laJoS

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

FEhér gáBor

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

FErEncz iStván
Demokratikus koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

havaSi zoltán
fidesz–kDnP, 06-70-526-2711
Előzetes egyeztetés alapján.

horváth zSóFia

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

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

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

kŐrÖS PétEr

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

kŐSzEgi JánoS
fidesz–kDnP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

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

MérŐ PétEr FErEnc

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

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

torMa BEáta
fidesz–kDnP, 06-20-223-8919
Előzetes egyeztetés alapján.

tóth kálMán

fidesz–kDnP, 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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3KözéletAz önkormányzat összesen 17 ezer csomagot készített
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� karácsony 
közeledtével 
immár megszo-

kottá vált kép a XViii. 
kerületben, hogy 
az önkormányzattól 
ajándékba kapott 
élelmiszercsomaggal 
a kezükben indulnak 
haza a lőrinci és az 
imrei nyugdíjasok a 
két kerületi sport-
csarnokból. a tartós 
élelmiszerekből álló 
adományt általában 
a saját háztartásuk-
ban használják fel, 
de egyre többen 
segítenek vele a 
náluk szegényebb 
sorsúakon.

Puskás AttilA

Ajándék élelmiszercsomagot ál-
lított össze idén decemberben is 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata a 65 évnél idő-
sebb lakosok számára. A kará-
csonyi mintás szatyorban ezút-
tal 2 kilogramm liszt, 2 csomag 
– összesen 1 kilogramm – szá-
raztészta, 1 liter olaj és egy kis 
szaloncukor volt.

sorállás 
nélkül
Az élelmiszerosztás három nap-
ja alatt, december 9. és 11. között 
folyamatosan érkeztek az idősek 
a Lőrinci Sportcsarnokba és a 
Pestszentimrei Sportkastélyba. 
Mindkét helyszínen gördüléke-
nyen zajlott az akció.

– Nincs ebben semmi titok. 
Mi is egyre felkészültebbek va-
gyunk, és a nyugdíjasaink is 
megszokták, hogy nem kell ide-
geskedni, sietni, hiszen minden-
ki számára elkészült a csomag, 
és azt a három nap folyamán 
bármikor átvehetik – mondta 
az élelmiszerosztást évek óta a 
személyesen követő és felügyelő 

Csomó Tamás korábbi alpolgár-
mester, a Kereszténydemokrata 
Néppárt kerületi elnöke. – Idén 
17 ezer csomag készült el, és 
már a második nap közepéig 
ennek a mennyiségnek a két-
harmadát kiosztották. A meg-
maradt csomagokat az elmúlt 
évekhez hasonlóan a rászoruló 
nagycsaládosok kapták meg a 
különféle szociális szervezetek 
segítségével.

adni is jó
Az önkormányzat húsvétkor is 
adott tartós élelmiszereket a 65 
évnél idősebb embereknek, ok-
tóberben pedig krumpli- és al-
maosztást szervezett számukra. 
Csomó Tamás úgy látja, hogy az 
idősek közül egyre többen van-
nak a segítői oldalon is.

– A karácsonyi akcióban pél-
dául a NYÉVE tagsága is segí-
tett csomagolni és kiosztani az 
adományt. Azt hiszem, a nyug-
díjasok körében is kialakult egy 
egészséges egyensúly az adako-
zók és a segítséget kapók között. 

Az idősebb korosztályban is van-
nak jobb anyagi körülmények 
között élők, akiknek ugyanúgy 
jár az élelmiszercsomag, mint a 
szegényebb sorsúaknak, s a te-
hetősebbek közül egyre többen 
adják tovább a saját részüket a 
rászorulóknak. Ezzel is erősödik 
az a szándékunk, hogy az embe-
rek figyeljenek egymásra, és aki 
teheti, adakozzon a szegényebb 
sorban élő közeli ismerősének 
vagy szomszédjának, legyen az 
illető nyugdíjas vagy éppen fi-
atalabb, nagycsaládos, esetleg 
munkanélküli.

AdAkozó 
megAJándékozottAk
Tartós élelmiszereket kaptak karácsonyra a 65 éven felüliek

SzEgényEBB kortárSaiknak éS gyErEkEknEk 
iS SEgítEnEk
a lőrinci sportcsarnokban december 10-én kora délután 
több száz csomag várta készen a 65 éven felülieket, és szor-
gos kezek állították össze a további pakkokat. Váradi Béláné 
a testvérével érkezett az ajándékért. a jó kedélyű hölgy a 
csomag átvétele után készségesen beszélt arról, hogy mire 
fogja használni az adományt. szavai egybecsengtek csomó 
tamás gondolataival.
– nagyon örülök ennek az apró segítségnek is. az én 
ismeretségi körömben is vannak szegényebbek, akiknek 
oda tudom adni a csomagot. tavaly is így tettem, olyannak 
adtam, akiről tudtam, hogy szüksége van rá – mondta Váradi 
Béláné, testvére pedig hozzátette, hogy a csomag segít-
ségével egy rászoruló kisgyereknek tudja valamivel szebbé 
tenni a karácsonyt.

KÖZLEMÉNY 

A KORMÁNYHIVATAL
ÜNNEPI NYITVA

TARTÁSA
Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) 
XVIII. Kerületi Hivatalának Városház u. 16. 
és Batthyány u. 80. alatti okmányirodája a 
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján az 

alábbiak szerint fogadja az ügyfeleket:

December 22. és 29. (hétfő): 8–17 óráig 
(sorszámkiadás: 8–16.30-ig;

12–14 óráig kizárólag időpontfoglalással 
rendelkező ügyfeleket fogadnak)

December 23. (kedd) és 31. (szerda): 8–12 
óráig (sorszámkiadás: 8–11.30)

Január 10. (szombat): 8–12 óráig 
(sorszámkiadás: 8–11.30)

Az Ady Endre u. 100. alatti okmányirodai 
kirendeltség december 22-től január 4-ig 

zárva tart. 
Ügyintézés a XVII., Pesti út 163. és a XIX., 
Városház u. 18–20. alatti okmányirodában 

is lehetséges.

*A BFKH XVIII. Kerületi Hivatala 
Gyámhivatala, Munkaügyi Kirendeltsége és 
Hatósági Osztálya a 30/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet alapján az alábbiak szerint fogadja 

az ügyfeleket:

December 22. és 29. (hétfő): 8–17 óráig 
(hétfői ügyfélfogadási rend szerint)

December 23. (kedd) és 31. (szerda): 8–12 
óráig (pénteki ügyfélfogadási rend szerint)
Január 10. (szombat): 8–12 óráig (pénteki 

ügyfélfogadási rend szerint)

KÖZLEMÉNY 

IgAzgATÁSI 
SzÜNET 
A BudApEst 

Főváros 
XvIII. KErüLEt 

pEstsZENtLőrINc-
pEstsZENtIMrEI 
poLgárMEstErI 

HIvAtAL 

2014. 
dEcEMBEr 22-tőL 
2015. jANuár 5-Ig 

IgAZgAtásI 
sZüNEtEt tArt.

Az ügyeleti nyitva tartás  
a következőképpen 

alakul:

Anyakönyvi Hivatal  
(1181 Városház utca 16. ) 

December 22. 
8–13 óráig 

December 29. 
13–18 óráig

Központi ügyelet az 
Üllő út 400. szám alatti 
ügyfélszolgálaton lesz az 

alábbi időpontokban:

December 22. 9–12 óráig
December 29. 9–12 óráig

Az elmúlt években a nyugdíjasok körében is kialakult egy egészséges egyensúly az adakozók és 
a segítséget kapók között

A Főpolgármesteri Hivatalban de-
cember 15-én szakmai egyeztetést 
tartottak Tarlós István főpolgármes-
ter előterjesztésére a kerületek pol-
gármesterei az M0-ás körgyűrű és az 
autópályák budapesti bevezető sza-
kaszain bevezetendő útdíjról. A díj 
hatásait és következményeit felmérő 
és vizsgáló Polgármesteri Körasztal 
megalapítását és összehívását Ughy 
Attila, a XVIII. kerület polgármestere 
kezdeményezte a Facebookon is köz-
zétett december 12-i nyílt levelében.  
A polgármester a javaslatával a kor-
mányzat azon bejelentésére reagált, 
amely szerint januártól a fővárost el-
kerülő M0 körgyűrű több szakasza is 
fizetőssé válna, és ezzel párhuzamosan 
díjkötelessé válnának a gyűrűre csat-
lakozó, eddig térítésmentesen használt 
autópálya-szakaszok is. A díjfizetési 
kötelezettség minden járműkategóriát 
érintene. Nem nehéz megjósolni, hogy 
a rendszer ilyetén átalakítása arra ösz-
tönözné az autósokat, hogy kerülő 
utakat keressenek a peremkerületek 
úthálózatában.

– Megítélésem szerint az eddigi út-
használati gyakorlat jól szolgálta azt a 
célt, hogy a Budapestet célzó vagy a 

Budapestet érintő teherforgalmat a vá-
roshatáron kívül tartsuk, és igyekez-
zünk megvédeni a városon, városré-
szeken belüli utcákat és utakat. Mivel 
a XVIII. kerület hasonló problémákkal 
küzd, mint a külvárosi kerületek java 
része (az úthálózati elemek elégtelen 
kapacitása, azok leromlott állapota, a 
csomópontok hiánya, a P+R parkolók 
korlátozott kapacitása), nem vagyok 
biztos abban, hogy az intézkedés az 
egyéni közlekedés visszaszorítását és 
a közösségi közlekedésben részt vevők 
számának gyarapodását szolgálná” 
– véli Ughy Attila. – A környezetter-
helés, a kerület belső útjaira áttevődő 
forgalom megnövekedése mind-mind 
olyan előre sejthető probléma, ame-
lyek ellen polgármesterként és ma-
gánemberként is felemelem a szavam. 
Tarlós István a tanácskozáson el-
mondta, hogy a Pest megyére vonat-
kozó, évente 5000 forintba kerülő 
útdíjmatrica az M0-ás körgyűrűre és 
az autópályák bevezető szakaszára is 
érvényes lesz. Budapest belterületén 
a sztrádák nem gyorsforgalmi, hanem 
főútnak minősülnek, ahol a díjfizetési 
kötelezettség fel sem merül. Kiemelte: 
a Megyeri híd sem lesz fizetős, hiszen 

azt „már korábban kivették a csomag-
ból”. Mindezek a fejlemények pozití-
vak a kormány részéről – tette hozzá.

A fővárosnak – a kormánnyal 
egyeztetve – át kell gondolnia a du-
gódíj koncepcióját. Tarlós István em-
lékeztetett rá, hogy a dugódíj kikerül-
hetetlen, hiszen azt az M4-es metró 
uniós támogatásáért cserébe vállalta a 
2010 előtti városvezetés. Hozzátette: a 
főváros meggyőződése, hogy a közle-
kedésből származó többletforrásokat a 
közösségi közlekedés finanszírozására 
kell fordítani, ami 25 éve megoldat-
lan. A kormánytól ezt kérik, valamint 
azt, hogy a várost elkerülő körgyűrű 
„funkcionális értelme ne csökkenjen”. 

Ê városkép

az eddigi úthasználati gyakorlat távol tartotta a várostól a te-
herforgalmat, véli Ughy attila polgármester, akinek javasla-
tára tarlós istván főpolgármester összehívta a polgármesteri 
kerekasztalt, amely azt javasolja, hogy a januártól bevezetendő 
új útdíjrendszernek egyéves próbaidőszaka legyen, ezt követően 
pedig forgalomszámlálási adatok alapján a kormány a fővárossal 
közösen tekintse át a tapasztalatokat.

UGHY ATTILA JAVASLATáRA 
TáRGYALTAK AZ ÚTDÍJRóL 
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4 Ünnep „Időben találjuk meg és fedezzük fel, hogy mi értékes és mi értéktelen”

Az oldalt összeállította: fülep Erzsébet

�az adventi 
vásár kereté-
ben kézmű-

ves foglalkozást 
és műsoros, 
beszélgetős prog-
ramot szervezett 
az üde színfolt 
egyesület decem-
ber 6-án a Polgá-
rok Házában.

„Egy gyertya lángja még nem 
tűz, de benne van a melegség 
ígérete. Két gyertya még nem vi-
lágosság, de magában hordozza 
a fény legyőzhetetlenségének az 
üzenetét. Három gyertya még 
nem a megérkezés, de bizonyí-
téka annak, hogy a várakozással 
megszentelt Remény születőben 
van. A négy adventi gyertya 
lángja: még nem a várva várt pil-
lanat beteljesülése, de az idő vé-
gét jelzi, a Karácsony eljövetelét, 
a Megváltó születését. Az adven-
ti koszorú fényei, a négy gyertya 
évszázadok óta a biztosan bekö-
vetkező, mindannyiunkra váró 
örömhírre figyelmeztetnek.

Arra, hogy nem vagyunk re-
ménytelenül magunkra hagyva 
és kiszolgáltatva a sötétségnek 
örökre ebben a világban” – írta 
az adventi készülődésről Márai 
Sándor.

Második gyertya
A hagyományos adventi program 
a bronzvasárnap előtti napon 
várta az érdeklődőket a Polgárok 
Házában, hogy együtt készülőd-
jenek a karácsonyi ünnepekre.

Kiss László református lelkész 
meleg szavakkal beszélt az ün-
nepvárás lélektani pillanatairól, 
majd meggyújtotta az adventi 
koszorú második gyertyáját. Ezt 
követően az egybegyűltek kö-
zösen elmondták a Miatyánkot.  
A Gór Nagy Mária Színitanoda 
növendékei December hava 
címmel rendkívül színvonalas 
előadással ajándékozták meg a 
közönséget. A produkció nem-
csak a témája miatt volt külön-
leges, hanem azért is, mert egy 
nagyszínpadi produkció rész-
letét mutatták be a tanodások 
díszletek és kellékek nélkül. Ko-

vács Gábor Dénes, a színitanoda 
szakmai vezetője úgy fogal-
mazott, hogy a műsor egyúttal 
vizsgaelőadásnak is mondható, 
mert a tanítványai megmu-
tatták, miként tudnak egy kis 
térben „színházat csinálni”. 
A magyar költészet régmúltjá-
nak klasszikusai és elmúlt évti-
zedeinek remekművei, közked-
velt és kevéssé ismert karácsonyi 
dallamok, a vallásos irodalom 
elbeszélései, népénekek és meg-
elevenedő népszokások idézték 
a közönség elé az adventi ké-
szülődésnek és karácsony ün-

nepének emlékezetes pillanatait. 
Olykor megmosolyogtató, más-
kor elgondolkodtató vagy épp 
megrendítő volt az ifjú színész-
jelöltek összeállítása a várako-
zásról, a készülődésről, a lelkek 
ünnepéről. 

ilyenkor Picit 
lassítsunk le!
Az ünnepváró pillanatok után 
Ughy Attila polgármester és 
Lévai István Zoltán alpolgár-
mester üdvözölte a rendezvény 
részvevőit.

– Nehéz megszólalni egy 
ilyen előadás után… – mondta 
a polgármester. – Most alkalom 
van arra, hogy mindannyian 
meggyújtsuk lélekben a máso-
dik gyertyát ebben a közösség-
ben is. Az adventi időszakban 
azt gondoljuk, hogy itt az ideje 
annak, hogy egy kicsit lelassít-
sunk. Ezt mindannyian elhatá-
rozzuk, de nem tudjuk valóra 
váltani. Egészen addig nem va-
lósítjuk meg, amíg a családunk 
közvetlen közelében vagy a ba-
ráti körünkben nem történik 
olyan tragikus esemény, amelyik 

ráirányítja a figyelmünket arra, 
hogy a körülöttünk lévő világ 
a két pici égő gyertya fényé-
nek kivételével mennyire talmi.  
Ughy Attila azt kívánta, legyen 
elég bölcsességünk ahhoz, hogy 
időben találjuk meg és fedezzük 
fel, hogy mi az értékes és mi az 
értéktelen. S tudjunk azokkal 
foglalkozni, akik a mi életükben 
az esztendő egészében, az adven-
ti időszakon kívül is, a legtöbbet 
tették azért, hogy megmaradjon 
a családi tűzhely melege. Ha van 
a környezetükben olyan ember, 
akitől van mit tanulni, akkor ta-

nuljuk el, és ha vannak gyereke-
ink, akkor adjuk át azoknak.

adVenti Vásár
A karácsonyi ünnepekhez az is 
hozzátartozik, hogy megaján-
dékozzuk a szeretteinket. Aki 
ellátogatott a Polgárok Házába, 
ahol immár tíz éve egész napos 
adventi vásárt rendez ebben 
az időszakban az Üde Színfolt 
Egyesület, az megtapasztalhat-
ta, hogy itt kedvére való, ízléses 
ajándékot vásárolhat, és ehhez 
nem kell kitömött pénztárcával 
érkeznie. 

– A kezdetek óta részt veszek 
az adventi vásáron – mondta 
Ágoston-Papp Mónika kerüle-
ti keramikusművész. Vannak, 
akik évek óta azért jönnek el, 
mert tudják, hogy itt lesz az 
az árus, akitől szeretnének ka-
rácsonyi ajándékot vásárolni. 
Erre az alkalomra olyan apróbb 
kerámiákat hoztam el, ame-
lyekkel az érdeklődők nem ta-
lálkozhatnak a kiállításaimon. 
– Az iparművészek termékeit 
is kínáló adventi vásár részt-
vevői már régóta nem magáért 
a várható bevételért jönnek el 
hozzánk – mutatott rá Somlai 
Zsuzsa, az Üde Színfolt Egye-
sület elnöke, a rendezvény lel-
ke és motorja. – Azt mondják, 
azért szeretnének részt venni 
az eseményen, mert nagyon 
jól érzik itt magukat. Délelőtt 
kézműveskednek a gyerekekkel, 
délután megnézik a műsort, és 
természetesen a vásárlókat is 
kiszolgálják. Közben marad idő 
egy kis beszélgetésre is. S ami a 
legfontosabb, az az, hogy ezek-
nek a rendezvényeknek hatal-
mas összetartó erejük van.

lElki 
kéSzülŐdéS
az advent a kará-
csonyi előkészületek 
ideje. Egy sajátos 
lelki út végigjárá-
sára hív minket, 
amely egyre köze-
lebb vezet az ünnep 
lényegéhez, belső 
tartalmához.
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Az adventi vásár résztvevői iparművészek termékei között válogathattak

pályázat 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata, a kondor Béla 
közösségi ház és a Mérei Fe-
renc Fővárosi Pedagógiai in-
tézet közös pályázatot hir-
det középiskolások számára, 
amelynek célja a tehetséges 
alkotók műveinek és a szakkö-
rök, felkészítő tanárok munká-
jának megismertetése, elisme-
rése.

A pályázaton képzőművészet (festé-
szet, grafika, szobrászat), iparművészet 
(textil, tűzzománc, bőr, üveg) és fotó-
művészet (hagyományos és digitális 
technikával készült színes vagy fekete-
fehér fényképek) kategóriában várjuk a 
műveket.

Egy pályázó legfeljebb öt pályamű-
vel vagy egy (legfeljebb öt képből álló) 
képsorozattal pályázhat. A beérkezett 
pályaműveket a szakértő zsűri döntése 
alapján állítjuk ki, a legjobbakat kate-
góriánként díjazzuk is, ezért várjuk a 
pályázókat a kiállítás megnyitóünnep-
ségére. A várhatóan nagy mennyiségű 
beérkező anyag miatt a szakmai zsű-
ri fenntartja a jogot a kiállításra nem 
méltó színvonalú munkák kirostálásá-
ra.

A pályaműveket 2015. január 30-ig 
várjuk a Kondor Béla Közösségi Ház 
címére (Kondor Béla sétány 8.) pos-
tai úton vagy személyesen. A postán 
feladott pályaművekre kérjük ráírni: 
„Képző-, ipar- és fotóművészeti pályá-
zat”.

A pályázat további részleteiről kö-
zösségi házunk elérhetőségein (te-
lefon: 291-6564, e-mail: kondorkh@
kondorkh.hu), Czinczkyné Fejes Mó-
nika programfelelőstől lehet érdeklőd-
ni, és ugyanitt igényelhető a pályázati 
jelentkezési lap is.

Zsúfolásig megtelt az iskola aulája, 
annyian vettek részt a Széky Társaság 
pestszentimrei adventi programján. A 

börzét Lévai István Zoltán alpolgár-
mester nyitotta meg, s a Gyöngyszem 
óvoda Tarka-barka tagóvodájának 

apróságai műsorral működtek köz-
re. Nem hagyományos értelemben 
vett vásárról volt szó, mert itt nem 
lehetett vásárolni, „csak” nézelődni 
és különféle programokon részt ven-
ni. Nagy volt az érdeklődés például a 
kézműves foglalkozás iránt, amelyet 
a pestszentimrei óvónők tartottak. A 
gyerekek nagy szorgalommal készítet-
ték a szebbnél szebb karácsonyi aján-
dékokat családjuknak és barátaiknak. 

 rajzVerseny
– A pestszentimrei óvodásoknak és 
az általános iskola alsó tagozatos kis-
diákjainak több korcsoportban hir-
dettünk meg rajzversenyt – mondta 
Pándy Tamás, a Széky Társaság el-
nöke. – Ezen az adventi börzén ad-
tuk át a legszebb rajzok készítőinek 
az ajándékot és az elismerő okleve-
let. Az alkotásokat Magyarné Teliska 
Gyöngyi művésztanár, a Szenczi Mol-
nár Albert iskola igazgatója zsűrizte. 
Sokan neveztek be a pingpongbajnok-
ságra, hogy összemérjék az ügyességü-
ket, a legfiatalabbaknak pedig a Me-
semondó Tündüs Manó Bábszínház 
adott műsort az egyik tanteremben. 

egy igazi kuriózuM
A felnőttek sem maradtak program nél-
kül. Az aulában az asztaloknál Ki mit 
gyűjt? kiállítás keretében tekinthették 
meg az érdeklődők a pestszentimreiek 
féltve őrzött kincseit. Mayer Lajos, a 
társaság alelnöke a családja birtokában 
lévő, igazi kuriózumnak számító 1850. 
augusztus 25-i Magyar Hírlapot hozta 
el a börzére. 

A szomszédos asztalnál Seres Zsig-
mond autómodell-gyűjteményének egy 
részét mutatta be. A gyűjtőszenvedélye 
hatéves korában kezdődött azzal, hogy 
édesapjától azokkal a szavakkal kapta 
meg az első bogárhatú modellt, hogy 
„ez a világ legjobb autója”. Azóta több 
mint ötszáz miniautója van, amelyek-
ből a legkisebb egy centiméteres. A 
kiállításra főként „bogarakat” hozott, 
az eredeti gyártási évük szerint rakva 
sorba azokat. A gyűjtő fia, Dávid pedig 
aprólékosan kidolgozott maketteket 
állított ki. Elkészítette többek között a 
pestszentimrei római katolikus temp-
lomnak, a Soroksári Botanikus Kert 
főépületének és egy adácsi parasztház-
nak a kicsinyített mását. 

Egy másik asztalnál hímzett falvé-
dőt, 1918 előtti családi fotóalbumot, 
régi bankjegyeket, többek között tíz-
millió és egymilliárd milpengős ban-
kót, valamint képeslapokat fedezhet-
tünk fel Csikós Rózsi, Karády Katalin, 
Páger Antal, Perényi László, Sárdy Já-
nos színészek portréjával… 

150 éVes 
BorotVakészlet
Bucsi Imréné férje nagyapjának borot-
vakészletét hozta el, amely legalább 
150 éves lehet, és az asztalán volt még 
többek között régi szappan, mángorló, 
sulykoló és egy régi Felvidék-térkép. 

A mai korszakból pedig láthattunk 
hűtőmágnes-gyűjteményt, fatörzs-
számlapú faliórákat és sok minden 
mást is. 

Azonban nemcsak a kiállított tár-
gyak nézegetése adhatott élményt 
a börze látogatóinak, hanem az is, 
hogy megállva egy-egy asztal előtt, 
beszélgetni lehetett a gyűjtővel, aki a 
tárgyakhoz kapcsolódóan sok érde-
kes történetet mesélt. (Így volt ezzel e 
sorok írója is.) Ezért is mondható el, 
hogy egy ilyen programnak közösség-
teremtő ereje is van. 

KöZöSSÉGKOVáCSOLó 
IMREI PROGRAMCSOKOR 

harmadik alkalommal rendezett adventi börzét hagyományteremtő 
céllal a dr. Széky Endre Pestszentimre történeti társaság 
december 7-én a kastélydombi általános iskolában.

kArácsony 
hAvA – Advent 
Együtt készülődtek a meghittség ünnepére 
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Diákok 
a Megváltó 
életéről 
a kondor Béla közösségi ház Jézus 
élete című kiállításához kapcsolódó-
an rózsavölgyiné tomonyák gitta mű-
vésztanár, képzőművész decemberben 
tárlatvezetéseket, henter Barna lel-
kész, mentálhigiénés szakember pedig 
vetítéssel egybekötött előadásokat tar-
tott a téma bibliai vonatkozásairól. 

A Jézus életéről szóló tárlat egy magánsze-
mély, Matula Péter kezdeményezésére jött lét-
re, aki a kortárs művészet támogatása mellett 
szeretné elérni, hogy a gyerekek megismerjék 
a bibliai történeteket.

– A programsorozatot a gyereahogyvagy.
hu portálja szervezi. A célunk az, hogy a ki-
állításon keresztül bemutassuk Jézus életét, 
s ehhez kapcsolódóan rajzpályázatot hirdet-
tünk azonos címmel a kerületi általános isko-
lák 3–6. osztályainak – tájékoztatott Henter 
Barna. – Karácsony közeledtével az emberi 
szeretet, az egymás felé fordulás, a családi 
összetartozás jegyében vártuk a diákok alko-
tásait. 

Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta szuggesz-
tív tárlatvezetései és Henter Barna vetítéssel 
egybekötött előadásai révén a diákok elláto-
gathattak többek között a Boldogmondások 
hegyére, Betlehembe, Názáretbe, a Galileai-
tenger partjára, Kapernaumba, Jeruzsálembe, 
a Getsemáne-kertbe és Cezáreába.  

A záróünnepséget, a rajzpályázat értéke-
lését, a díjak átadását január 20-án rendezik 
meg a Kondor Béla Közösségi Házban.

A Jézus élete című kiállítást minden me-
gyeszékhelyen is bemutatják majd, szintén 
rajzpályázattal összekötve, és a kiállítássorozat 
végén, 2017-ben a győztes műveket a három 
képzőművész alkotásaival együtt közös tárla-
ton mutatják be Budapesten.

Ê f. E.

A Mikulás 
kesztyűje
interaktív előadással várta a kicsiket 
december 7-én délelőtt a rózsa Mű-
velődési ház. a Mikulás puttonya a jó 
gyerekeknek még mindig rejtett aján-
dékokat.

Advent második vasárnapján kedves Mikulás-
váró darabot adtak elő a Szép Ernő Színház 
színészei a Rózsa Művelődési Házban. Az inte-
raktív élőszereplős bemutató alatt a gyerekek 
hangosan kommentálták a színpadon zajló 
eseményeket, hol a jó, hol a rossz szereplőket 
segítve ezzel előnyhöz. A kis vendégek kiáltoz-
tak, nevettek, és együtt mondták a mondóká-
kat a színészekkel.

A mese főhőse a bátor nyuszi volt, aki meg-
találta a Mikulás elvesztett kesztyűjét, és egy 
élményekkel teli utazás során vitte vissza neki. 
Kalandozása alatt összetalálkozott a ravaszdi 
rókával, a butácska farkassal, a bánatos vadász-
szal, és végül a Mikulás két szórakozott manó-
jába botlott. A történet végére természetesen 
minden jóra fordult, és a gyerekek hívogató 
éneklésére megérkezett a Mikulás is. 

Lerakta gondosan előkészített apró aján-
dékcsomagokkal megtömött zsákját, és sorra 
magához hívta a gyerekeket. Volt, aki bátran 
szaladt fel a színpadra, és még a Mikulás ölé-
be is beleült, de olyan is akadt, aki nem akarta 
elengedni anyukája kezét, és el is pityeredett a 
szakállas apó láttán. Persze így vagy úgy, de a 
végén senki nem tért haza üres kézzel.

Ê csernai

Karácsonyi
ünnepség
a Xviii. kerületi nyugdíjas érdekvédel-
mi Egyesület (nyévE) karácsonyi ün-
nepséget rendezett december 11-én. 

Zsúfolásig megtelt a civil szervezet klubterme. 
Látva a kellemes hangulatot, eszembe jutott, 
hogy tavaly ezzel a mondattal adta át Kőfalvi 
Pál, a NYÉVE leköszönő elnöke a stafétabotot 
Freyberger Lászlónak: „Teremtsetek olyan lég-
kört, hogy mindenki örömmel jöjjön az egyesü-
letbe. A problémákat ne hangoskodással oldjá-
tok meg, hanem szeretettel, megértéssel, 
odafigyeléssel, szép szóval.” Ahogy láttam, ba-
rátságból, szeretetből nem volt hiány…

– A „kiskarácsonyt” a székházunkban ün-
nepeljük meg a tagsággal, a „nagykarácsonyt” 
pedig a Kondor Béla Közösségi Házban, és az 
utóbbira a kerület összes nyugdíjasa hivatalos 
– mondta Farkas Ferencné volt elnökhelyettes. 
– Azért szeretünk ide jönni, mert családias a 
légkör, és a saját korosztályunkkal vagyunk 
együtt. Sokan közülünk egyedül élnek, akkor 
vannak társaságban, ha ide eljönnek. 

Az ünnepségen Freyberger László az egyesü-
let, Galgóczy Zoltán alpolgármester az önkor-
mányzat nevében köszöntötte a nyugdíjasokat. 
Ezt követően még egy köszöntővel folytatódott 
a program, ugyanis Szecsődi János 90. születés-
napját is megünnepelték. A volt hajóskapitány 
az életének fényképen megörökített eseményei-
ről készített összeállítással lepte meg a társait. 

Franciscy Erzsébet verset mondott, az elnök 
pedig karácsonnyal kapcsolatos, saját összeállí-
tású kisfilmet mutatott be. 

A vezetőség és a kézműves szakkör tagjai egy 
kis ajándékkal is kedveskedtek a tagoknak.

Ê f. E.

Hat évre rá már minden fővárosi kerületben és min-
den megyében működtek gyűjtőpontok, a csomagok-
ban a tartós élelmiszerek helyét pedig felváltották a 
játékok. 2012-től online dobozt is lehet vásárolni a 
Shopline jóvoltából. A cipősdobozok mellett a 1355-
ös adományvonal hívásával szintén támogatható az 
akció. Mindenkit foglalkoztató kérdés, hogy vajon 
kik kapják az ajándékokat. Az ünnepeket kórházban 
töltő, nagy családban élő vagy éppen árva, tanyákon, 
kis falvakban lakó, fogyatékosok iskolájában tanuló, 
csonka családban nevelkedő, a karácsony hangulatá-
ból keveset ismerő gyermekek.

Pestszentimre-Pestszentlőrinc adománygyűjtő 
pontja a Kondor Béla Közösségi Házban működik 
december 19-ig.

– Annyira sok ajándék gyűlt össze, hogy ma el-

szállítják a csomagok első felét – mesélte büszkén 
a hónap közepén Császár Bíró Lilla (képünkön), a 
közösségi ház igazgatója.

Neki dicsekedett sok adakozni kész gyerek, ami-
kor átadták a csomagjukat, hogy nincsen bennük 
semmi használt, csak csupa új dolog! Mások pon-
tosan elmondták, hány éves gyereknek szánják az 
ajándékokat, és részletesen elmesélték, mi mindent 
rejtettek a jól becsomagolt cipősdobozokba.

Az igazgató meleg szeretetet sugárzó tekintettel 
nézett végig a csomagokon, miközben elmondta:

– Külön megható, hogy bár a Havanna-lakótele-
pen elsősorban nem tehetős családok élnek, mégis 
rengeteg ajándékdobozt hoztak napról napra.

A Baptista Szeretetszolgálat az összegyűjtött 
ajándékcsomagokat országszerte osztja szét a nélkü-

löző kisgyermekeknek. A kerületi rászorulók szá-
mára a Pestszentimrei Baptista Gyülekezet szervezi 
az akciót.

– A Békési Sándor Egyesülettel kifejezetten az 
imrei résznek gyűjtünk. Ami összegyűlik, azt a 
Pestszentimrei Gyermekjóléti és Családsegítő Szol-
gálat által kijelölt családok gyerekei kapják meg – 
tájékoztatott Háló Gyula, a helyi baptista gyülekezet 
lelkipásztora.

Noha a családsegítő 85 kisgyereket választott ki, 
az adományok száma már december közepén jóval 
meghaladta a rászorulókét.

A lelkész elmondta, azért fogtak bele saját gyűj-
tőakciójukba, mert úgy látták jónak, hogy a helyi 
adományok helyi gyerekekhez jussanak el.

Ê Ditzendy

önzetlen a cipősdobozba zárt szeretet
a második világháború után egy angol nagymama cipősdobozba csomagolt ajándékkal lepett meg egy szegény gyermeket. így 
indult világhódító útjára a cipősdoboz-akció. Magyarországon a Baptista Szeretetszolgálat karolta fel a jótékony célú gyűjtést 
2004-ben.

A Jézus élete című kiállítás Matula Péter művé-
szetpártoló ötletgazda kezdeményezésére jött lét-
re, aki három kortárs képzőművészt bízott meg 
azzal, hogy bármiféle megkötés nélkül örökítsen 
meg evangéliumi részleteket. A felkérésnek ele-
get téve a három művész, Aknay János, ef Zámbó 
István és Tábori Csaba huszonegy evangéliumi 
kérdést válaszolt meg hatvanhárom eltérő stílusú 
képben.
A kiállítás megnyitóján a vendégeket Kucsák 
László országgyűlési képviselő köszöntötte. A 
műsorban fellépett Tóth Róbert Károly zongo-
raművész és Henter Zsombor, aki xilofonon ját-
szott. A megnyitó során Ócsay Tamás, a Heted-
napi Adventista Egyház elnöke, Pecsuk Ottó, a 
Magyar Bibliatársulat főtitkára és Rózsavölgyiné 
Tomonyák Gitta művésztanár mondott be-
szédet. Szavaikkal az egyház és a művésze-
tek kapcsolatának fontosságát hangsúlyozták. 
– A hit eszközei általában nem kézzel foghatóak, 
hanem valamiféle belső tapasztalaton, megélésen 

alapulnak. Így a művészet egy nagyszerű eszköz 
arra, hogy istent valamilyen formában kézzel fog-
hatóbbá, vizuálissá vagy éppen hallhatóvá tudjuk 
tenni. A képzőművészet kiemelt fontossággal bír 
a hívő vagy éppen a kereső emberek életében is – 
mondta ócsay Tamás.
A kiállítás mellett számos kiegészítő program-
mal is készültek a szervezők. Két alkalommal 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta és Henter Barna 
lelkész tartott tárlatvezetést, illetve a bibliai témák-
ban több előadást is meghallgathattak a látogatók. 
December 19-én 18 órától a Célkereszt Együttes 
közreműködésével az érdeklődők karácsonyi kon-
certen vehetnek részt. A kiállításhoz kapcsolódó 
programok január 20-án az általános iskola 3–6. 
osztályosai számára kiírt rajzpályázat eredmény-
hirdetésével érnek véget. A pályázatra a művésze-
ket is megihlető, olyan bibliai témákban várták a 
képeket, mint például Krisztus születése, megke-
resztelése vagy a csodálatos kenyérszaporítás. 

Ê csernai

Vallás a művészetben
aknay János, ef zámbó istván és tábori csaba közös kiállítása nyílt meg december 
2-án a kondorban. a tárlat a művészet tükrében mutatja be Jézus életét.
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6 Ahol üzembe helyezték az új csatornát, a háztartások már csatlakozhatnak Közélet

�Összesen közel 
90 kilométer-
nyi szennyvíz-

vezeték épül meg 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre eddig 
csatornázatlan részein 
a Budapest komplex 
integrált szennyvízelve-
zetése (Bkisz) projekt 
keretében. az európai 
uniós támogatással, a 
Fővárosi Önkormány-
zat beruházásában 
megvalósuló fejlesztés 
eredményeként 7200 
kerületi háztartás szá-
mára válik elérhetővé 
a korszerű és környe-
zetkímélő szennyvízel-
vezetés. 

városkéP   

A XVIII. kerületben a vezetékek 
85 százalékát már lefektették, és 
2015 első félévében teljes egészé-
ben be is fejeződik a kivitelezés. 
Szeptemberben több szakaszon 
üzembe helyezték az új közcsa-
tornát, így az érintett háztartá-
sok már csatlakozhatnak az új 
rendszerre. A közeljövőben a 
Fővárosi Csatornázási Művek 
(FCSM) újabb szakaszokat he-
lyez üzembe.

idén átadják
Pestszentlőrincen és Pestszent-
imrén az alábbi szakaszokon a 
tervek szerint még az idén át-
adják a megépült és műszakilag 
ellenőrzött szennyvízcsatornát: 

Ajtony, álmos, árpád, Aba, 
Bors és Előd utca, Felsőcsatári 
és Gyömrői út, Hangár, Huba, 
Kond, Koppány, Lehel, Megyer, 
Nimród, Csokonai, Damjanich, 
Deák Ferenc, Határ, Ilma, Ju-
hász József, Kisfaludy, Lenke, 
Napló, Nemes, Podhorszky, Ste-
fánia, Szigeti Kálmán és Tisza-
virág utca.

A felsorolt utcákban tehát 
hamarosan ráköthetők az érin-
tett háztartások a szennyvízcsa-
tornára. Ennek feltétele az, hogy 

egy megfelelő tervezői jogosult-
sággal rendelkező szakember 
elkészítse a lakóépületet a telek-
határon belül egy méterig kiépí-
tett bekötőcsatornával összekötő 
házi hálózat terveit, amelyeket 
jóváhagyásra be kell nyújtani a 
csatornahálózat üzemeltetője, az 
FCSM részére. 

Figyeljünk az 
engedélyekre!
A terveket kizárólag tervezői 
jogosultsággal rendelkező 
– a tervezői névjegyzékben 
szereplő (http://mmk.hu/
kereses/tagok), vízimérnök-
tervezési (VZ-T), épületgé-

pész-tervezői (G-T), illetve 
településrendezési víziköz-
mű-tervezési (TV-T) jogo-
sultsággal rendelkező – szak-
ember készítheti el.

Ha a benyújtott dokumen-
táció minden előírásnak meg-
felel, akkor állítja ki az FCSM 
az érintett lakosok részére a 

SZOLGáLTATóI HOZZáJá-
RULáST, illetve postázza az 
érintett lakosoknak a közszol-
gáltatási szerződéstervezetet. 

A házi hálózat az utcai 
szennyvízrendszer üzembe 
helyezése után, a szolgáltatói 
hozzájárulás kézhezvételével 
építhető ki. 

szükséges 
a szerződés
Ha a telken belüli munkák elké-
szültek, akkor a HASZNáLAT-
BAVÉTELI HOZZáJáRULáS-
KÉRELEM kitöltésével lehet az 
FCSM hozzájárulását kérni a 
házi csatorna használatbavétel-
éhez. Ennek feltétele, hogy az 
érintett ingatlantulajdonos alá-
írja a KöZSZOLGáLTATáSI 
SZERZŐDÉST, amelyet a kére-
lem beadásáig el kell küldenie az 
FCSM részére.

A házi hálózat megtervez-
tetésére már több szakaszon is 
lehetőség van, ezek pontos lis-
tája az FCSM honlapján, a kö-
vetkező linken érhető el: http://
www.fcsm.hu/ugyfelszolgalat/
ugyintezes/budapest_teljes_
koru_csatornazasa/

A beruházásról további in-
formáció és tájékoztatás az aláb-
bi elérhetőségeken áll rendelke-
zésre: 

Projekthonlap:  
www.bpcsatornazas.hu 
Információs e-mail cím: 
info@epulocsatorna.hu 
Zöld szám: 06-80-205-412
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A szennyvízelvezető hálózatra legkorábban akkor lehet csatlakozni, amikor a csatornaszakaszokat üzembe helyezték

nE haSználJUk 
EngEdély nélkül!
a megépült szennyvízelve-
zető hálózatra legkorábban 
akkor lehet csatlakozni, ha 
a megépült csatornaszaka-
szokat üzembe helyezték. 
Mindaddig az új rendszer 
nem üzemel, az engedély 
nélkül bevezetett szenny-
víz nem folyik el, tehát 
egy idő után – a csatorna 
megteltével – akár elöntést 
is okozhat. a még nem 
működő rendszerből a 
szennyvizet ezért minden-
képpen ki kell szippantani, 
aminek költsége az érintett 
ingatlantulajdonosokat 
terhelheti. az illegális rákö-
tések emellett a kivitelezést 
is akadályozzák.

FolytAtódnAk 
A rákötések
Egyre többen élvezhetik a szennyvízcsatorna kényelmét

KölcsönKérjüK 
az emléKeit!
a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 
képdigitalizálási akciót hirdet az in-
tézmény alapításának 110. és az első 
hálózati tagkönyvtár megnyitásá-
nak 100. évfordulójához kapcsoló-
dóan. a jelentkezők a könyvtárosok 
segítségével digitalizálhatják 1989 
előtti saját készítésű, a/4 méretnél 
kisebb fotóikat, amelyek a főváros 
épített környezetéről (épületeiről, 
lakóházairól, tereiről, fővárosi vagy 
országos szintű eseményeiről stb.) 
készültek. a könyvtár kiemelten vár 
minden könyvtárral és olvasással 
kapcsolatos fotót.

A digitalizált képek felkerülhetnek a FSZEK 
honlapjára, és gyarapíthatják az FSZEK 
Budapest-gyűjteményének anyagát is. Kér-
jük, nevezzék meg a fotón látható épületet, 
helyszínt és eseményt, valamint a kép ké-
szítésének pontos idejét. A jelentkezőknek 
nyilatkozniuk kell a fényképek digitális má-
solatának ajándékozásáról és felhasználási 
jogáról. A könyvtár fenntartja a kiválasztás 
jogát, hogy a beérkező képek közül melyeket 
teszi fel a honlapjára.

Ha rendelkezik olyan fényképekkel, ame-
lyeket megosztana másokkal is, keresse fel 
az Önhöz legközelebb eső, a programban 
részt vevő tagkönyvtárat! Kérjük, hogy idő-
pont-egyeztetés végett telefonon előzetesen 
jelentkezzen be a könyvtárba! Digitalizálni 
csak azokat a képeket tudjuk, amelyek ese-
tében a kép tulajdonosa megadja a nevét, és 
hozzájárul a fotó ingyenes közzétételéhez, 
valamint pontos adatokkal tud szolgálni a 
képről.

A beérkezett képekből készült virtuális 
kiállítás minden hónap közepétől megtekint-
hető lesz a könyvtárunk internetes oldalán 
(www.fszek.hu/thokoly). Az első albumot 
már karácsonykor átböngészhetik a honla-
punkon.

előzzüK meg 
a laKástüzeKet!
a legszebb ünnep napjaiban sem sza-
bad megfeledkezni a ránk leselke-
dő veszélyekről, elsősorban a gyer-
tya szép, de veszélyes lángjáról. az 
elmúlt évtizedek során sajnos nem múlt 
el úgy az ünnep, hogy a fővárosi tűz-
oltóknak ne kellett volna karácsonyi 
gyertya okozta lakástűzhöz vonulniuk.  

Ha esetleg tűz keletkezik a lakásban, fontos, hogy 
a lehető legrövidebb időn belül mentsük a lakásban 
tartózkodókat, értesítsük a tűzoltóságot. Lehetőleg 
kezdjük is meg a tűz oltását nedves pokróccal, egy 
vödör vízzel vagy tűzoltó készülékkel. Ha azonban 
a lángok a testi épségünket veszélyeztetik, rögtön 
meneküljünk az épületből! Annak a helyiségnek az 
ajtaját, ahol a tűz keletkezett, zárjuk be, így lassab-
ban terjed. Lármázzuk fel a szomszédokat, és hív-
juk a 105-ös vagy a 112-es segélyhívószámot! Éjsza-
kai nyugalmunkat biztosíthatja a ma már néhány 
ezer forintért beszerezhető füstjelző berendezés.

Az adventi koszorút hőszigetelő alátétre helyez-
zük, és a gyertyák, mécsesek nem éghető tartóban 
legyenek rögzítve a koszorún. Ne gyújtsunk gyer-
tyát függöny közelében, és az égő gyertyát, mécsest 
tartalmazó koszorút ne tegyük huzatos helyre! A 
gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül olyan 
koszorú közelében, amelyen égnek a gyertyák! Az 
esetleges oltására tartsunk a közelben megfelelő 
eszközt! 

Vágott fenyő esetében „vizes” tartót vagy talpat 
alkalmazzunk! Műfenyő esetén lehetőleg a „tűz-
álló” kivitelűt válasszuk! A fára gyertyákat, csil-
lagszórókat kizárólag díszítésként helyezzünk fel, 
azokat ott ne gyújtsuk meg! Soha ne állítsuk a fát 
a menekülési útvonalra, ajtó elé, illetve annak kö-
zelébe.

Csak megfelelő műszaki állapotú, minőségi ta-
núsítvánnyal rendelkező izzósort és elektromos dí-
szítőelemeket használjunk, és azokat biztonságosan 
rögzítsük a fán, úgy, hogy sem a levelekhez, sem a 
vezetékhez ne érhessenek hozzá. Lefekvés vagy a 
lakás elhagyása előtt az izzósort és az elektromos 
díszeket válasszuk le a hálózatról. 

– A körzetemben jóval előtte já-
runk az eredetileg tervezett ha-
táridőnek, amely szerint 2015. 
május 31-ig kell befejezni a 
csatornázást – adott felvilágosí-
tást Dömötör István (képünkön 
jobbra) –, mindössze két-három 
utcában nem értek még véget a 
munkálatok.

A karácsonyi szabadságolások 
miatt a Csévéző utcában szüne-
teltetni kell a munkálatokat.

– em végleg vonult le a ki-
vitelező. Január elején, amint 
az időjárás megengedi, azonnal 
folytatják a munkát.

A képviselő elmondta, hogy 
két szakaszban haladnak majd 
a szakemberek. Először a Riedl 
Frigyes utca és a Gyömrői út, 
ezt követően a Frangepán utca 
és a kerület határa között foly-
tatódik a csatornaépítés.

– A rendkívül csapadékos 
időjárás miatt lassult le a mun-
ka üteme az utóbbi időben. A 
magas talajvíztől folyamatos 
vákuumszivattyúzással lehetett 
csak megszabadulni. Az árokba 
helyezett kút elszívóképessége 
pedig természetesen véges – 
avatott be a részletekbe a kép-
viselő.

áttérve az útfelújításokra ki-
fejtette, hogy több helyen végez-
tek a munkákkal. Így például a 
ferihegyi és az erzsébettelepi 
vízgyűjtő részen.

– Bélatelepen három utca, 
a Karinthy, a Tarcsay és a 
Nádasdy készült el. Jövőre, 
amint fagymentes lesz az idő-
járás, természetesen azonnal 
nekiállnak a többi érintett ut-
cának is, amelyeket egyelőre 
ideiglenesen adtak át a közle-
kedésnek – fogalmazott Dö-
mötör István, akitől azt is meg-
tudhattuk, hogy Ferihegyen és 
Erzsébettelepen már folyama-
tosan csatlakozhatnak rá a ház-
tartások a szennyvízcsatorna 
gerincvezetékére.

A rácsatlakozásokat sokan 

rendelik meg az önkormányzat 
cégétől, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt.-től, 
amely naponta egy rákötést vé-
gez. Eddig 15 háztartás megelé-
gedésére működik a szennyvíz-
elvezető csatorna.

A rákötésekkel kapcsolatban 
a képviselő megjegyezte:

– Bélatelepen akkor kezdőd-
hetnek el a munkák, amikor 
megépül az átemelő, és befeje-
ződik a hálózat kiépítése. Jelen-
legi tudásunk szerint ez márci-
usra várható.

Ê DiA

JöVŐRE TELJES 
A CSATORNAHáLóZAT
a tervezettnél gyorsabban haladnak a csatornázási és útfelújítási munkálatok az 
1. számú választókerületben. az év végi szabadságolások miatt a folytatást janu-
árra ígéri dömötör istván alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselője.
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Az oldalt összeállította: kerékgyártó györgy

KözéletKépviselő-testületi ülést és közmeghallgatást is tartottak december 4-én a városházán

�civil szervezetek és 
a kerületi rendőr-
kapitányság mun-

kájának támogatásáról, 
valamint sportpályák 
korszerűsítéséről döntött 
december 4-i ülésén a 
képviselő-testület. 

Lényeges pontja volt az új képvise-
lő-testület első ülésének a pénzügyi 
ellenőrzési bizottságba delegált 
Gera Imre eskütétele. A külsős tag 
egy leköszönő tag helyébe lépett. 
A bizottság munkája tehát a sza-
bályoknak megfelelően és teljes 
erőbedobással folytatódhat a jövő 
évben is. 

a legjoBB 
Matekosok
Iskolai sikerekről számolt be a fon-
tos napirendi pontokat tárgyaló, 
maratoni hosszúságú testületi ülés 
kezdetén napirend előtti felszóla-
lásában Petrovai László, a Párbe-
széd Magyarországért képviselője: 
ezúton hívta fel a figyelmet arra, 
hogy az országos Bolyai Matema-
tika Csapatversenyen két kerületi 
iskola, a Kandó téri és a Kastély-
dombi általános iskola diákjai is 
kitűnő eredményt értek el. Ughy 
Attila polgármester, megköszönve 
a bejelentést, emlékeztetett arra, 
hogy az önkormányzat májusban, 
a tanév vége előtt, az aranygálán 
rendszeresen köszönti a kiemelke-
dő tehetségű tanulókat.

Pénz a ciVileknek
A december 4-i este programjában 
központi szerep jutott a civilek-
nek, ugyanis egyidejűleg tárgyal-
ták az egyes szervezetek támoga-
tásáról szóló napirendi pontokat, 
illetve tartottak közmeghallgatást 
az üléshez kapcsolódóan, amely-
nek tárgya ugyancsak a civilek és 
az önkormányzat kapcsolata volt. 
A testület döntött arról, hogy az 
önkormányzat 2015-re is ellátási 

szerződést köt a kerületben évek 
óta eredményesen működő Tiszta 
Forrás Alapítvánnyal, amelynek 
vállalt feladata a hajléktalanok nap-
pali ellátása. Támogatást szavaztak 
meg a képviselők a SOFI Életjel 
Alapítványának is. A kerület egyik 
büszkeségének számító, országosan 
is elismert intézmény nagy súlyt 
fektet a szellemi fogyatékkal élő 
fiatalok sportos nevelésére, és ezen 
a területen komoly eredményeket 
értek el. Az alapítvány támogatá-
sának köszönhetően az intézmény 
sportolói részt vehetnek jövő júni-
usban Los Angelesben a Speciális 
Olimpia Nyári Világjátékokon, és 
ha olyan színvonalon készülnek fel, 
mint a korábbi években, akár szá-
mos díjat is elhozhatnak. Együtt-
működési megállapodást kötött 

az önkormányzat a Lőrinc 2000 
SE-vel is, amely 1998 óta működik 
közre sikeresen több sportágban is 
az utánpótlás-nevelésben.

táMogatás 
a rendőrségnek
Ebben az évben több mint 100 mil-
lió forinttal támogatta az önkor-
mányzat a kerületi rendőrkapitány-
ság munkáját, és legalább ekkora 
összeget szándékozik fordítani erre 
a célra 2015-ben is. Ez a támogatás 
teszi lehetővé például a térfigyelő 
kamrák zavartalan üzemeltetését 
és a túlszolgálat finanszírozását. 
A végleges jövő évi költségvetés 
hatálybalépéséig, az úgynevezett 
átmeneti gazdálkodás időszakára, 
2015. március 31-ig a képviselő-

testület mintegy 30 millió forintot 
szavazott meg a rendőrkapitányság 
munkájának támogatására.

Megújuló 
sPortPályák 
Hamarosan újabb korszerű sport-
pályákkal bővülhet a kerület. A 
Gloriett Sportiskolai általános Is-
kola szeretné felújíttatni a futball-
pályáját. Ehhez remek lehetőséget 
kínál az MLSZ pályázati rendszere, 
amelynek köszönhetően már több 
műfüves futballpálya létesült a ke-
rületben. A pályázat benyújtásához 
szükséges önrészt a képviselő-testü-
let döntése alapján az önkormány-
zat biztosítja. Ugyanilyen támoga-
tásban részesül a Pestszentimrei 
Sportkör is. 

munkábAn Az úJ 
képviselő-testület
Támogatásokról határoztak az ez évi utolsó ülésen
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Elsősorban a finanszírozási és támogatási lehe-
tőségek érdekelték a civil szervezetek képviselő-
it, akik személyesen jelentek meg, vagy írásban 
tették fel kérdéseiket a kerület vezetőinek a köz-
meghallgatás apropóján. Jól tükrözi ez a magyar 
civil társadalom legfőbb problémáját: sokan 
munkálkodnának szívesen a közösségért, de az 
ehhez szükséges anyagi források előteremtése 
egyre nehezebb. 

MásFél száz szerVezet
A XVIII. kerületben regisztrált civil szerveze-
tek száma nemcsak fővárosi, hanem országos 
viszonylatban is kiemelkedő, és a 252 szervezet 
mintegy fele, 130-140 aktív is. Mindez Szarvas 
Attila prezentációjából derült ki a közmeghallga-
tás kezdetén. A november végén megválasztott, 
társadalmi megbízatású alpolgármester hatáskö-
rébe tartozik az önkormányzat és a civil szerve-
zetek kapcsolata.

A beszámolóban az is elhangzott, hogy a más-
fél száz rendkívül sokszínű – kulturális, szociális, 
sport- és egyéb területeken működő – szervezet 
között négy közalapítvány működik, és három 
olyan alapítvány, illetve egyesület, amellyel az 
önkormányzat együttműködési szerződést kö-
tött. Érdekesség, hogy területileg a legtöbb be-
jegyzett szervezet a 1181-es irányítószámú, a Ha-
vanna-lakótelepet is magában foglaló körzetben, 
illetve Pestszentimrén van. 

legyen kerekasztal!
Az önkormányzat elsősorban anyagiakkal tá-

mogatja a civileket, s 2014-ben 14 millió forintot 
osztott szét. A 97 nyertes pályázatból 34 műkö-
dési jellegű volt, 63 pedig különféle programok 
megszervezéséhez járult hozzá. A teljes összegből 
1,4 millió forintot egyéni kérések elbírálása után 
ítélt oda a képviselő-testület. 

A kapcsolattartást megkönnyíti az önkor-
mányzatnál dolgozó civil referens munkája, a 
jogi és pályázati rendszerben pedig a Civil Infor-
mációs Centrum rendszeresen meghívott szakér-
tői, illetve a találkozók közötti időszakban helyi 
szakemberek segítenek eligazodni. 

A közmeghallgatáson – amellett, hogy bemu-
tatkoztak olyan szervezetek, amelyekkel hosszú 
ideje dolgozik együtt eredményesen az önkor-
mányzat – természetesen lehetőség volt kérdez-
ni is. A szervezetek többségét saját pályázati le-
hetőségeik érdekelték, amelyekről helyben vagy 
írásban kaptak tájékoztatást. Szarvas Attila azt is 
elmondta, hogy az önkormányzat a jövőben még 
nagyobb szerepet kíván vállalni a civil élet szer-
vezésében. Tervezik egy kerekasztal létrehozását, 
egy civil inkubátorház kialakítását, egy rendez-
vénynaptár összeállítását és a civil háló fejleszté-
sét. 

az önkormányzat  2014-ben 14 
millió forint támogatást osztott szét 
a helyi civil szervezetek között. a 
97 nyertes pályázatból 34 működési 
jellegű volt, 63 pedig különféle 
programok megszervezését 
segítette.

PáLYáZATOK, TANáCSOK

A rendőrség támogatása mellett sportegyesület és szociális feladatot ellátó alapítvány támogatá-
sáról is döntött a testület

EZ volt AZ év…
A földhivatali bejegyzést követően 
januárban az önkormányzat lett a Pintér Kálmán 
Szakrendelő tulajdonosa.
A helyi adók csökkentéséről határozott 
január 15-i rendkívüli ülésén az önkormányzat 
képviselő-testülete.
Az önkormányzat döntése alapján a 20 
százalékos rezsicsökkentést a kerületi bérlaká-
sokra is kiterjesztették. 
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 
a január 30-i fórumon többek között a rezsicsök-
kentés eredményeit ismertette. 
Simon gábor kerületi MSZP-s országgyűlési 
képviselő, az MSZP elnökhelyettese mentelmi 
jogának felfüggesztését kérte február elején a 
Legfőbb Ügyészség. A Magyar Nemzet leleplez-
te, hogy a politikus 240 millió forintnyi eltitkolt 
vagyont parkoltat egy osztrák bankban lévő 
számláján. Az ügynek –amely természetesen 
nem zárult még le – köze lehet a kerület előző 
vezetése által 2008-ban végrehajtott gyanús 
kötvénykibocsátáshoz.
Az újjászületett Pestszentimrei Kö-
zösségi Ház február 4-i átadásával lezárult a 
Pestszentimre-városközpont megújulása projekt. 
Az ünnepélyes átadáson részt vett Tarlós István 
főpolgármester is.
Február első felében elfogadták az önkor-
mányzat ez évi költségvetését.
200 ezer forintra emelkedtek 100 ezerről az 
önkormányzati intézményekben dolgozók béren 
kívüli juttatásai a képviselő-testület február 11-i 
döntése nyomán.
A kerület teljes, 11 milliárd forintos hitel-
állományát átvállalta az állam márciusban az 
adósságkonszolidáció jegyében.
Vállalkozói inkubátorházat adtak át március 
17-én a Gyömrői úton.
Szűrővizsgálatot tartottak március 22-én a 
Zsebők Zoltán Szakrendelőben. 
89 évesen elhunyt Bodor László Művelő-
désért-díjas pedagógus, a Piros iskola egykori 
igazgatója.
Az április 6-án tartott országgyűlési válasz-
tások eredményeként Kucsák László maradt a 
kerület országgyűlési képviselője, megelőzve 
a Kormányváltó Összefogás jelöltjét, Kunhalmi 
Ágnest. A Fidesz–KDNP kétharmados parlamenti 
többsége a kerületben április 12-én kihirdetett 
eredménnyel vált biztossá.
Fonyódi Jánostól, a Bókay iskola egykori 
igazgatójától, aki nyugdíjazása után az ugyancsak 
nyugdíjas pedagógusoknak szervezett programo-
kat, április 25-én vettek végső búcsút.
A geoSee projekt keretében a geotermikus 
energia hasznosításáról rendezett nemzetközi 
konferenciát a XVIII. kerületi és a vecsési önkor-
mányzat április végén.
Speciális járművet adományozott az 
önkormányzat május 7-én a Fővárosi Katasztró-
favédelmi Igazgatóságnak a dél-pesti feladatok 
ellátására.
A te szedd! akció fővárosi nyitórendezvényét 
kerületünkben tartották. A május 9–11-i hulla-
dékgyűjtési akció több ezer embert mozdított meg 
országszerte. 
A kerületi rendőrség és tűzoltóság munká-
jának elismeréseképp a Közalapítvány a XVIII. 
kerület Közbiztonságáért kuratóriuma májusban 
átadta a Szent György- és a Szent Flórián-díjat. 
81 éves korában elhunyt Zeffer István. A 
kerülethez kötődő pályafutásának utolsó állomása 
a Kandó téri iskola volt, amelynek igazgatójaként 
ment nyugdíjba. 
Rába–Volvo buszokkal bővült a kerületben 
közlekedő buszok állománya.
A rendőrség több mint 80 millió forintos 
támogatásáról, a Baross utcai körforgalom 
kiépítéséről és a Kandó téri iskola fejlesztéséről is 
döntött a képviselő-testület a május 15-i ülésén.
A Havanna-lakótelep fejlesztését célzó ötlete-
ket mutattak be az Európai Unió által támogatott 
URBACT program lehetőségeivel foglalkozó 
előadás-sorozat május 29-i rendezvényén. A 
Havanna Szabadegyetem előadásán sikert aratott 
a leendő építészek prezentációja.
„koszorútanácsot” hozott létre az önkor-
mányzat az uniós források minél hatékonyabb fel-
használására. A grémiumot a kerület határon túli 
magyarlakta testvérvárosainak vezetői alkotják. 
A nemzeti összetartozás napján, június 4-én 
koszorúzást tartottak a Hargita téri Fadrusz-
keresztnél.
A Fókuszban az energia című szakmai 
találkozót, amely a Mérlegen az európai uniós 
források felhasználása (2007–2013) elnevezésű 
értékelési rendezvénysorozat nyitánya, illetve a 
XVIII. kerületi önkormányzat által vezetett nemzet-
közi RE-SEETies program záró hazai rendezvénye 
volt, június elején tartották.
A felvidéki Szepsivel, a kerület legújabb test-
vérvárosával június végén írta alá a szerződést az 
önkormányzat delegációja.

Miben tud segíteni az önkormányzat a civil szervezeteknek? Ez volt a fő témája 
a december 4-én a képviselő-testület üléséhez kapcsolódóan megrendezett köz-
meghallgatásnak.

szarvas Attila elmondta, hogy egy 
kerekasztal létrehozását tervezik
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�két újabb tan-
intézményben 
is napelemes 

rendszer segíti a 
megújuló energia 
felhasználását. a 
kapocs általános és 
Magyar–angol két 
tannyelvű iskola és 
az eötvös loránd ál-
talános iskola épüle-
tén is befejeződött a 
napelemes rendszer 
telepítése. 

Puskás AttilA   

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata elkötelezett a 
megújuló energiák hasznosítá-
sában. A két iskolában végrehaj-
tott fejlesztés nem egyedülálló 
a kerületben, ugyanis korábban 
további öt intézményben történt 
hasonló modernizálás. 

nincs Megállás
A környezettudatos megoldá-
sok alkalmazása szinte már 
mindennapos a kerületben. Mi 
sem bizonyítja ezt jobban, mint 
hogy az év végén, illetve 2015 
első felében több mint tíz újabb 
intézményben kezdődnek ener-
getikai megtakarításokat célzó 
beruházások.

A decemberre befejeződött 
korszerűsítés során 151 nap-
elemből és 2 inverterből álló 
rendszert telepítettek a Kapocs 
iskola épületének tetejére. En-
nek eredményeként lehetővé vá-
lik, hogy az iskola a teljes elekt-
romosáram-igényét a napelemes 
rendszer által megtermelt ener-
giából fedezze. 

A fejlesztés hatására éves 

szinten jelentősen növekszik az 
iskolában a megújuló energia-
hordozó bázisú villamosener-
gia-termelés, és 39,92 tonnával 
kevesebb üvegházhatású gázt 
bocsátanak ki.

A Kapocs utcaihoz hasonló 

napelemes megoldás szolgálja 
a jövőben az Eötvös iskolát is. 
A napenergiával működő kis-
erőmű-rendszer telepítése au-
gusztus 26-án kezdődött, majd 
a november 13-i próbaüzem és 
az ezt pár nappal követő műsza-

ki átadás-átvétel után munkába 
állt a modern energiatermelő 
központ. 

igazi Ökoiskola
Az ökoiskola címet viselő tanin-
tézet tetején 208 polykristályos 

napelemmodul termeli a kör-
nyezetbarát energiát. 

A projekt célja a gazdasági 
szempontok mellett itt is az, 
hogy a háztartási méretű kis-
erőmű által termelt villamos 
energiával nagymértékben ki-

váltsák a vételezett villamos 
energiát. A megújuló energia-
felhasználás növelésének ered-
ménye az üvegházhatású gázok 
kibocsátásnak enyhítése. 

Mindkét fejlesztés jelentős 
európai uniós támogatással va-
lósult meg. A Kapocs iskolai 
beruházásban közel 31,8 millió, 
az Eötvös iskola esetében 43,7 
millió forint volt a támogatás 
összege.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Az Eötvös-iskola tetején 208 polykristályos napelemmodul termeli a környezetbarát energiát

PéldaMUtató 
FEJlESztéSEk
a napelemes energiater-
melő rendszerek telepí-
tésétől az iskolaépületek 
villamosenergia-igényének 
jelentős mérséklődését, 
ezzel párhuzamosan az 
energiaköltségek nagymér-
tékű csökkenését várja az 
önkormányzat. 
nem mellékes az sem, 
hogy ezek a beruházá-
sok azt bizonyítják, hogy 
a megújuló erőforrások 
felhasználása mára már 
mindennapossá vált. a 
napelemes energiatermelő 
rendszer pedig egyenesen 
korunk egyik legelterjed-
tebb műszaki megoldása 
lehet.
– a beruházások nem 
titkolt célja az is, hogy az 
iskola diákjai, az épületet 
látogató emberek és a 
lakosok számára példát 
mutassunk a megújuló 
energiahordozók hasznos, 
költségcsökkentő felhasz-
nálásának egy formájára, 
amely nagy lépés kör-
nyezetünk védelmében 
– mondta kuba gábor, az 
eötvös iskola igazgatója. 

energiAtAkArékos iskolák
 A napelem már a jelen technológiája

az év 
legsiKeresebb 
vállalKozója
 Jost lammers, a Budapest air-
port vezérigazgatója kapta az év 
vállalkozója díjat. 

Az elismerést hagyományosan december 
5-én, a vállalkozók napján adják át, oda-
ítéléséről pedig a Vállalkozók és Mun-
káltatók Országos Szövetsége (VOSZ) 
elnöksége dönt. 

A díjat nemcsak nagyvállalatok ve-
zetői, hanem kis- és középvállalkozások 
irányítói is megkaphatják a szakterüle-
tükön elért kiemelkedő teljesítmény el-
ismeréseként. A VOSZ Demján Sándor 
ügyvezető elnök személyes javaslatára 
részesítette Jost Lammerst a díjban. A 
rangos elismerést Varga Mihály nemzet-
gazdasági miniszter adta át a Művészetek 
Palotájában rendezett gálán.

A Budapest Airport az elmúlt években 
nemcsak hogy átvészelte a Malév elvesz-
tését, a súlyos pénzügyi válság ellenére is 
megvalósítva mintegy 330 millió eurós 
beruházási programját, hanem stabili-
zálta is a pénzügyi helyzetét.

Jost Lammers a díj átvételekor hang-
súlyozta: „Úgy gondolom, hogy a díj nem 
elsősorban a személyemnek, hanem a 
Budapest Airport valamennyi munka-
társának, légitársasági és földi partner-
cégeinknek szól, hiszen az eredményeket 
is közösen értük el. Az idei, várhatóan 
rekordforgalmú évben sikerült tovább 
erősítenünk Magyarország pozícióit a 
nemzetközi idegenforgalomban, hozzá-
járulhattunk a magyar gazdaság fejlő-
déséhez. Továbbra is az a célunk, hogy 
a budapesti a régió legdinamikusabban 
fejlődő repülőtere legyen, korszerű, va-
lódi utazási élményt nyújtó szolgáltatá-
sokkal.”

télen is 
használható 
a sportudvar
zenés tornabemutatóval tarkított megnyi-
tó után vehették birtokba a kapocs Ut-
cai általános iskola tanulói az intézmény 
udvarán az új strandröplabda-pályát és a 
mellette megépített parkfitnesz erősítő és 
tornaeszközeit. 

A strandröplabdázáshoz nem kell sok kellék, hiszen 
ha homok, háló és napsütés van, akkor máris űzhe-
tő. Bár december 12-én délelőtt mindez rendelkezésre 
állt Pestszentimrén, az önfeledt labdázáshoz mégis 
hiányzott 15-20 Celsius fok. A parkfitnesz erősítő és 
tornaeszközeit viszont télen is lehet használni.

Ughy Attila polgármester a megnyitójában tréfásan 
megjegyezte: tavasszal és nyáron semmi akadálya nem 
lesz annak, hogy akár a női strandröplabda-válogatott 
is vendégeskedjen a „pestszentimrei Copacabanán.”

– Remélem, hogy legalább egyszer minden kerületi 
gyerek kipróbálhatja majd a strandröplabdapályát és 
a fitneszudvar eszközeit. A Kapocs iskola vezetőségé-
nek pedig azt ajánlom, hogy szervezzenek minél több 
mérkőzést, bajnokságot erre az egyedi pályára, amely-
hez hasonló csak a Bókay-kertben található.

A parkfitnesz  és a strandröplabda-pálya kialakí-
tásához a HungaroControl Zrt. által kiírt meghívásos 
pályázaton nyert el 2 millió forint támogatást a XVIII. 
kerületi önkormányzat, amely 500 ezer forint önrészt 
vállalt a fejlesztésben. Az építéshez még szükséges 
félmillió forintot az Alapítvány a Kapocs Iskoláért 
biztosította. A kivitelezést a Városgazda XVIII. kerü-
let Nonprofit Zrt. végezte.

A homokfelületen egyébként egymás mellett akár 
két pálya is elfér, igaz, ekkor a szabványosnál kisebb 
terület jut a két-két csapatnak, de gyerekek esetében 
ez is bőven elég.  A sportudvarral a tanulók min-
dennapos testmozgását, az egészségmegőrzést, a 
mozgásban gazdag életmódot kívánja népszerűsíteni 
az iskola. A strandröplabdapálya és a tornaszerek a 
helyes testtartás kialakításához és megőrzéséhez is 
hozzájárulnak.

Ê P. A.

EZ volt AZ év…
tovább, 18! elnevezéssel új internetes oldal 
indult júliusban azzal a céllal, hogy a polgároknak 
naprakész információik legyenek a kerület életét 
érintő fontos fejleményekről.
Ingyenes egészségügyi szűrőprogramot szerve-
zett az önkormányzat július első három hetében a 
60 évnél idősebb kerületi lakosoknak. 
Stratégiai megállapodást kötött a Budapest 
Airport Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat az 
infrastrukturális és a turisztikai fejlesztések 
felgyorsításáról. Az együttműködés élénkítése a 
kerületet közvetlenül érinti. 
A kerület első közösségi kertjét ünnepélyes 
keretek között adták át augusztus 9-én a Laka-
tos-lakótelepen. 
garázsvásár nyílt a lőrinci piacon augusztus-
ban. Mindenki olcsón bérelhet itt asztalt.
Augusztus 28-án tartotta utolsó ülését a 
választások előtt az önkormányzat képviselő-tes-
tülete. Egy új támogatási formát szavaztak meg a 
képviselők a kerületi társasházak számára, dön-
tés született két új műfüves iskolai futballpálya 
építéséről, és megnövelték a rászoruló főiskolai 
és egyetemi hallgatók tanulmányi támogatását.
Az általános iskolások évkezdését füzet- 
illetve írószercsomaggal könnyítette meg az 
önkormányzat. 
Szűrőnapot tartottak szeptember 13-án a 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházban. 
A napsugár óvoda új tagóvodáját, a Napvirágot 
szeptember 15-én vehették birtokba a gyerme-
kek. 
A repülőtér környéki települések hosz-
szú távú fejlesztését célzó airLED projekt 
zárókonferenciáját szeptember végén tartották 
a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A XVIII. 
kerület vezető partner volt a projektben.
két csúcstechnológiájú altatógépet adomá-
nyozott az önkormányzat a dél-pesti kórháznak 
október elején.
Megkezdődött a háztatások rákötése Lőrincen 
a csatornahálózatra. Az ebből az alkalomból ren-

dezett szeptember 26-i ünnepségen Tarlós István 
főpolgármester is részt vett. Október elejéig már 
70 kilométernyi csatornát fektettek le a kerületben 
a tervezett 94 kilométernyiből.

két Suzuki gépkocsit adott át az önkormányzat 
október 3-án a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság-
nak, hogy segítse a járőrök munkáját.
A Lakatos-lakótelep fennállásának 50. évfor-
dulója alkalmából október 4-én átadták a Tér-Köz 
pályázatnak köszönhetően kialakított emlékparkot 
és agorát. A telep egy 30 fő befogadására alkal-
mas szociális ellátóhellyel is bővült.
A helyhatósági és a nemzetiségi önkormányzati 
választásokat október 12-én tartották. A körze-
tek nagy többségében a Fidesz–KDNP jelöltjei 
győztek, és Ughy Attila polgármester vezetheti a 
kerületet a következő, immár ötéves ciklusban is. 
Az év elején indult Zöld kerület – Zöld part-
nerség program zárórendezvényét október 28-án 
tartották, de az önkormányzat és a civil szféra 
együttműködése ezzel nem ért véget a környezet-
védelemben.
Három új térfigyelő kamerát telepítettek a 
Lakatos-lakótelepen a hónap elején.
Újraavatták a felújított első világháborús 
emlékművet november 8-án a pestszentimrei 
Hősök terén. 
A Magyarország legszebb konyhakertje moz-
galom november 23-i eredményhirdetésén orszá-
gos díjat kapott a lőrinci Ruszka János. Kerületünk 
első ízben csatlakozott a kezdeményezéshez.
Az önkormányzat újonnan megalakult képvi-
selő-testülete ünnepélyes keretek között tette le 
esküjét november 24-én. A testület első ülésén 
megválasztották az alpolgármestereket is.
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Az oldalt összeállította: Puskás Attila

�számos meg-
rendelést kapott 
a házi csatorna-

bekötésekre, továbbá 
elindította úszásoktató 
programját, és modern 
központi ügyfélszolgála-
tot is létrehozott ebben 
az évben a Városgazda 
XViii. kerület nonprofit 
zrt., amely gazdaságilag 
is eredményes évet zárt. 
Banyár lászló vezér-
igazgatót kértük az év 
értékelésére.

A választásokkal teletűzdelt 2014-
es évben fokozott elvárások voltak 
a városüzemeltető céggel szemben, 
amelyeknek igyekeztek minden 
szakterületen megfelelni.

néPszerű 
az úszás
– Mind az intézményi, mind a köz-
területi felújításokban a fejlődésre 

törekedtünk, és új szolgáltatást is 
indítottunk – mondta bevezetés-
képp Banyár László, a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ve-
zérigazgatója. – Februárban meg-
jelentünk a saját úszásoktatással 
is. Tanfolyamaink résztvevőinek a 
száma az év vége felé meghaladta 
a 170-et, s a gyerekek számára de-
cember közepén egy házi úszógálát 
is rendeztünk. 

A tanfolyam mellett a nyáron 
beteltek az úszótábor turnusai is a 
Bókay-kertben, ami száz fölötti lét-
számot jelentett. 

– Mind a tanfolyam, mind a tá-
borok létszáma önmagért beszél. 
Alig egy év alatt ez nagy sikerként 
könyvelhető el – tette hozzá a ve-
zérigazgató.

Műszaki segítség
A Városgazda idén – a kerületi 
csatornázáshoz kapcsolódóan – a 
lakosság számára a házi csatorna-
bekötések tervezésére és kivitelezé-
sére kidolgozott ajánlattal is jelent-
kezett. 

– Az önkormányzat kérésére 
jelentünk meg a piacon ezzel a ter-

mékkel, amelynek az a célja, hogy 
az ingatlantulajdonosok számára 
elérhető áron megbízható szolgál-
tatást nyújtsunk. A megrendelők 
így védve vannak a szélhámosoktól, 
mivel cégünknél minden szerződés 
és a későbbi munkafolyamatok is 
visszakereshetők, ellenőrizhetők. 
A bekötések tervezésére december 
közepéig több mint 500, a kivite-
lezésre pedig 200 fölötti megren-
delést kaptunk – informált Banyár 
László. – A kivitelező brigádunk is 
készen áll, jövőre már bőven lesz 
munkájuk.

küzdeleM 
az esőVel

– A legnagyobb gondot a rend-
kívüli mennyiségű esővíz okozta. 
Igyekeztünk a legegyszerűbben 
és leggyorsabban megvalósítható 
módon kezelni a helyzetet. Feltér-
képeztük azokat a helyszíneket, 
ahol rendszeresen megáll a víz, és 
szisztematikus munkával, megfe-
lelő műszaki eljárással megoldani 
a problémát. Ez idén több mint tíz 
helyen sikerült, de ezt a munkát is 

tovább folytatjuk a következő év-
ben. Szót kell ejtenem a kátyúzás-
ról is, amivel az év eleji enyhébb téli 
időjárásnak köszönhetően szeren-
csénk volt, de a nyári és őszi esőzé-
sek miatt szinte biztos, hogy jövőre 
ezen a téren is a korábbi évekhez 
hasonló mértékű feladatunk lesz.

Az idei év a kivitelezések éve 
volt a Városgazdánál. A mélyépítők 
a szokásos járdaépítésen és -javítá-
son túl is bőven kaptak feladatot. 
A számos iskolaudvar felújítása, az 
új parkolóhelyek kiépítése, illetve a 
csapadékvíz-elvezető árkok ásása 
jelentős munkát igényelt.

A Városgazda feladatai közé tar-
toznak az intézményi felújítások is, 
amelyeket idén mintegy 350 millió 
forint értékben végeztek el az isko-
lákban és más közintézményekben. 

Jelentős eredménynek könyvel-
te el a cég a Kandó téri iskola új 
épületének átadását. A régi élelmi-
szerbolt átépítésével három tante-
remmel bővült az intézmény, az 
azokhoz tartozó korszerű mellék-
helyiségekkel és udvarral, illetve 
a gyerekek és a szülők biztonságát 
szem előtt tartó parkolóhelyekkel.

A cég munkatársai a közterületi 
padok karbantartásáról is gondos-
kodtak. összesen mintegy 700 pad 
ülőfelületét kellett kicserélniük.

ügyFélSzolgálat 
éS kÖzPonti raktár 
iS 
az év talán legnagyobb 
változását a városgaz-
dánál a központi ügy-
félszolgálat létrehozása 
jelentette. a Baross utca 
7. szám alatt felújított 
épületben modern, 
minden igényt kielégítő 
irodahelyiség várja a la-
kosokat. az ügyfélszol-
gálat idén több mint 10 
ezer bejelentést kezelt.
– a kondor Béla sétá-
nyon lévő régi telep-
helyről az ügyfélforga-
lommal járó valamennyi 
feladatot a Baross utca 
7. szám alá irányítottuk. 
a régi telephelyen új, a 
központi anyagbeszer-
zést kiszolgáló raktárt 
alakítottunk ki, így a 
jövőben a szerelési, 
karbantartási tevékeny-
ségünket is fejleszteni 
tudjuk – mondta Banyár 
lászló.

csAtornázástól 
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A gesztussal a cég az ellenőrzött 
forrásból származó csomagolóanya-
gok használatának fontosságára és a 
környezettudatos vásárlói magatar-
tásra kívánta felhívni a figyelmet. 

Megújul az erdő
– A pestszentlőrinci Halmi-erdő az 
utak és a lakóterületek közelsége 
miatt erős civilizációs hatásnak van 
kitéve, és természetes úton nem tud 
megújulni. Ezért kell beavatkozni – 
magyarázta Kovács Ferenc, a Pilisi 
Parkerdő Zrt. Budapesti Erdészeté-
nek ültetésért felelős erdőgondnoka. 
– Az adománynak köszönhetően 
mintegy 3000 őshonos hazai nyár-
facsemetét és 7000 akácot tudtunk 
elültetni. November végén, decem-
ber elején a föld még nem fagyos, 

így el tudtuk végezni a kézi ültetést, 
illetve az új helyre kerülés is ebben 
az időszakban viseli meg legkevésbé 
a facsemetéket.

Kovács Ferenc hozzátette, hogy a 
kirándulók tavasszal már látni fog-
ják az ajándékba kapott fák rügyfa-
kadását.

a tudatos 
Vásárlásért
A Tetra Pak a faültetés alkalmából 
kiadott közleményében felhívta a 
figyelmet arra, hogy a környezettu-
datosság nem jelenti azt, hogy az így 
készült csomagolótermékek drágáb-
bak lennének a hagyományos, nem 
környezetbarát csomagolásoknál. 

A cég logójával ellátott kartondo-
bozok fa és papír alapanyaga felelős 
erdőgazdálkodásból és egyéb ellen-
őrzött forrásból származik. 

– Mivel a cégünk által gyártott 
csomagolás legnagyobb része, több 
mint 70 százaléka papír, fontosnak 
tartjuk, hogy annak fa alapanyaga 

fenntartható forrásból származzon. 
A nemzetközi Felelős Erdőgaz-
dálkodás Tanácsának  emblémája 
(FSC) ugyanakkor nemcsak arról 
tanúskodik, hogy a gyártó felelősen 
gondolkodik, hanem a fogyasztókat 
is segíti a környezettudatos válasz-
tásban. Fontos hangsúlyozni, hogy 
a zöld gondolkodásmód nem kerül 
többe, hiszen az FSC logóval ellátott 
dobozokért nem kell többet fizetni. 
A vásárlók egy kis odafigyeléssel is 
nagyon sokat tehetnek a környezet-
védelemért – fogalmazott Posztós 
Zsuzsanna, a Tetra Pak Hungária 
Zrt. marketingvezetője. 

A tejes- és gyümölcsleves dobo-
zokon látható FSC embléma arra is 
garancia, hogy a csomagolóanyag 
papír alapanyagának előállítása a 
teljes folyamat során nyomon kö-
vethető. Magyarországon naponta 
átlagosan 1,9 millió tejes és italos 
kartondobozt vásárolunk. Tudatos 
döntéssel a hétköznapokban is sokat 
tehetünk a felelős erdőgazdálkodás 
támogatásáért.

AJáNDÉK FACSEMETÉK A HALMI-ERDŐBEN

Banyár lászló vezérigazgató kiemelte, hogy idén új szolgáltatást is indított a városgazda

Ez volt az év 
a városgazdánál
kalandpark nyílt márciusban a Bókay-kertben. A 
létesítmény nemcsak a szabadidő eltöltésére alkal-
mas, hanem például ipari alpinisták képzésére is.
A futópálya is megújult a Bókay-kertben. Az 
508 méter hosszú pálya futófelületére fahulladékból 
készült környezetbarát és a futók ízületeit kímélő 
burkolat. A pálya szélessége mintegy másfélszeresére 
bővült, és az új, korszerű világításnak köszönhetően 
sötétedés után is használható.     
Új parkolók létesültek a Nagyenyed utcában, az 
István utcában és a Kandó téren, s a gyeprácsos 
parkolókhoz a korszerű vízelevezetés is kiépült.
Forgalomlassító szigeteket építettek a Közdűlő 
és a Nemeske utcában, a Nyíregyháza–Beregszász 
és a Nyíregyháza–Gömbakác  utcai kereszteződés-
ben, valamint további két pontot tettek biztonságo-
sabbá a Szurmay–Nagybecskerek és a Szurmay–
Nagyszalonta utca kereszteződésében. 
Defibrillátorok! A cég által üzemeltetett Sportkas-
télyban és három uszodában darabonként 400 ezer 
forintba kerülő életmentő eszközöket szereltek fel, 
amelyek rendeltetésszerű használatára profi mentő-
sök képezték ki az úszómestereket.  Az év végére 
valamennyi, a Városgazda által felügyelt sport- és 
kulturális intézményben telepítettek defibrillátort.    
A Park uszoda strandjának tavaly elkezdett fejlesz-
tése folytatódott. Nagyobb füves területen napozhat-
tak a vendégek, akik a korábban irodaként használt 
faépület átalakításával vizesblokkal ellátott, kabinos 
rendszerű férfi- és női öltözőt és értékmegőrzőt is 
birtokba vehettek. 
A Bókay-kerti majálist  és a Szeptemberi Kós-
tolót sikerrel szervezte idén is a Városgazda. A régi 
családi május 1-jék hangulatát idéző rendezvényen 
a családi programok mellett több nagykoncert is 
várta a kerület apraját-nagyját. A szeptember 5–7. 
között zajló háromnapos program koncertjei és a 70 
főzőcsapat által készített ételek 25–27 ezer látogatót 
vonzottak.
A fontosabb iskolai felújítások közé tartozott 
a Kandó téri  iskola három teremmel való bővítése; 
az Eötvös iskola külső területének rendezése; a 
Dohnányi zeneiskolában egy tanterem felújítása és 
egy újnak a kialakítása; a Vörösmarty iskolában két 
vizesblokk teljes körű felújítása és új nyílászárók 
beépítése. 
A Hargita tér felújításának harmadik üteme is 
befejeződött, vagyis a térkövezési munka és a járda 
teljes kiépítése.
Felújította a cég az árkádsort a Lakatos- és a 
Havanna-lakótelepen.
Megszépült a házasságkötő terem bejárata 
előtti rész a Városház utcában.  
Megnyílt a cég központosított ügyfélszolgálata a 
Baross utca 7. szám alatt. A korszerű ügyfélszolgálat 
tavaly összesen 6800 ügyet kezelt, idén decemberig 
már több mint 9300-at. Munkaidőn kívül és ünnep-
napokon a diszpécserszolgálat várja a bejelentéseket, 
és sürgős, balesetveszélyes helyzetben intézkedik.
A kerületi állásbörzéken idén is részt vett a cég, 
a tavaszi és az őszi rendezvényen számos különféle 
álláslehetőséget kínálva a munkát keresőknek. 
47 bérlakás felújítását tervezte és végezte 
el a cég ebben az évben. A felújítások nyomán 
komfortosabbak lettek a lakások. Ahol szükség volt 
rá, kicserélték a csőrendszereket, a vezetékeket, 
modernizálták a fűtésrendszert, és új nyílászárókat 
építettek be.   
Szinte minden napra jut egy házi csatorna-     
rákötés! Folyamatosan érkeznek a megrendelések a 
Városgazdához a szennyvízcsatorna-gerincvezetékek 
kiépítése utáni házi bekötésekre. 
Járdaépítési program. Szeptemberben indult 
a járdaprogram következő üteme, amelyben az 
egész évre tervezett több mint 8 kilométeres hálózat 
építését időre be tudták fejezni.  Ebben az évben 
Erzsébet- és Bélatelepen, valamint a Lakatos-lakóte-
lepen készült el a legtöbb szakasz.
Hat családi közönségtalálkozót szervezett a 
Városgazda szeptember 14. és október 4. között 
szerte a kerületben, hogy a lakosság minél szélesebb 
körét ismertesse meg sokrétű feladataival. 
Felújította a cég a Vilmos Endre Sportcentrum 
tornacsarnokát. A földszinti folyosó, a 4 öltöző és a 
2 vizesblokk felújításával a sportcsarnok végre méltó 
körülmények között fogadhatja a sportolni vágyókat.  
A csapadékos időjárás miatt a Városgazda 
megkezdte az utak mentén az esővíz elvezetésére 
szolgáló szikkasztóárkok kiásását, illetve a meglévő 
nyílt árkok tisztítását és szükség esetén a mélyíté-
süket. 
A fásítási, gondozási, ifjítási program keretében 
körülbelül 570 fát kellett kivágnia a cégnek, amelye-
ket a tavasz kezdetéig pótolnak. 
Befejeződött a Sina Simon sétány felújításának 
második üteme. A Gloriett-lakótelepen lévő sétányon 
járdákat építettek, a vízelvezetést nyitott folyókákkal 
oldották meg. A munkálatok során egy új, parkosított 
kis tér is kialakult. 
Saját úszótanfolyamokat indított a Városgazda 
„Tudja jó kezekben gyermekét!” szlogennel. A kez-
deményezés, akárcsak a nyári úszótábor, rövid időn 
belül nagyon népszerű lett.
A Sport és Ifjúsági Szálló épületében többek 
között kialakítottak két közösségi zuhanyzót, és az 
MLSZ-féle pályázati forrásból az öltözőt is fel tudták 
újítani.

adományként kapott facsemetéket ültettek el december ele-
jén a halmi-erdőben a Pilisi Parkerdő zrt. munkatársai. a 10 
ezer facsemetét az italos kartondobozok gyártásáról ismert 
tetra Pak még a június 5-i környezetvédelmi világnap alkal-
mából adta a parkerdőgazdaság budapesti erdészetének.
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10 Kultúra Tehetséges fiatalokat karol fel a Fehéren Feketén Galéria

A katonaság 
művészete
Más szemmel címmel nyílt kiállítás de-
cember 2-án a Fehéren Feketén galé-
riában. a kiállításon három hivatásos 
katonai szolgálatot végzett, illetve vég-
ző festő alkotásaival ismerkedhetnek 
meg az érdeklődők. 

– A katonaság sokak fejében összebékíthetet-
lennek tűnik a kultúrával, és általában előítélet-
tel vélekednek róla az emberek. A magyar kato-
nák azonban jóval nagyobb arányban járulnak 
hozzá a kultúrához, mint ahogy azt a közvéle-
mény gondolná. Fontosnak tartom tehát, hogy 
bemutatkozási lehetőséget adjunk a hivatásos 
szolgálatot teljesítő, ugyanakkor alkotóként is 
aktív katonáknak – mondta Frömmel Gyula fes-
tőművész, a Magyar Kultúra Lovagja a kiállítás 
megnyitóján.

A vendégeket Nádasdi Mihály szobrászmű-
vész, a galéria vezetője köszöntötte, aki elmond-
ta, hogy régóta ápolnak szoros kapcsolatot a 
Honvéd Kulturális Egyesülettel, és a jövőben 
további közös kiállításokat is terveznek az egye-
sület alkotóival.

A tárlaton bemutatkozott Hammer Jánosné, 
művésznevén Fábián Boglár, aki impresszionis-
ta stílusban fest, így elengedhetetlennek tartja, 
hogy érzelmi töltése legyen az alkotásainak. 
Aktív tagja a Honvéd Kulturális Egyesületnek, 
és 2013 óta rendszeresen részt vesz a kerületi 
kiállításokon.  Németh András fiatalkorának 
meghatározó része volt a festészet, de a katonai 
pálya miatt húszévnyi kihagyásra kényszerült. 
Stílusában 2013 óta az absztrakt geometria do-
minál. Kolossváry Miklós 1996-ban alezredes-
ként vonult nyugállományba, majd fiatalkori 
álmát megvalósítva három éven át volt szor-
galmas látogatója a Budai Rajziskola felnőttek-
nek szervezett szabadiskolájának. 2012 óta ak-
tív kiállító a kerületben, és tagja az FF galéria 
baráti körének.

Ê csernai

Versek, fotók 
a kerületünkben is jól ismert író-költő-
nek, kanizsa Józsefnek a közelmúltban 
jelent meg két új kötete. 

A szerzőnek a Varázslatos, ezerarcú Budaörs és 
a Naszályi pillanatok című könyvével immár 42 
kötete látott napvilágot. A legutóbbiak a két te-
lepüléshez kötődő verseket, prózákat és archív 
fotókat tartalmaznak. Nem véletlen, hogy Kani-
zsa József oly meleg szeretettel ír a Naszályról, 
hiszen ott ismerte meg későbbi feleségét, Vil-
mát, akivel ötven éve kötötték össze az életüket. 
Azóta zárta szívébe a hegyet, a patakokat, a fes-
tői tájat és a községben élő embereket is. 

Budaörs szintén közel áll Kanizsa Józsefhez, 
pedig nem ott született, és soha nem is lakott 
ott. A titok nyitja az lehet, hogy Budaörsön élt 
íróbarátja, Kende Sándor, akivel a Krúdy-kör-
ben kötött mély barátságot, és akit gyakran lá-
togatott meg. 

A szerző a Varázslatos, ezerarcú Budaörs 
című kötetben kéttucatnyi – a városról szóló 
vagy az által ihletett – versét szedte csokorba, 
s helyet kapott a könyvben néhány irodalmi 
dokumentum és prózai írás is. A kiadványban 
azért a versek dominálnak, képek villannak fel, 
és hangulatokat élhetünk át.  

Az irodalmár a pályája során számos ki-
tüntetésben részesült, többek között a Krúdy 
Gyula-emlékérem bronz és ezüst fokozatának, 
a Magyar Kultúra Lovagja címnek, a Krúdy-
emlékplakettnek és a Körmendi Szabad Sajtó-
ért elismerésnek a birtokosa. 2009 óta Kőbánya 
díszpolgára.

Ê f. E. 

Ismét eljött Kalmár Panni, aki korábban a Jövő 
dzsesszdívái program keretében portugál fádót 
is énekelt, és fellépett Komjáti Áron, a sokat 
foglalkoztatott gitáros. Kanizsa Georgina, a 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem dzsessz 
tanszékének hallgatója és a mesterszakos Kazai 
Ágnes – akik egyébként Berki-tanítványok – 
először léptek fel a klubban. 

A kezdettől fogva sikeres programok szüle-
téséről a szervező Berki Tamás elmondta, hogy 
amikor Pestszentlőrincre költözött, az új körze-
ti orvosa javasolta, hogy többet mozogjon. Ezért 
vásárolt egy kerékpárt, amivel rendszeresen 
bejárta a környéket. Egyik alkalommal éppen a 
Teleki Pál utcában kerekezett, amikor megakadt 
a szeme a Fehéren Feketén Galéria feliraton.

 – Nem hittem el, hogy itt, a külvárosban, 
egy mellékutcában galéria működik. Megkér-
deztem Nádasdi Mihályt, aki éppen az udva-
ron tett-vett, hogy jól látok-e, és ő bizony igent 
mondott. Utána barátságot kötöttünk egymás-
sal, s rendszeresen részt vettem a programjain 

– mesélte a dzsessz-zenész. – Egy alkalommal 
Misi, aki nagy dzsesszkedvelő, megkérdez-
te tőlem, hogy mit szólnék hozzá, ha havonta 
egy alkalommal a dzsesszé volna a főszerep a 
galériában. Az ötlet tetszett. Így jött el a meg-
hívásomra Tommy Víg, a világhírű dzsessz-ze-
nész, Borbély Mihály, a Kossuth-díjas Vujicsics 
Együttes tagja, a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem docense, Csík Gusztáv, a nemzetközi 
hírű zongorista és felesége, Joan Faulkner ame-
rikai énekesnő is. 

– Szeretnénk, ha a dzsesszkoncerteknek jövő-
re is lenne folytatása – mondta Nádasdi Mihály, 
a galéria vezetője. – Ehhez azonban továbbra is 
önkormányzati támogatásra volna szükség. Ha 
ez nem sikerül, akkor becsületkasszát teszünk 
ki, hogy ha minimális összeggel is, de honorál-
ni tudjuk az előadók műsorát.  

Legközelebb, január 26-án, Berki Tamás és 
Sárik Péter ad dzsesszkoncertet a Fehéren Feke-
tén Galériában.

Êfülep E.

Megérkeztek a jövő dzsesszdívái
Újra három ígéretes jövő előtt álló, tehetséges fiatal dzsesszénekes és egy szintén 
fiatal és kiváló gitáros szórakoztatta a közönséget december 8-án a Fehéren Feke-
tén galériában.

A Kapocs Magyar–Angol Két Tannyelvű általános 
Iskola és a Kétnyelvű Iskoláért Egyesület december 
2-án rendezte meg az általános iskolások számára 
meghirdetett országos angol nyelvű vers- és pró-
zamondó versenyt. Idén 14 budapesti és 4 vidéki 
iskolából érkeztek versenyzők, akik között már ru-
tinos, évről évre visszatérő diákok is akadtak.

Láda Erika igazgató elmondta, hogy a versenyt 
kizárólag angol két tanítási nyelvű iskolák részére 
hirdetik meg.

– A két tannyelvű iskoláknak általában na-
gyon kevés lehetőségük van arra, hogy versenyez-
zenek, hiszen egy normál tanítási rendű iskolával 
nem mérhetik össze a tudásukat. Ezért hoztuk 
létre ezt az országos versenyt, hogy esélyt adjunk 
a diákoknak a megmérettetésre, és hogy legyen 
egy olyan közeg, ahol a diákok és a tanárok is ta-
lálkozhatnak egymással – mondta.

A vendégeket Galgóczy Zoltán alpolgármester 
köszöntötte. A versenyen a diákok olyan erede-
ti, vagyis nem fordításból származó verssel vagy 

prózával indulhattak, amelynek az elmondási 
ideje nem haladta meg a három percet.

Az alsó tagozatosok közül Szálka Beatrix, a 
XXII. kerületi Bartók Béla Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű általános Iskola tanulója lett 
az első, Friedrich Bence, az Aquincum Angol–
Magyar Két Tanítási Nyelvű általános Iskola ta-
nulója a második és Nagy Noémi, a Salgótarjáni 
általános Iskola és Kollégium tanulója a harma-
dik.

A felső tagozatosok között az első helyezést 
Gasparin Zsombor, a Salgótarjáni általános Isko-
la és Kollégium diákja, a másodikat Vatai Dalma, 
az újpesti Karinthy Frigyes Magyar–Angol Két 
Tanítási Nyelvű általános Iskola tanulója, a har-
madikat pedig Kanyári Eszter, a Szegedi Madách 
Imre Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű általá-
nos Iskola diákja érte el. 

Az okleveleket és a könyvjutalmakat Láda 
Erika adta át.

Ê cs. m.

Angolul verseltek
nyolcadik alkalommal rendezett a kapocs általános iskola angol nyelvű vers- és 
prózamondó versenyt. Ezúttal mintegy 70 diák mérte össze a tudását.

EZ volt AZ év…
Az év első kulturális eseménye ezúttal 
is a Dohnányi Ernő Zeneiskola hagyományos 
újévi hangversenye volt, amelyet január 5-én 
tartottak.

Halálának 70. évfordulója alkalmából iro-
dalmi esttel emlékezett a kerület Radnóti Mik-
lósra a magyar kultúra napján, január 22-én.
A Vajk iskola nyolcadikosainak Hárybookja 
első helyezést ért el az Opera országos 
videopályázatán, és a balettigazgatói különdíjat 
is elnyerte.
Fiatal tehetségek javára adott jótékonysá-
gi koncertet zenész társaival Kucsák László 
alpolgármester, országgyűlési képviselő január 
24-én a Rózsa Művelődési Házban. 
A Múzeumsarok kiállítóteremben januárban 
hivatalosan is megnyílt az állandó ásványkiál-
lítás. 
A Madách Filmklub tízéves lett az év elején.
21 kerületi művésznek a velencei biennálé 
által ihletett alkotásait láthattuk februárban a 
Kondor Béla Közösségi Házban.
A főváros Budapest Márka elismerésében 
részesült a Zila Kávéház február 27-én. 
Az első világháború kitörésének 100. 
évfordulójához kapcsolódóan Sorsfordulók cím-
mel nyílt kiállítás március 12-én a Városháza 
Galériában.
Március 15. tiszteletére 14-én átadták a 
kerületi kitüntetéseket.
A Dohnányi ernő Zeneiskola fergeteges 
filmzenei koncertjén csaknem 200 zenész és 
60 táncos lépett fel március 23-án a Sportkas-
télyban.
Az 5kOR képzőművész Csoport idén ápri-
lis 1-jén is megrendezte a Szamárfül kiállítást, 
melynek középpontjában mindig a humor áll.
Demjén Ferenc, aki 50 éve kezdte a pályafu-
tását, április 4-én a „szokásokhoz híven” nagy 
sikerű koncertet adott a Sportkastélyban.

Az április 11-i 
költészet napja 
jegyében számos 
rendezvényt tartottak 
a kerületben is. A 
Nagy Versmondás 
részeként 1700 diák 
szavalta együtt József 

Attila Születésnapomra című versét a Kossuth 
téren a Kossuth-díjas Jordán Tamás „vezényle-
tével”. Ezzel Guinness-rekordot is felállítottak.
A kerületi középiskolások idén április 30-
án ballagtak.
Májusfát állítottak a majális jegyében a 
Bókay-kertben, és hatodik alkalommal rendez-
ték meg a gépmajálist az Új Tündérkert Étterem 
kertjében.
A kutyás Sportízelítő népszerű családi 
programot harmadízben tartották meg május 
elején a Bókay-kertben.
22. alkalommal szervezett nemzetközi 
néptáncfesztivált a Tébláb Alapfokú Művészeti 
Iskola májusban. 
Zsolnay Mihály fafaragó iparművész 70. 
születésnapja tiszteletére nyílt kiállítás május 
9-én a Fehéren Feketén Galériában.
A XVIII. kerületi SOFI fennállásának 60. 
évfordulója alkalmából ünnepséget rendeztek 
május 15-én a Kondor Béla Közösségi Házban.
Május 17-én hivatalosan is megnyitotta 
kapuit a felújított Pestszentimrei Közösségi Ház.
A tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény is ott volt a Nemzeti Múzeum 
kertjében május közepén a 19. alkalommal 
megrendezett Múzeumok Majálisán.
Május utolsó vasárnapján a gyermek-
napon sok-sok program várta a gyerekeket a 
kerületben.
Fennállásának 40. évfordulóját ünnepelte 
a Darus Utcai Magyar–Német Két Tannyelvű 
Általános Iskola május végén.
A Bókay családhoz köthető helyszíneket 
kerestek fel a belvárosban a május 31-i hely-
történeti séta résztvevői.
A pedagógusnap alkalmából az önkormány-
zat az oktatásügyben aktívan dolgozók mellett a 
díszdiplomásokat is köszöntötte június 6-án.
Az idei Vasvári-napokon, június elején 
nemcsak az 1848–49-es szabadságharc 
honvédeire emlékeztek, hanem a 100 éve kitört 
első világháború katonáira is. A harmadszor 
megrendezett toborzófesztivál minden korábbi 
évnél nagyobb tömeget vonzott.
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Felhők fölött 
a zene szárnyán  
téli örömvarázs címmel a clubnetcet 
internetes ismeretterjesztő Egyesület 
különleges zenei élményt adó adventi 
programot szervezett december 7-én a 
városháza dísztermében. 

Igazi zenei csemegében lehetett része annak, aki 
részt vett a ClubNetCet adventi koncertjén. El-
sőként Tóth Viktor, a Szegedi Tudományegye-
tem Zeneművészeti Karának másodéves hallga-
tója zongorázott, különféle zenei műfajokba 
kalauzolva el a közönséget. 

Az „örömvarázs” a műsor második felében 
is folytatódott, és ritkán látható-hallható zenei 
élményben lehetett része a nagyérdeműnek.

Miközben Alexsysmusic és Egsy szintetizá-
toron játszott, a kivetítőn varázslatos tájakat 
láthatott a közönség, olykor a földről szemlélve, 
olykor madártávlatból, de a zene szárnyán a fel-
hők fölött is utazhattunk…

Az elektronikus zene kiváló hazai képviselő-
je, Alexysmusic, polgári nevén Roland Alex el-
árulta, hogy a XVIII. kerületben él és dolgozik. 
Az adventi koncertre saját karácsonyi hangula-
tú szerzeményeivel készült. 

– Kisarkítva azt mondhatnám, hogy én le-
nyugtatom a közönséget, Egsy pedig a tempe-
ramentumával jól felrázza – mondta Alex. – A 
szférák zenéjéhez hasonlítanak a szerzeménye-
im, de azért megjelenik benne a lüktetés is. 

Egsy, azaz Deutsch Egon keményebb, rocko-
sabb stílust képvisel. Ő is a szintetizátor hang-
zásvilágát kedveli, kizárólag elektronikai úton 
hozza létre zeneszámait. 

A két szerző-előadó külön-külön és együtt 
is zenélt a közönségnek, nagy sikert aratva pro-
dukcióival. 

A rendezvényt a ClubNetCet Internetes Is-
meretterjesztő Egyesület a XVIII. kerületi ön-
kormányzat támogatásával szervezte.  

Ê f. E.

Karácsonyváró 
koncert
a gulner iskola második alkalommal 
rendezett adventi koncertet az élő kö-
vek templomában. a kisdiákok előadása 
könnyeket csalt a vendégek szemébe.

A Gulner Gyula általános Iskola december 10-
én meghitt, igazi ünnepre hangoló adventi kon-
certet adott a Pestszentlőrinci-Pestszentimrei 
Evangélikus Gyülekezet Élő kövek templomá-
ban. A vendégeket Győri Gábor, a templom lel-
késze köszöntötte. A koncertet Kerekes Elek, az 
iskola igazgatója nyitotta meg, aki az ünnepi vá-
rakozás sokszínűségéről és izgalmairól beszélt.

A zenés-verses koncerten közel 60 tanuló 
lépett fel, akik olyan dalokat adtak elő, mint 
Halász Judit Karácsony ünnepén című szer-
zeményét vagy az ó, gyönyörű szép titokza-
tos éj kezdetű karácsonyi népdalt. A telt házas 
koncerten a Sámson és Delila című operából 
Kerényi Eszter fuvolán játszott el egy részletet. 
Móra László Karácsony édes ünnepén című 
versét Frech’ Gábor tanár, előadóművész sza-
valta el, amit a diákok előadásában több ünnepi 
vers is követett.
A műsor sajátosságát az iskola különleges csen-
gettyűszakkörének előadása adta. A szakkör 
2010 őszén Kerekes Éva tanár vezetésével ala-
kult, s az elmúlt tanév óta már kezdő és haladó 
csoporttal is működik. Ők többek között Henry 
Purcell Trombitafanfár és Bach Korai dallam 
című darabjával örvendeztették meg a megha-
tott közönséget. 
A koncert után Kerekes Elek elmondta: 
büszke arra, hogy intézményükben a szülői 
munkaközösséggel együttműködve a köte-
lező oktatási feladatokon túl komplex mű-
vészeti nevelésben részesülhetnek a diákok. 
– Törekszünk arra, hogy minél több szabadidős 
elfoglaltságot, szakkört és sportolási lehetőséget 
nyújtsunk a diákok számára. Munkánkért pe-
dig nem is kaphattunk volna szebb elismerést, 
mint ezt az élményt, amit a diákok adtak most 
nekünk ezzel a koncerttel – mondta.

Ê cs. m.

Már kintről látható a kirakatként is szolgáló tágas 
tárló, amelyben repülős egyenruhák pihennek. 
Odabent folytatódik a vitrinsor, amelyek mind-
egyikében gondos munkával összegyűjtött tárgyi 
emlékek vannak. Egykori jegyek, bögrék vagy 
éppen az 1975-ös repülőgép-katasztrófára em-
lékeztető fedélzeti mikrofon. A mentésben részt 
vevők egyike őrizte meg a roncsok közt épségben 
maradt relikviát.

Ughy Attila polgármester a kiállított repülő-
ülések, vészkijárat és turbinakerék között üdvö-
zölte a december 11-i megnyitóra egybegyűlte-
ket.

– Ez a kiállítás élő emlékezete a repüléstörté-
net XVIII. kerületben elfoglalt helyének. Sokan 
nem is gondolnák, mennyire meghatározza a re-
pülőtér egy városrész életét.

Az összegyűjtött tárgyakra utalva Ughy Attila 
elmondta, hogy a relikviák arról beszélnek, mi-
ként szövődött bele az egykori Malév a kerület-
ben élők egyéni történelmébe.

A polgármester bizakodásának adott hangot, 
amikor arról szólt, hogy egy megújult, a kor ki-
hívásainak megfelelni képes légi iparban tudnak 
majd elhelyezkedni azok, akiknek szülei a múlt-
ban a légi közlekedésben dolgoztak.

– Most volt Varsóban a helyi gazdaságok fej-
lesztését és a repülőterek együttműködését cél-
zó AirLED program záróeseménye. Ha tudjuk 
növelni a repülőtér prosperitását, akkor új és új 

munkahelyeket tudunk teremteni a kerületben – 
fogalmazott a polgármester, majd zárásként egy 
figyelemre méltó számadatra hívta fel a figyel-
met. Eszerint éves szinten egymillió utas ezer új 
munkahelyet jelent.

Heilauf Zsuzsanna, a Tomory-gyűjtemény 
vezetője kiemelte, hogy a tárlatok őrzése mindig 
gondot okoz, de a repüléstörténeti kiállítás az 
újraindult kulturális közmunkaprogramnak kö-
szönhetően keddtől vasárnapig 10 és 18 óra kö-
zött tudja fogadni az érdeklődőket.

A gyűjteményvezető megköszönte a közre-
működők nélkülözhetetlen segítségét, a KöKI 
Terminálnak a helyiséget, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt-nek a kiállítótér felújítá-
sát, a Légiközlekedési Kulturális Központnak a 
Malév-relikviákat, a Magyar Repüléstörténeti 
Társaságnak a megnyitót, Lőcsei Zoltánnak a 
repülőgépmaketteket, a Tomory Lajos Pedagógi-
ai és Helytörténeti Gyűjtemény és a Kondor Béla 
Művelődési Ház munkatársainak a munkájukat 
és Fodorné Nagy Veronikának a kurátori közre-
működést. 

A kiállítás megnyitásával együtt mutatták 
be a Heilauf Zsuzsanna szerkesztette az „Ég és 
Föld” – A polgári repülés Budapest 18. kerületé-
ben című kötetet, valamint az időközben elhunyt 
Kasza József Légjáró varázsló, mesék a repülésről 
kicsiknek és nagyoknak című könyvét.

Ê D. A.

Hiánypótló kiállítás
ritka látvány, hogy bevásárlóközpontban járva-kelve a megannyi karácsonyi por-
tékáját kínáló kirakat közöt egyszer csak szemünkbe ötlik egy kiállítás. a tomory 
lajos Pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény ég és Föld című repüléstörténeti ki-
állítása a kÖki terminál második emeletén várja a látogatókat.

Zarándy Zoltán európai parlamenti képviselő 
felajánlásának és a Karinthy Frigyes Gimnázium 
Studium Alapítványa támogatásának köszönhe-
tően Radnóti Miklós költő irodalmi hagyatéká-
nak csaknem 60 kiadványa került a gimnázium-
ba. A hagyaték gondozásba vételét december 2-án 
zenés irodalmi műsorral ünnepelték.

– Radnóti Miklós költő a magyar irodalom 
egyik meghatározó alakja, aki nemcsak esztétikai, 
de etikai értelemben is fontos műveket hagyott 
ránk. Felesége és múzsája, Radnóti Miklósné 
Gyarmati Fanni a költő halála után közel hetven 
éven át élt a közszerepléstől távol, özvegyként. 
Gyarmati Fanni, a Radnóti-hagyaték legkitar-
tóbb gondozója és őrzője végül 2014 őszén, éle-

tének 102. évében hunyt el. Ezt követően a közös 
hagyaték darabjai antikváriumokba és aukciókra 
kerültek, s ennek nyomán a gimnázium alapítvá-
nyával összefogva sikerült több könyvet és folyó-
iratot felvásárolnunk – mondta Zarándy Zoltán.

Az eseményen a vendégeket a Karinthy gim-
názium igazgatója, Hutai László köszöntötte, aki 
elmondta, hogy nagy örömére szolgál, hogy egy-
kori diákjuk, Zarándy Zoltán hozzájárulásával a 
hagyaték egy részének az őrzőjévé válhatott az 
iskola. A műsor során Radnóti Miklós halálának 
70. évfordulójáról is megemlékeztek. Tamás Be-
nedek, a Kosbor Együttes tagja megzenésített ver-
seket adott elő.

Ê csernai

Radnóti Miklós öröksége
különleges könyvekkel és folyóiratokkal gazdagodott a karinthy gimnázium könyv-
tárának állománya. Egy civil felajánlást követően több tucat irodalmi, képzőművé-
szeti és társadalomtudományi kötet talált méltó helyre.

EZ volt AZ év…
A Zeneakadémián adtak meglepetéskon-
certet a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi 
Általános Iskola és Gimnázium diákjai a nyug-
díjba vonuló igazgatónő, Járainé Bődi Györgyi 
tiszteletére június 12-én.
több mint kétszázan vették át az év végi 
oklevelet a Nyugdíjas Akadémia harmadik 
évadját lezáró, június közepi előadás előtt.
A déli szlávok színes hagyományőrző napját 
idén június 14-én tartották meg a Bókay-
kertben. 
A Liliomkert óvoda 20. születésnapját 
ugyanezen a napon ünnepelték. 
A júniusban 19. alkalommal megrendezett 
Országos Amatőr Színjátszó és Diákfilm Feszti-
vál 16 színvonalas produkciójából nyolc kerületi 
diákok nevéhez fűződött.
Éjszakába nyúltak a Múzeumsarok prog-
ramjai is június 21-én a Múzeumok Éjszakája 
programsorozathoz kapcsolódóan.
nagy sikerrel lépett fel júliusban a 
Németszármazású Polgárok Egyesületének 
Liederschatz kórusa Münchenben és a testvér-
városunkban, Rodingban.
Idén is szervezett alkotótábort a nagy csa-
ládban élő, hátrányos szociális helyzetű kerületi 
gyermekeknek a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzat Idősekért-Fiatalokért Köz-
alapítvány. Júliusban közösen táboroztak 
Balatonfenyvesen körösfői és kerületi diákok. 
Augusztus 19-én a Sportkastély parkolójá-
ban tartott utcabált az Együtt Pestszentimréért 
Egyesület. 
Balogh elekné, a Vörösmarty iskola igazgató-
helyettese augusztus 20. alkalmából a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetés-
ben részesült.
kedvezett az időjárás augusztus 31-én a 
lecsófőzéssel összekötött Lakatos-napnak.
A kandó téri Általános Iskola új épületét 
két harmadik és egy második osztály vehette 
birtokba szeptember elsején.
különleges évnyitót tartottak a Vajk-sziget 
Általános Iskolában, ugyanis az intézmény a 30. 
tanévét kezdte.
A Szeptemberi kóstoló a szokásosnál is 
több embert vonzott a hónap elején. A három 
nap alatt a becslések szerint 27 ezer látogató 
kereste föl a Bókay-kertben az elmúlt négy év 
legszínesebb rendezvényét, amelynek közép-
pontjában ezúttal a fröccs állt.

A Válságparadoxonok – avagy merre tart a 
világ? című előadással kezdődött el szep-
tember 20-án a Nyugdíjas Akadémia aktuális 
szemesztere.
A velünk élő nagy Háború és a templo-
mok világa címet viselte a Kulturális Örökség 
Napjaihoz kapcsolódóan szeptember 20-án 
megrendezett kerületi helytörténeti séta.
Minden korosztály megtalálta a kedvére 
való programot a szeptember 21. és 28. között 
megrendezett Havanna-napokon, ahol a kikap-
csolódás mellett a komoly témákra is jutott idő. 
A hungarikumok napja mellett az Imrék és 
a Szentimre nevű települések  találkozóját is 
megtartották a Sportkastély körül szeptember 
26–28-án.
negyedik alkalommal rendezték meg ok-
tóber 1-jén a Bókay-kertben a Pestszentlőrinci 
Vasárnapi Vásári Vigadalmat, amelynek célja 
az őstermelők és a kézművesek portékáinak 
népszerűsítése.
Miniszteri elismerést kapott az október 
23-i ünnepségen a Darus iskola az intézmény-
ben folyó kiváló oktatási munkáért. 
Jubileumi közgyűlést tartott alapításának 
25. évfordulója alkalmából a Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társaság. A november 
6-i eseményen osztották ki a Pestszentimréért 
díjakat is. 
Fél évszázados fennállását ünnepelte novem-
berben a lakatos-lakótelepi Csibekas bölcsőde.
A Márton-napi civil mustrát negyedik alka-
lommal rendezték meg kerületünkben.
különleges kiállítás nyílt a Kondorban 
december elején Jézus élete címmel. Három 
híres kortárs művész – Aknay János, ef Zámbó 
István és Tábori Csaba – háromféle látásmód-
ból közelíti meg az örök témát.
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SZENCZI MOLNÁR ALBERT 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS 
ISKOLA 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÉPÜLETENERGETIKAI FEJLESZTÉS 
A SZENCZI MOLNÁR ALBERT 
REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN  

A tervezett beruházás a Közép-Magyarországi Operatív Prog-
ram „Megújuló Energiahordozófelhasználás növelése” c.
konstrukciójának keretében 2014.09.05. és 2014.11.30. között
az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósult meg a Budapest-Pest-
szentimrei Református Egyházközség fenntartása alatt álló
Szenczi Molnár Albert Református Általános Iskola épületében. 

Az „Épületenergetikai fejlesztés a Szenczi Molnár Albert Refor-
mátus Általános Iskolában” című és „KMOP3.3.3-13-2-2013-
0014” azonosítószámú projekt elnyert támogatási összege
27.662.187,- Ft. A támogatás mértéke a projekt elszámolható
összköltségének 85%-a. 

A fejlesztés keretében olyan napelemes rendszer létrehozása
valósult meg, melynek révén éves szinten 42.387 kWh elektromos
áram megtermelésére kerülhet sor.  A rendszer üzemeltetése je-
lentős mértékben csökkenti az épület fenntartási költségeit,
ugyanis az épület villamosenergia-igényének közel 90%-át fedezi.  

A projekt eredményeképpen az üvegházhatású gázok kibocsá-
tása több tíz tonnával csökken évente, és az intézmény a megújuló
energiaforrások nagyobb arányú felhasználásán keresztül hozzá-
járul a fosszilis energia felhasználásának csökkentéséhez is, jól
szolgálva ezzel az energetikai és a környezeti fenntarthatóságot. 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
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

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 19. fsz. 143. – 14 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 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár  
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 

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

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

– 18 m² - sö
– 95 m² - irodaépület

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

– 26 m² - raktározás
Ü – 19 m² - iroda

– 33 m² - iroda
-8. – 27+11 m² - iroda 

– 81 m² - autósbolt
– 98 m² - szerviz

-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

2. oldal

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: 
2015. január 19. 9.00 - 16.00 óra

Pályázat elbírálása:
2015. január 23. 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
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 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  
Margó Tivadar u 142. fsz. 134. – 20 m² - iroda

1. oldal

                          

www.bp18.hu

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: ” ”!

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

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

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

Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz 
munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel.

Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 
Kérjük az e-mail tárgyában, vagy a borítékon tüntessék fel: ”!

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest, Baross utca 7.
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apróhirdetés

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

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

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 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

 oktatáS
n okJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon: 

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

 álláS
n téSztakEvErŐ hirdEtéS: Élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő 

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

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

 ingatlan /Eladó-kiadó/

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

n kiadó, gloriett lakótelepen, Tövishát utcában kettő szoba étkezős, részben bútorozott 
lakás. 60.000Ft + rezsi/hó. Tel.: 0630/756-3365 
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Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
készítés, cipzár és bélés csere, 
függönyvarrás kedvező áron a 
Városgazda Varróműhelyben!

Az Üllői út 433. szám alatt várja a vásárlókat  
a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

Városgazda
  arróműhely

Ruha,
szoknya,
kabát, 
nadrág 
felvarrás, 
átalakítás, javítás, munkaruha 
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függönyvarrás kedvező áron a 
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a Városgazda varróműhelye.
Tel.: 06-20-296-2615

Nyitva tartás: 
hétfőtől – péntekig 7:00-18:00
szombat 8:00-12:00
vasárnap zárva

A korszerűsített távfűtéses 
panellakás tökéletes az 

életkezdéshez

A lakótelepeken 
a családok számára 
minden szükséges 

megtalálható

A távfűtéses lakások 
rezsije korszerűsítéssel

akár a felére is 
csökkenthető!  

Továbblépéskor 
a korszerűsített lakások 

könnyen
értékesíthetők! 

Nem hiszed? Járj utána!   
www.fotav.hu és www.facebook.com/fotavzrt

Gondoltad volna?
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Győztes virtuóz 
a kerületből
a vörösmarty Mihály ének-zenei nyelvi 
általános iskola és gimnázium kiemel-
kedő tehetségű tanulója, lugosi dániel 
ali nyerte meg a tinik kategóriájában a 
virtuózok című tehetségkutató verseny 
döntőjét.

Mindössze 15 éves, és máris az élvonalban van: 
Lugosi Dániel Alit a szélesebb hazai közönség a 
közmédia Virtuózok című tehetségkutató ver-
senyében ismerhette meg. A kiváló klarinétos 
számára sem a versengés, sem a siker nem isme-
retlen, hiszen miközben a Magyar Televízióban 
kihirdették, hogy a Virtuózok középdöntőjébe 
jutott, épp egy oszakai világverseny harmadik 
díjának birtokosa lett.

„Nagyon sok tehetséges fiatalunk van. Dani 
kiemelkedően az” – írta egy lelkes olvasó a Vir-
tuózok hivatalos Facebook-oldalán közzétett 
temérdek hozzászólás egyikében még az első 
szerepléseket követően.

Azóta már bebizonyosodott: Lugosi Dániel 
Ali nemcsak kiemelkedő tehetség, hanem ka-
tegóriájában a verseny legjobbja is. A decem-
ber 13-i döntőben Carl Maria von Weber egyik 
klarinétművével véglegesen meggyőzte a zsűrit, 
amely neki ítélte a korosztályi első díjat.

A XVIII. kerületiek számára igencsak ked-
ves, sőt talán személyes ismerős is lehet a fiatal 
győztes, aki egyszerre két intézményben folytat 
tanulmányokat: a Vörösmarty gimnáziumban 
és a bécsi zeneakadémián. 

A péntek esti döntő korcsoportgyőztesei még 
egyszer színpadra állnak majd, hogy megküzd-
jenek a Virtuózok „abszolút fődíjasa” címért – 
a december 19-i élő adásban (fináléban) már a 
nézők szavazatai döntenek. Másnap, december 
20-án Virtuózok-gálaestet rendeznek a SYMA-
csarnokban a döntő szereplőinek részvételével. 

Ê (keg)

Jó szívvel adott 
ajándékok
Meleg tea, forralt bor, zsíros kenyér és 
pogácsa várta mindazokat, akik de-
cember 13-án délelőtt kilátogattak a 
Pátria Páholy Egyesület fabódéihoz a 
lőrinci piacra. az egyesület jótékony-
sági rendezvényén a jelentős mennyi-
ségű ruhanemű, cipő, illetve a könyvek 
és játékok közül bárki választhatott 
magának vagy a szeretteinek karácso-
nyi ajándékot.

– Úgy gondoltuk, hogy az ünnepet megelőzően 
egy kellemes találkozási lehetőséget kínálunk, 
amelyen mindenkit szívesen látunk egy kis ba-
ráti beszélgetésre, tízóraira. Akinek pedig meleg 
ruhaneműre, esetleg a gyerekek, unokák szá-
mára egy kis ajándékra volt szüksége, az emel-
lett nyugodtan válogathatott az adományokból 
– mondta Mester László, az egyesület elnöke, a 
kerület korábbi polgármestere.

A négy éve alapított XVIII. kerületi Pátria 
Páholy Egyesület a közösségi, lokálpatrióta ér-
tékek megőrzését, gyarapítását, ennek jegyében 
kulturális rendezvények és jótékonysági akciók 
szervezését tűzte ki céljául.

– Az elmúlt években például a mi gyűjtése-
ink is hozzájárultak ahhoz, hogy a SOFI sporto-
lói kiutazhassanak a speciális olimpiára, de tá-
mogattunk filmkészítést és könyvkiadást is, és 
rendszeresen szervezünk rendezvényeket más 
civil szervezetekkel közösen – vázolta fel rövi-
den a Pátria Páholy tevékenységi körét Mester 
László.

Ê P. A.

Ünnepi 
villamos
december 23-án este az 50-es vonalán 
is tesz egy fordulót a fényvillamos.

A BKV Zrt. ezúttal is útjukra indította 
sokezernyi apró lámpással feldíszített külön-
leges karácsonyi nosztalgiajáratait. A főváros 
karácsonyi látképének egyedi színfoltjának szá-
mító villamos idén hatodik alkalommal gördül 
végig az ünnepekre készülő Budapest utcáin. A 
BKV tájékoztatása szerint a fényvillamos de-
cember 23-án 22 órakor a Határ útról indulva 
az 50-es vonalán is végighalad.

Az UV nosztalgiavillamoson a 3500 méter-
nyi fényfüzéren 39 200 hidegfehér és kék színű 
LED világít, utasterében pedig az ünnepi díszí-
tés varázsol igazi karácsonyi hangulatot a ben-
ne utazó budapestiek és az idelátogatók nagy 
örömére. 

A járat a korábbi évekéhez hasonlóan most is 
normál díjszabással vehető igénybe.  

HÍrEk
vers- és prózaamondás németül 

A Pestszentlőrinci Német Nemzetiségi álta-
lános Iskola (Piros iskola) a Peremvárosi Prí-
mák programsorozat keretében német nyelvű 
kerületi versenyt rendezett december 4-én. 
A diákok két kategóriában vehettek részt a 
megmérettetésen. A nemzetiségi kategória 
győztesei indulhatnak a fővárosi döntőben 
február 14-én.

váljon egészségükre! 
A Dráva óvodába járó gyerekek az immár 
hagyományos egészséghét programjain vettek 
részt novemberben. Fehér Andrea fogorvos 
megvizsgálta a fogaikat, az óvónők pedig a 
fogak védelmének fontosságáról beszélgettek 
velük. Jakobi Krisztina bőrgyógyász-termé-
szetgyógyász az egészséges táplálkozásról és 
a higiénia fontosságáról beszélt a kicsiknek. 
Kincses Zoltán méhészmester a szorgos mé-
hek életmódjáról, a mézkészítés folyamatairól 
mesélt. 

várják a leendő elsősöket
Bemutató órákat tartottak a Gulner Gyula 
általános Iskola pedagógusai a leendő első 
osztályosoknak és szüleiknek november 
25-én. Legközelebb január 13-án 8–10 óráig 
várják az iskola iránt érdeklődőket.

sokat tettek az egészségükért 
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
és a főváros legnagyobb termelői piaci kezde-
ményezése, a Termelői. hu közösség Vegyél! 
Egyél! Tegyél! címmel vetélkedőt szerve-
zett fővárosi és Pest megyei harmadikos és 
negyedikes iskolásoknak. A megméretteté-
sen 37 településről 1500 gyermek vett részt. 
A legjobb hét osztály közé bejutott a Piros 
iskola 3/a osztálya is. Bár a december 5-én a 
Mezőgazdasági Múzeumban tartott döntőben 
a hetedik helyen végeztek, ez is elismerésre 
méltó teljesítmény. 

A varázslatos üveg
Loveglass – Üvegékszer-kiállítás nyílt decem-
ber 3-án a Rózsa Művelődési Házban. Soltész 
Melinda alkotásai január 15-ig a helyszínen 
meg is ásárolhatók. 

népszokások és nemzeti ízek
Karácsonyi népi hagyományok bemutatásá-
val, zenével, énekkel és tánccal várta a ven-
dégeket a XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi 
önkormányzat december 13-án. A Nemze-
tiségek Házában a Zornica néptáncegyüttes 
gondoskodott a jó hangulatról.

karácsony régen és most
Miről szólt az ünnep régen, és hogyan zajlik 
napjainkban? Ünnepre hangoló kézműves 
foglalkozást tartott december 13-án a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény 
a Múzeumsarok kiállítóteremben.

„fényes” nótaműsor
Nótaszeretők töltötték meg a Kondor Béla 
Közösségi Ház színháztermét december 
közepén egy csendes vasárnap délután, hogy 
jókedvűen együtt nótázzanak a rangos fellépő 
művészekkel három órán át. A közeledő ka-
rácsony miatt természetesen felcsendültek az 
ünnepre utaló legszebb dallamok is.

Az internet kisdiákszemmel 
Az internet veszélyeiről, az iskolás gyerekek 
világhálóról megfogalmazott gondolatairól 
és az általuk megélt mindennapok internetes 
tapasztalatairól szólt a Beállítások Egyesület 
december 13-i fóruma a Csontváry Kosztka 
Tivadar általános Iskolában.

Jól kisütötték
Az Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány 
szervezett már hidegtál- és marcipánfigura-
készítő, valamint főzőversenyt is diákoknak. 
Az Ady Endre általános Iskolában december 
11-én az édességkészítő tudományukat mér-
hették össze a gyerekek. 

 – Ahogy a fahéj- és fenyőillat, az adventi ko-
szorúkészítés, az ajándékvásárlás, a sütés-főzés 
kötődik a karácsonyi készülődéshez, a várako-
záshoz, úgy hosszú évek óta a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola adventi hangversenye is hozzátar-
tozik kerületünkben a karácsonyt megelőző 
időszak ünnepi hangulatához. Ilyenkor, mint 
ahogy ma is, fellép iskolánk gyermek vonós-
zenekara, csellóegyüttese, kórusa és ifjúsági 
vonószenekara, ezúttal kiegészülve az ifjúsági 
fúvószenekarral – köszöntötte a megjelenteket 
Konkolyné dr. Kovács Ilona pedagógus-műsor-
vezető, aki minden egyes műsorszám előtt élve-
zetes ismertetőt tartott a zeneszerzőkről, illetve 
a műveikről. 

A koncert előtt Sándor Balázs lelkész, a Kos-
suth téri Református Egyházközség vezetője, az 

est házigazdája a karácsony fontosságáról beszélt 
a mai, főleg lelkileg egyre sivárodó világunkban, 
és – látván, hogy megtelt a templom – örömét 
fejezte ki, hogy ilyen sokan gyűltek össze az ad-
venti hangversenyre, amely Schubert-dallal kez-
dődött, és Schubert Német miséjével fejeződött 
be. Közben felcsendültek többek között Csaj-
kovszkij, Vivaldi, Corelli, Bach és Soós András 
művei és persze karácsonyi dalok is. 

Bán Réka, a Dohnányi Zeneiskola igazgató-
ja a koncert végén elmondta, hogy a diákok és 
a tanárok már szeptember óta készültek erre a 
hangversenyre, amely csaknem száz (!) tanítvá-
nyukat mozgósította. Érdemes volt, mert nem 
csak a zenerajongók térhettek haza ismét egy 
élménnyel gazdagabban…

Ê (temesi)

Együtt dalolt a zeneiskola
immár harmadik éve a pestszentlőrinci kossuth téri református templomban tartja 
adventi hangversenyét a dohnányi Ernő alapfokú Művészeti iskola. a nívós másfél 
órás koncerten négy zenekar és egy kórus lépett fel, sőt néhány tanár is énekelt, 
illetve zenélt. a gyönyörű csajkovszkij-, vivaldi-, Bach- és Schubert-dallamok átha-
tották a közönség lelkét, szívét.

Jászberényi József, az akadémia tudáshátterét biz-
tosító Zsigmond Király Főiskola vezetője bejelen-
tette, hogy megállapodtak az önkormányzattal 
arról, hogy folytatódnak az akadémia előadásai 
és tanfolyamai. 

– Nem udvariasságból mondom, hogy a 
XVIII. kerületi a legszervezettebb abból a 17 
helyszínből, ahol oktatunk. Sehol máshol nincs 
ennyire szervezett, komplex képzés, ami egyér-
telműen az itt élő idősebb korosztály tudásigé-
nyének köszönhető – mondta Jászberényi József. 
– A következő félévben a hétvégi előadások mel-
lett már 14 tanfolyam indul, és igénybe kell majd 
venni a Rózsa Művelődési Ház segítségét is, mert 
egy-két kurzus nem fog elférni az önkormányzat 
épületében.

Az akadémia a téli szünetet követően már 
öt angol és két orosz nyelvtanfolyammal megy 
tovább, és folytatódik a környezetvédelem, az 
étkezéstörténet, a társadalmi problémák, a geo-
politika, valamint a vallástörténet, az iszlám és 

a rendkívül népszerű jobb agyféltekés rajzolás 
kurzus is. 

– örömteli, hogy összesen 372 oklevelet kellett 
kiosztani a szemeszter végén. Azt is ki kell emel-
nem, hogy az akadémia résztvevői nagy számban 
látogatják a nyelvórákat is – hangsúlyozta Ughy 
Attila. – Mindez azt jelenti, hogy kerületben élő 
ötven éven felüliek fontosnak tartják egy idegen 
nyelvnek legalább az alapfokú, de akár a maga-
sabb szintű ismeretét is.

A polgármester hozzátette: ugyanakkor saj-
nálja, hogy a számítógépes ismeretek tanítása 
nem szerepel a tantervben, pedig a számítástech-
nikai eszközök használata az idősebbek számára 
is egyre fontosabb. 

– Legyen szó akár az ügyfélkapun történő 
bejelentkezésről vagy időpontkérésről a szakren-
delőbe, egyre több az elektronikus alapú ügyin-
tézési lehetőség. Ezeket ismerni kell – mondta 
Ughy Attila.

Ê P. A.

Csaknem négyszáz szorgalmas 
nyugdíjas kapott oklevelet
a hetedik szemeszter ért véget a pestszentlőrinci nyugdíjas akadémián. a decem-
ber 13-i évzáró előadást megelőzően Ughy attila polgármester csaknem 400 okle-
velet adott át azoknak, akik legszorgalmasabban látogatták az akadémia tanfolya-
mait, előadásait.
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kiss lászló 
református lelkész

„Néhány rongyos 
pásztor kedvéért”?

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a Földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.” (Lukács 2,14)

A legpompásabb emberi mű is csak halvány utánzata a meny-
nyei seregek kórusának. Felgördül a függöny, és néhány szeren-
csés pásztor belelát a Mennyország csodálatos örömébe.

Ekkora égi szervezés néhány rongyos pásztor kedvéért? Földi 
„rendezésben” a gázsi, a technika milliárdokban lenne mérhető. 
Az arénák közönségének vagyont kellene fizetnie a jegyért. Az 
előadás csak így lenne rentábilis. A tévétársaságok sugároznák, és 
ez lenne az év szenzációja. Ehhez képest egy soha meg nem ismé-
telt jelenés történt, néhány egyszerű ember előtt, aminek nem volt 
hírértéke abban a korban. Nehéz lehet ezt megérteni, de éppen 
ez jelzi, hogy elérkezett az Isten országa. Az üzenet nem üzlet, a 
„jelentéktelen” soha nem látott módon értékelődik fel. Ez valóban 
Isten szeretetének a jele. Számára mindenki kedves – a legkisebb 
is. Így történik az ünnepen is. Sokan megvetik, és nem is méltat-
ják Isten Fiát arra, hogy egyetlen pillanatra is komolyan vegyék. A 
földi pompát választják. Lesznek azonban – lehet kevesen –, akik 
előtt felragyog Isten csodás és ajándékozó szeretete. Jóllehet temp-
lomainkban csak néhány ember fogja ezt meglátni, de Istennek ez 
így is kedves. Ő kész ránk árasztani minden áldását.

A mennyei kórus üzenete világos. Minden a sorrendtől függ! 
Ha újra meglátjuk a dicsőségét annak, aki Fiát adta az üdvössé-
günkért, akkor, de csak akkor, lesz igaz békesség és jóakarat a 
Földön. Amíg nincs tekintély a magasságbeli iránt, addig sekélyes 
szándékok rabjai maradunk. Mert a házat nem a kéménnyel kezd-
jük építeni, hanem az alapokkal…

neruda károly 
katolikus plébános

Van időm Rád

A támogatás szándékával figyelve a társadalmi mozgásokat, a kö-
zösségek igényeit és az egyes emberek lelki tapasztalatait, többször 
megjelenik a nyugalom és a csend utáni vágy. A felgyorsuló világ-
ban egyre több ember szeretné újból megtapasztalni a csend ere-
jét. Plébániánk ifjúsági csoportjának az összejövetelén fogalmazó-
dott meg az úgynevezett slow-mozgalom témája. Filozófiai alapja 
a tudatosság, a nyitottság és a közösség. 

Karácsony közeledtével egyre inkább felerősödik bennünk a 
szeretet utáni vágy. Nehéz meglépni, de egyszerűen csak döntés 
kérdése, hogy időt adjunk magunknak. Ez a szeretet lépése önma-
gunk felé. Ehhez kapcsolódik, és átjárja e folyamatot az Istennek 
ajándékozott idő. Ferenc pápa feltárja előttünk, hogy Istennek van 
ideje ránk, mert szeret minket. Amint kifejti, az egyház közös-
ségeinek a kötelessége időt ajándékozni a törékeny emberi életek 
megerősítésére: „Valamennyien arra vagyunk hivatottak, hogy tö-
rődjünk a Föld legtörékenyebb lényeivel.” A legnagyobb ajándék, 
amit egymásnak ajándékozhatunk, az a tartalmas idő önmagunk, 
az Isten és a másik ember számára. Az önkéntesen ajándékozott 
időben ott rejlik a szeretet üzenete.

Szívből kívánom, hogy Karácsony letisztult üzenetét így hoz-
zuk egymás életének közelébe.

győri gábor 
evangélikus esperes

Karácsonykor 
az ég és a föld összeér

Az ünnepek rangsorában legtöbben karácsonyt teszik az első 
helyre. Való igaz, hogy ez az ünnep a keletkezése helyéről, a júdeai 
Betlehemből az egész világra átterjedt. Az is igaz, hogy nem ma-
radt szorosan véve vallási ünnep, mert megjelenik a népi szoká-
sokban, a gasztronómiában, a művészetekben, az üzleti életben, 
de még a politikában is. A kérdés az, hogy a mindent profitra át-
számító világban érdekel-e még valakit az első, az eredeti, az igazi 
karácsony. Úgy gondolom, nagyon sokan keresik az ünnepi ka-
valkádban az igazat, nem csak a valódit. Karácsony igaz története 
egyszerre meghitten gyermeki és monumentálisan ISTENI. Egy-
szerre szólal meg benne a Kirje, kirje kisdedecske és Bach Kará-
csonyi oratóriuma. Megtörténik a csoda: a véges befogadja a vég-
telent, az Ég és a Föld összeér.

A közösségeinkben az evangéliumi üzenet áll az ünneplés kö-
zéppontjában, ezért az ünnepet megelőző adventi idő nem csupán 
egy egyházi eseményre való felkészülés, hanem GYERMEKVá-
RáS.  Ennek szimbóluma az adventi koszorú.

Az első ilyet – amely egy kocsikerék volt 24 gyertyával  – 
Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette, aki 1833. 
október 31-én megnyitotta az első árvaházat, amit még nagyon 
sok követett. (Gondoljunk csak Böjte Csabára.) Wichern árvahá-
zaiban a sorra meggyújtott gyertyák fényénél gyermekek várták a 
GYERMEKET! Ma is ez a gyermeki lelkület teszi igazi ünneppé a 
karácsonyt. Isten ajándéka nem csak az ünnepre szól.

Betöltheti egész életünket a karácsony öröme és békessége. 
„Dicsőség mennyben az Istennek! – Békesség földön az ember-
nek!”
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A találkozón olyan témák kerültek napirend-
re, amelyek egyre nagyobb gondot okoznak 
a gyermekeknek s a szüleiknek is. Milyen 
módon előzhetjük meg, hogy a gyermekeink 
a digitális világ foglyaivá váljanak? – erre a 

kérdésre keresték a választ a hallgatók és az 
előadók.  Szó esett a megelőzésről és persze 
a segítségnyújtásról is. Vagyis hogy miként 
fordíthatják a fiatalok „normálisan” a maguk 
javára a digitális technikát.

A felnőtteknek előadást tartó Sziget Réka 
szakpszichológus. Szót ejtett arról, hogy mi-
ként ismerhetjük fel az iskolában, a családban 
a függőséget, hogy milyen jelei mutatkoznak 
ennek. Innen vezetett át az előadás témája a 
megelőzéshez. Arra a kérdésre adott választ a 
szakember, hogy milyen pedagógiai, vizuális 
nevelési és kreatív eszközök állnak a felnőttek, 
a szülők rendelkezésére ahhoz, hogy a fiatalok 
aktívan, kritikusan, a „nemet mondás teljes 
fegyverzetében” tudják a digitális világot a sa-
ját, a jövőjük, a karrierjük szolgálatába állítani 
– úgy, hogy semmilyen módon se károsodja-
nak, ne váljanak függővé.

Szerephez jutottak a kicsik is, akiknek nagy 
érdeklődéssel kísért animációs-képzőművé-
szeti játszóházat tartott Váradi Emese. Az uni-
tárius testvér a Karinthy Frigyes Gimnázium 
vizuális- és környezetkultúra-tanára.

Rövid visszapillantásként beszámoló hang-
zott el a digitális program keretében nyáron 
megtartott témahetekről. Ezek kézzelfogható 
és látható eredményeit a nagyobbacska gyer-
mekek által készített nyolc rövid, egyperces 
animációs filmen élvezhették a résztvevők.

A hasznos, a gyerekek miatt pedig „köte-
lezőnek” is nevezhető programot a kerületi 
egyházi alap pályázata is támogatta.  A teljes 
projekt pedig az ökumenikus Segélyszervezet 
Tandem Fejlesztési Alapjának közreműködé-
sével valósult meg. 

A szeretetvendégség és beszélgetés során a 
résztvevők elmondták, hogy minél több ilyen 
prevenciós eseményre lenne szükség a jövő-
ben is, hogy a „számítógépes generáció” úgy 
fordíthassa a maga javára a legújabb, állandó-
an változó és bővülő vívmányokat, hogy azok 
ne károsítsák sem a személyiségüket, sem az 
egészségüket. Találóan jegyezte meg az egyik 
résztvevő: „Azt kell elérni, hogy a gyermeke-
ink úgy használják a digitális technikát, hogy 
közben lélekben épek maradjanak.”  

Milyen módon előzhetjük meg, 
hogy a gyermekeink a digitális 
világ foglyaivá váljanak? – erre 
a kérdésre keresték a választ a 
hallgatók és az előadók. 

ÚJ TECHNIKA,
DE ÉP LÉLEK

Az oldalt összeállította: róth ferenc

EZ volt AZ év…
„gondoskodás az emberért” díjban részesült március 15. 
alkalmából a Pestszentimrei Katolikus Karitász, amely évente 
többször tart ételosztást a Szent Imre-templom kertjében.
Mindszenty József emléktábláját, amelyet Nádasdi Mihály 
szobrászművész ajándékozott a Szent Lőrinc Katolikus Általá-
nos Iskolának, április 14-én szentelték fel.
A várost körülölelő Élő rózsafüzér zarándoklatot, amelynek 
kilenc útvonala közül kettő is a Havanna-lakótelepi plébánia-
templomnál fejeződik be, nyolcadik alkalommal rendezték meg 
május 17-én.
Június 7-én a Szent Imre-plébániatemplomban tartották 
a Pestszentimrei Közösségi Ház által életre hívott Zenebo-
na koncertsorozat utolsó rendezvényét, a Pünkösdölőt. Az 
ökumenikus hangversenyen három kerületi kórus mutatta be 
énektudását.
A kossuth téri Református Gyülekezet külföldi vendégeket 
fogadott július 4-én: Bill Drake-et, az Operation Mobilisation 
Mission művészeti igazgatóját és az Egyesült Államokból 
érkezett zenekarát.
Barabás Bence személyében új plébánosa van augusztus 
1-jétől a Barcika téri Csáky ligeti Szent József Plébániának. 
A tanévkezdésre befejeződött a Sztehlo Gábor Evangé-
likus Gimnázium és a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola 
felújítása.
kR7 elnevezéssel kreatív hetet rendezett a baptista egyház 
Pestszentmirén – az utcán is, a Nemes utcai imaházban is. Az 
új kezdeményezés rögtön nagy sikert aratott.
Műfüves futballpályát adtak át szeptemberben a Szenczi 
Molnár Albert református és a Szent Lőrinc katolikus iskolá-
ban.
Az Ars Sacra Fesztivál részeként, a Pestszentlőrinci 
Evangélikus Gyülekezet kezdeményezésére, szeptember 20-án 
a Kossuth téren is megrendezték a nyitott templomok napját.
Áldási ünnepség keretében adták át a szemeretelepi közös-
ségnek a megújult Don Bosco Házat október 5-én.
A baptista egyház idén is szervezett karácsonyi 
cipősdoboz-akciót kerületünkben is a rászoruló gyermekek 
megajándékozására.
Adventi idő elnevezéssel rendezett hangulatos programot 
november utolsó hétvégéjén a Kossuth téren a református, a 
katolikus és az evangélikus egyház. 

advent első vasárnapján, november 30-án szervezték meg a Szervét Mihály téri 
unitárius templomban a Biztonságban digitáliában elnevezésű rendezvényt. a 
bevezető áhítatot dr. Szent-iványi ilona, a gyülekezet lelkésze tartotta.

� HároM Felekezet, a róMai katolikus, a reForMátus és az eVangélikus egyHáz egy-egy Vezetőjét kértük Meg arra, Hogy Helyezze el 
olVasóink kéPzeletBeli karácsonyFája alá az ünnePi gondolatait, ossza Meg Velük az ünneP Hangulatát. 
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16 Hangversennyel köszönti az új esztendőt a Dohnányi Ernő Zeneiskolaszabadidő

�a Pestszentimrei 
sportkastély 
ad otthont 

2015 januárjában 
is a dohnányi ernő 
zeneiskola újévi 
hangversenyének. 
az elmaradhatatlan 
koncerttel jövőre is 
vidáman indulhat az 
esztendő.

csErnAi mAriAnn  

A Dohnányi Ernő Zeneiskola 
csaknem 45 éve működik önál-
ló intézményként a kerületben.

A magas színvonalú oktatást 
nyújtó zeneiskolában jelenleg 
77 tanár dolgozik, és mintegy 
1000 diák tanul a 14 tanszakon. 
Az iskola nagy súlyt fektet a 
tehetséggondozásra, pedagógu-
sai rendszeresen részt vesznek 
szakmai fórumokon, tanítvá-
nyaikkal pedig különféle fesz-
tiválokon és versenyeken. A cél 
a gyerekek zeneművészet iránti 
érdeklődésének felkeltése és 
képességeik kibontakoztatása. 
Emellett kiemelten fontosnak 
tartják a közösségi muzsikálást 
– az iskolában több együttes és 
zenekar is működik. 

zenei nosztalgia
Az eltelt évek alatt a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola számos kon-
certjéből vált hagyomány a ke-
rületünkben, amelyeket a helyi 
lakosok mindig nagy érdeklő-
déssel várnak. Ilyen többek kö-
zött a tanévzáró hangverseny, 
a filmzenei koncert, az adventi 
hangverseny vagy a mindig telt 
házas újévi koncert.

Az újévi hangverseny immár 
több mint egy évtizedes múltra 
tekint vissza. Az első, 2002-es 
hangversenyt a Karinthy Fri-
gyes Gimnáziumban rendezték, 

majd felváltva a Lőrinci Sport-
csarnokban és a Pestszentimrei 
Sportkastélyban. Az évek során 
a zenei programot az aktuális 
évfordulókhoz igazították, en-
nek megfelelően mindig előad-
tak néhány azokhoz kapcsolódó 
művet. A műsort emellett hol 
finoman elrejtett zenei humor-

ral fűszerezték, hol a koncert-
hez a későbbiekben csatlakozó 
kórus szereplésével dobták fel, 
illetve vendégművészek szerep-
lésével színesítették.

új idők új zenéi
2015-ben január 4-én 18 órai 
kezdettel rendezik meg a ha-

gyományos újév-köszöntő 
hangversenyt, amelyre a je-
gyek – egységesen 1200 fo-
rintos áron – elővételben már 
kaphatók a zeneiskolában, a 
Pestszentimrei Közösségi Ház-
ban, valamint megvásárolhatók 
lesznek az előadás előtt egy 
órával a koncert helyszínén, 

a Sportkastélyban is. Az ese-
ményen Ughy Attila polgár-
mester mond újévi köszöntőt, 
és a hangversenyt Konkolyné 
dr. Kovács Ilona zenetörténész 
konferálja. A koncerten olyan 
kitűnő szólisták is közremű-
ködnek majd, mint Szenthelyi 
Miklós Kossuth-díjas hegedű-
művész és Kiss András opera-
énekes. Az eseményen a zene-
iskola ifjúsági fúvószenekara 

és szimfonikus zenekara mel-
lett fellépnek az ének tanszak 
növendékei, valamint a Tébláb 
Alapfokú Művészeti Iskola 
több tánccsoportja is. 

A zenei paletta idén is széles 
lesz, a klasszikusoktól a kor-
társ művekig terjed. Felcsendül 
többek között a méltán népsze-
rű Radetzky-induló, valamint 
Mozart és Puccini operáinak 
jól ismert dallamai. 

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

A január 4-i koncertet közkedvelt dallamokkal vendégművészek fellépése színesítik

– A Mikulás síléccel, a pályán lecsúszva 
érkezett – mondta Kőszegi János, a síisko-
la vezetője. – Idén több korcsoportban ösz-
szesen 110 gyerek versenyzett, de a lényeg 
valójában a sport, a mozgás öröme volt, az 
eredmény ilyenkor másodlagos. A legjob-
bak azért érmet is kaptak az ajándékcso-
mag mellé a Mikulástól.

A Bókay-kertben több mint harminc éve 
létezik sípálya, bár annak idején a mainál 
sokkal szerényebb lehetőségekkel indult.

– A tavaly decemberben elhunyt So-
mogyi Adolf, a Bókay-kert egykori veze-
tője szerzett annak idején egy kispályára 
való műanyag borítást az akkori Cseh-
szlovákiából. Ezzel kezdődött minden. 
Az iskolát 1998-ban vettem át, és most 
már felvonóval, mozgójárdával felszerelt 
nagy- és kispályánk is van, és korszerű a 
műanyag borítás is – mesélt a hőskor óta 
eltelt időről Kőszegi János.

A síiskola az oktatás mellett azok 

számára is nyitva áll, akik már tudnak 
síelni, de gyakorolni kívánnak például 
sítúrára készülődve.

– Minden ember utálja a telet, kivé-
ve azt, aki tud síelni. Aki egyszer be-
lekóstolt ebbe a sportba, az alig várja, 
hogy leessen a hó – véli Kőszegi János. 
– Szerda délutánonként az önkormány-
zat támogatásával ingyenesen oktatunk 
felnőtteket, amihez felszerelést is bizto-
sítunk. A kölcsönző egyébként a teljes 
szezon alatt mindenkinek a rendelkezé-
sére áll.

A síelést korán el lehet kezdeni, már 
3-4 éves kortól fogad tanulókat az isko-
la. 

– Nagyon jó, hogy a gyerekek a vá-
rosban megismerhetik ezt a szép spor-
tot, mert így magabiztosabban mehet-
nek valódi terepre. Természetesen mi 
is szervezünk túrákat. Leggyakrabban 
Ausztriába, a közeli Lackenhof pályáira, 
de járunk Taupliztba és egyéb osztrák, 
illetve olasz vagy francia síközpontokba 
is. A legügyesebb gyerekek a csapattal 
rendszeresen mennek versenyekre. Saját 
versenyünk a Lőrinc-kupa, amelyet már-
ciusban rendezünk meg, általában szin-
tén Lackenhofban. 

Aki kedvet kapott a síeléshez, az már 
a téli szünetben induló – december 20–
24. illetve 27–31. közötti – intenzív öt-
napos tanfolyamokra beiratkozhat, vagy 
januárban is elkezdheti a tanulást. A 
tanfolyamokról és a téli túrákról a www.
siiskola-bokaykert.hu internetes oldalon 
az „oktatás”, illetve a „sítúráink” menü-
pontban olvashatnak. Utóbbiban a bősé-
ges többnapos kínálat mellett egynapos 
utakat is ajánl az iskola – a hó függvé-
nyében – olyan ismert helyekre, mint 
Donovaly vagy éppen Semmering.

Ê P. A.

A komolyzene mesterei
 Sikeres koncert alapozza meg a sikeres évet 

SÍELT A MIKULáS
csaknem tízéves hagyomány a Bókay-kertben működő 4seasons Sí- 
és Snowboard iskolában, hogy az őszi tanfolyam végén háziversenyt 
rendeznek. a Mikulás-kupáról nem hiányozhatnak az ajándékok sem, 
aminek természetesen a legjobban a gyerekek örülnek.
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a SikEr ÚtJán
a zeneiskola növendékei 2014-ben is számos nemzetközi 
és országos versenyen értek el kiemelkedő eredménye-
ket. a iV. nemzetközi Bartók Béla zeneiskolai zongora-
versenyen Fekszi csaba kornél 2. helyezett (nívódíjas) 
lett. a iV. országos gregor józsef énekversenyen kiss 
judit anna az első helyezés mellett elnyerte a gregor 
józsef emlékére alapítvány „a legkifejezőbb előadó” 
díját is. nagy dorottya tímea és Wéber dorina a Bartók 
emlékházban rendezett „nem arról hajnallik…” népzenei 
találkozón szerepelt kiválóan. a Xiii. országos lubik imre 
trombitaversenyen kada Péter zoltán 6. helyezett lett. a 
suhajda énekegyüttes kiemelt nívódíjban részesült a X. 
Vass lajos népzenei Verseny kárpát-medencei döntőjén. 
a dunaszerdahelyi nemzetközi Harmonikafesztiválon a 
második helyezést szatzker zsanett, míg a harmadikat 
Havjár Bernát sámuel szerezte meg. Fegyó Benedek a 
XiV. országos Friss antal gordonkaversenyen képviselte 
méltóképp a zeneiskolát.

hirdEtéS
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17programajánlóNegyedik alkalommal szervez évbúcsúztató utcabált az Együtt Pestszentimréért Egyesület

előszilveszter
negyedik alkalommal szervez előszilveszteri utcabált 
az Együtt Pestszentimréért Egyesület. a Sportkastély 
melletti parkolóban december 30-án 19 órakor kezdő-
dik az óévbúcsúztató buli.

– Lassan hagyománnyá válik, hogy szilveszter előtt egy nappal kö-
zösen, zenével, tánccal, jó hangulatban zárjuk le az évet – mondta 
Újvári Miklósné, az egyesület elnöke. – Annak idején azért válasz-
tottuk december 30-át, hogy azok is el tudjanak jönni, akik szil-
veszterkor máshova hivatalosak, házibuliban vagy egy szórakozó-
helyen szeretnének mulatni. A Sportkastély parkolójában a 
forgalomtól elzárt helyen leszünk, és ez ideális az idősebbeknek és 
a családosoknak is. A korábbi rendezvények azt mutatják, hogy 
rengeteg gyerek jön el a szüleivel, és színes álarcban vagy csillámló 
műhajjal a fejükön fújják a papírtrombitát.

A mulatságon a Chameleon zenekar húzza a talpalávalót. Az 
együttes az EPE rendezvényeinek állandó hangulatfelelőse, a reper-
toárjuk a rocktól a diszkózenéig mindenféle stílust felölel. 

– A közönség összetételétől függően egy estén belül is rugalma-
san változtatnak a műsorukon, így mindig a megfelelő talpalávaló 
szól a színpadról – tette hozzá kedvcsinálóként Újvári Miklósné.

Ê P. A.

évbúcsúztAtó 
bál A rózsábAn
hajnalig tartó mulatság részesei lehetnek azok, akik 
a rózsa Művelődési házban kívánnak szilveszterezni, 
ott köszöntve az új évet. zene, tánc, vacsora, pezsgő 
és tombola. Mindez együtt kellemes szórakozást ígér.

– A szilveszteri bálra 6500 forintba kerül a jegy, amely az asztalfog-
lalást foglalja magában. A vendégeket névre szóló helyekkel és egy 
üdvözlő itallal várjuk. A vacsorajegy további 2700 forint – tájékoz-
tatott Szigeti Gyöngyi, a művelődési ház vezetője. – Aki a vacsorát 
nem veszi igénybe, annak az egész éjjel nyitva tartó büfét ajánlom.

A belépőket érdemes elővételben megváltani, mert sokéves ta-
pasztalat – és a bál népszerűségét mutatja –, hogy december 31-én a 
helyszínen már nem lehet jegyet kapni. Érdeklődni, jegyet foglalni 
a művelődési ház telefonszámain (290-9498, 291-2896), illetve sze-
mélyesen lehet a művelődési ház (Városház utca 1–3.) információs 
pultjánál.

Az este nyolc órakor kezdődő mulatságon a Főnix együttes 
szolgáltatja a talpalávalót. A sztárvendég Takács Nikolas lesz, aki 
a tervek szerint éjfél előtt ad félórás koncertet. A vacsorát tombola-
sorsolás követi. Éjfélkor, a Himnusz után, pezsgővel koccinthatnak 
a bálozók az új esztendőre.

Ê P. A.

Jön A hideg, de 
Jön A kAritász is 
lapunkban rendre beszámoltunk a Pestszentimrei 
katolikus karitász ételosztásáról. arról, hogy a Szent 
imre-templom kertjében megvendégelték az éhes em-
bereket, falatot és jó szót adtak az érkezőknek. a szer-
vezet legközelebbi akciója december 20-án lesz.

Tény, hogy a nyári és a kellemesnek mondható őszi hónapokban 
kevesebbet írtunk az ételosztásról.  A pestszentimrei karitász tagjai 
arra használták fel ezt az időszakot, hogy felkészüljenek a hideg téli 
hónapokra, amelyek során nagy szüksége lesz a segítségre a rászo-
rulóknak.

Kovács István, a szervezet vezetője elmondta, hogy legközelebb 
a karácsony előtti szombaton, december 20-án várják az éhes em-
bereket. A hajléktalanokat is, a nyugdíjasokat is, a rászorulókat is.

Pontos menüsorral még nem tudott szolgálni a karitász veze-
tője, de valószínűleg babgulyást kapnak a vendégek az idei utolsó 
ételosztáson. A helyszín a már jól ismert: a Szent Imre-templom 
kertjében rotyog majd az üstökben a finomság, ami mellé, mint 
mindig, most is lesz friss kenyér, forró tea, s hogy teljes legyen az 
ételsor, süteményt is adnak.

Az ételosztás harangszóra, déli 12 órakor kezdődik.
Ê r. f.

Programok
rózSa MűvElŐdéSi ház
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 21. 11 óra: Télapó kará-
csonyi rénszarvasa – mesejáték a 
Fogi Színház előadásában. Belépő-
jegy: 990 Ft. A program részeként 
12 órától közös ajándékkészítés.
December 27. 15 óra: Számít6tsz 
rám klub. A belépés díjtalan.
December 28. 16 óra: A császár új 
ruhája – a Lőrinci Színpad előadá-
sa. Belépőjegy: 100 Ft/fő.
December 31. 20 óra: Szilvesz-
teri bál. Zenél a Főnix Együttes, 
sztárvendég: Takács Nikolas. 
Belépőjegy: 6500 Ft/fő. Vacsora, 
rendelhető menüvel: 2700 Ft/fő. 
Előzetes asztalfoglalás szükséges!
Január 18. 15 óra: Paprikáscsirke, 
avagy Stex és New York – a Ger-
gely Theater előadása. Belépőjegy: 
2200 Ft, diákoknak, nyugdíjasok-
nak 1500 Ft.
Január 24. 15 óra: Számít6tsz rám 
klub. A belépés díjtalan.
Csütörtökönként 16.30-tól ovis 
torna: koncentráció- és figyelem-
fejlesztés, labdás és tartásjavító 
gyakorlatok, fogójátékok és renge-
teg más vidám játék. A foglalkozá-
sokat Nemes Gyula, a Brassó Utcai 
Általános Iskola testnevelőtanára 
vezeti. Bővebb információ Nemes 
Gyulától (+36-20-454-7223) és a 
Rózsa Művelődési Ház elérhetősé-
gein kapható.
Zumbatanfolyam, callanetics (női 
zsírégető torna) és New Dance 
World – modern táncok iskolája a 
Rózsában. A részletekről az elérhe-
tőségeinken lehet érdeklődni.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében (hétfőtől péntekig 9–19 
óra között, hétvégéken pedig a 
rendezvényekhez igazodva) az itt 
található Ticket Expressz-jegyirodá-
ban jegyek válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség es-
küvőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

lŐrinci SPortcSarnok
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
December 20. 18 óra: PLER-
Budapest–Mezőkövesd férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
December 28. 8 óra: Diákolimpia – 
téli szünidei kispályás labdarúgó-
torna
December 29. 8 óra: Lőrinc–Kis-
pest szünidei kispályás labdarúgó-
torna
Január 10. 9 óra: 
Gyermekfocitorna a Pestszentlőrin-
ci SFA szervezésében
Január 17. 8 óra: Erima – gyer-
mekkézilabda-torna
Január 24. 11 óra: Cartoon 
Heroes–SZPK Nokia női floorball 
bajnoki mérkőzés
Január 24. 16 óra: Cartoon 
Heroes–SZPK Nokia férfi floorball 
bajnoki mérkőzés

PEStSzEntiMrEi
SPortkaStély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
December 27. 18 óra: We love the 
80’s – retrokoncert a 80-as évek 
slágereivel. Fellépők: Neoton Fa-
mília, R-GO, Kiki, Sipos F. Tamás. 
Hangulatfelelős: Lotters Krisztián. 
Belépőjegy: 3500, illetve 3900 Ft, 
VIP-jegy: 9900 Ft. 
December 30. 19 óra: Utcabál az 
Együtt Pestszentimréért Egyesület 
szervezésében. Helyszín: Kisfaludy 
utca, a Sportkastély parkolója. 
Fellép a Chameleon Együttes. A 
részvétel ingyenes!
Január 4. 18 óra: A Dohnányi Ernő 
Zeneiskola újévi hangversenye a 
PIK Ház szervezésében. Belépő-
jegy: 1200 Ft.

4SEaSonS Sí- éS 
SnowBoardPark

városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges 
pályán folyamatosan lehet sízést, 
snowboardozást tanulni. A csopor-

tokat életkor és tudásszint szerint 
állítjuk össze. Beiratkozás szerdán-
ként 16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. 
Részletes információ a síiskola 
honlapján: www.siiskola-bokaykert.
hu.

PEStSzEntiMrEi 
kÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
December 19. 14 óra: A karácsonyi 
ünnepkör dramatikus népszokásai 
– hangszerbemutató, közös játék 
és tánc a Turiné Jámbor Rita–Turi 
András zenészházaspárral
December 20. 11 óra: Társasjá-
tékklub
Január 7. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– mackó
Január 12. 13 óra: A Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi 
klubja
Január 13. 17 óra: Józsa Géza és 
Nagy János közös fotókiállításának 
megnyitója
Január 14. 17 óra: Társasjátékklub
Január 21. 17 óra: KézműveSzerda
A Galéria 18 kiállítóteremben 
december hónapban a Tűzedzők 
Alkotó Művészbarát Asztaltársaság 
(TAMA) kiállítása, január 13-tól 
pedig Józsa Géza és Nagy János 
közös fotókiállítása tekinthető meg.
Kezdő internethasználói foglalkozás 
indul 16 órában, délelőttönként 
9–13 óráig. Időpontok: január 21., 
28., február 4., 11. Jelentkezni ja-
nuár 6-tól lehet személyesen és a 
részvételi díj egyidejű befizetésével: 
beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, 
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

havanna-lakótElEPi 
kÖnyvtár 

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Január 9. 16 óra: Ötletklub. 
Minden hónap második péntek 
délutánján ötleteket adhatnak 
egymásnak az olvasók az öltözkö-
déstől a konyháig, a takarítástól a 
szabad idő kellemes eltöltéséig és 
számos más témában.
Január 14. 16 óra: 
Receptcsereklub
Január 19. 16 óra: Társas hétfő
Január 21. 16 óra: Kézműves 
foglalkozások családoknak

PEStSzEntiMrEi 
kÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Január 16. 17 óra: Csere-bere 
délután matricákkal
Január 21. 17 óra: Diavetítés 
András bácsival

kondor Béla
kÖzÖSSégi ház

kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 19. 18 óra: a Célkereszt 
Együttes karácsonyi koncertje
December 20. 16.30: Karácsonyi 
gálaműsor a Lőrinc 2000 SE 
szervezésében
December 21. 10 óra: 
Csokikoncert – játék és muzsika 
60 percben a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola növendékeinek és 
művésztanárainak fellépésével. 
Műsorvezető: Zelinka Tamás. A 
program részeként adventi kézmű-
ves foglalkozás.
December 21. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
December 28. 15 óra: Óévbúcsúz-
tató nyugdíjas táncklub
December 29. 10 óra: Önkéntes 
véradás a Magyar Vöröskereszt 
szervezésében
December 30. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE óévbúcsúztató 
összejövetele
December 31. 20 óra: Szilveszteri 
bál Marsai Sarolta szervezésében
Január 4. 10 óra: Ásványbörze
Január 7. 18.45: Zumba Nikivel

Január 8. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele
Január 9. 19 óra: Sunset 
Boulevard – Az utolsó közelkép. 
A Figurák Színjátszó Társulat 
előadása
Január 10. 14 óra: Mulassunk 
együtt – a Marsai Dalkör össze-
jövetele
Január 11. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Január 13. 18 óra: Hódolat a 
múlt bölcselőinek – Pais István 
professzor előadás-sorozatának 
7. része. A hellenisztikus világ és 
bölcseleti iskolái: a sztoicizmus, az 
epikureizmus és a szkepticizmus.
Január 14. 18.45: Zumba Nikivel
Január 17. 15 óra: A kondorosi 
csárda mellett – a Fráter Lóránd 
Nótakör műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György
Január 18. 9 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
Január 18. 10 óra: Csokikoncert 
– játék és muzsika 60 percben a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola növen-
dékeinek közreműködésével
Január 18. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Január 20. 16 óra: A „Jézus élete” 
rendezvénysorozat záróünnepsége 
és rajzversenyének díjkiosztó 
ünnepsége
Január 21. 18.45: Zumba Nikivel
Január 22. 10 óra: Dzsungelva-
rázslatok – a Cakkumpakli Mese-
színház előadása gyerekeknek
Január 22. 17 óra: Kerületi meg-
emlékezés a magyar kultúra napja 
alkalmából 
Január 22. 17 óra: a Katonák 
csatakép nélkül című első világhá-
borús kiállítás zárórendezvénye
Január 25. 10 óra: Legszebb 
mesebeli dallamok – az Art’z-Más 
Társulat és a Figurák Színjátszó 
Egyesület gyermekelőadása
Január 25. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Csütörtökönként 17.30-kor 
ingyenes jogi tanácsadás, 
szombatonként 9 órakor kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely és 
kézműves foglalkozás, vasárnapon-
ként 8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órakor ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek.

vároSháza díSztErEM
városház utca 16.

Január 25. 18 óra: Tanuld a zenét! 
Fellegi Ádám Liszt-díjas zongora-
művész előadása

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
Ünnepi nyitva tartás: december 
24–26-án, 31-én és január 1-jén 
zárva, a többi napon a szokás 
rend (hétfőtől csütörtökig 9 és 16 
óra, pénteken 9 és 14 óra között) 
szerint látogatható.
Kutatószolgálat előzetes egyeztetés 
alapján. 
További információ a honlapunkon.

MÚzEUMSarok 
kiállítótErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
A kiállítóterem december 20-tól 
január 5-ig zárva lesz. Nyitás 
január 6-án, utána továbbra is 
keddtől szombatig 14–18 óráig 
tartunk nyitva.

PEStSzEntiMrEi
kÖzÖSSégi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 19. 18 óra: a Dohnányi 
Ernő Zeneiskola karácsonyi kon-
certje. Belépőjegy: 500 Ft.
December 22. és 23. 10 óra: 
Karácsonyi készülődés. A program 
részeként mesefilmvetítés, zenebo-
hócműsor, kézműves foglalkozás a 

XVIII. kerületi Idősekért, Fiatalokért 
Közalapítvány támogatásával. A 
részvétel ingyenes!
December 29. 10 óra: Ünnepi 
matiné Manó-móka Hechlovszky 
Krisztina írónővel (Momó manó 
megálmodójával), mesefilmvetítés, 
arcfestés, zenebohócműsor, 
kézműves foglalkozás. A kézműves 
foglalkozáson a manók világa 
elevenedik meg.
December 30. 10 óra: Szilveszteri 
készülődés mesefilmvetítéssel, 
arcfestéssel, zenebohócműsorral, 
kézműves foglalkozással.
Január 7. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: borbírálat, előadó: Nagy 
Ákosné. A részvétel ingyenes.
Január 8. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentke-
zést kérünk!
Január 9. 15 óra: Nyugdíjas nóta-
délután. A részvétel ingyenes.
Január 13. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Téma: Új germán 
medicina. Előadó: Csákvári Eszter. 
A részvétel ingyenes.
Január 14. 18 óra: MIX – Könyv 
Kata Barcsay-díjas festőművész 
és B. Gömbös Ilona kiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond: 
Fadgyasné Láda Erika. Közremű-
ködnek a Kapocs iskola diákjai.
Január 16. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. További 
információ a +36-30-350-3266-
os telefonszámon és a reimank@t-
online.hu e-mail címen.
Január 16. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház a közelgő farsang 
jegyében. Belépőjegy felnőtteknek 
800, gyermekeknek 500 Ft. A 
programot az NKA támogatja.
Január 16. 18 óra: Színházbarátok 
klubja – beszélgetés emberekről, 
színészekről, színházakról, színda-
rabokról. Meghívott vendég: Turek 
Miklós színművész. Belépőjegy: 
300 Ft.
Január 17. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasz-
nált alapanyag ára.
Január 17. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub a Magic Duóval. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Január 21. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: Palántanevelés, előadó: 
Gyócsi Zoltán. A részvétel 
ingyenes.
Január 23. 17.30: Verszenei 
kalandozás Pilinszky János 
költészetében. Előadók: Tamás 
Benedek, Nemes Janó, Gyulai 
Csaba (a Kosbor Trió) és Turek 
Miklós. A belépés díjtalan.
Január 24. 18 óra: Pestszentimrei 
Zenebona – Csáki András gitár-
koncertje. Belépőjegy: 800 Ft.
Január 25. 15 óra: Mindent a 
kertbe – az Éless Szín vígjátéka. 
A főbb szerepekben: Szabó Sipos 
Barnabás, Kökényessy Ági, Haj-
dan Kornél, Bordán Irén, Harsányi 
Gábor. Belépőjegy elővételben 
2300 Ft, az előadás napján 
2500 Ft.
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 lakó-
telepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig
Nyitva tartás előzetes egyeztetés 
alapján.

Polgárok háza
üllői út 517.

A Polgárok Háza nyitva tartása: 
szerdánként 9–14 óra között.

vérADás A konDorBAn
A vér életet menthet! December 
29-én (hétfőn) 10 órakor véradás 
lesz a Kondor Béla Közösségi 
Házban. A Magyar Vöröskereszt 
által szervezett véradásra minden 
régi és új véradót nagy szeretettel 
várnak!
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18 Januárban Melbourne-ben, a junior Austral Openen lép pályára Valkusz Mátésport

Nem tudni, kinek mi járt a fe-
jében, amikor vigyázzállásban 
hallgatták a meghívott szülők 
és gyermekek az Olimpiai him-
nuszt. A gyermekekében tán az, 
hogy egyszer majd nekik szól 
hazánk himnusza, az „igazi” 
olimpiai játékokon, a szülőkén 
pedig a büszkeségen túl átfut-
hatott az a jóleső gondolat is, 
hogy gyermekük sikeréhez a 
maguk módján ők is hozzájá-
rultak…

az út legelején
A jövő reménybéli bajnokai az 
útjuk, a pályafutásuk legelején 
járnak. A szorgalmukon, a ki-
tartásukon, az alázatukon, az 
akaratukon múlik, hogy milyen 
hosszú lesz ez az út, s mennyire 
sikeres. E tulajdonságaik meg-
ünnepléséről is szólt az a bő egy 

óra, amikor az övék volt a Tün-
dérkert, ahol az önkormányzat 
képviseletében ott volt Lévai 
István Zoltán polgármester- he-
lyettes, valamint Galgóczy Zol-
tán és Szarvas Attila alpolgár-
mester is.

sPortos 
kerület
A polgármester-helyettes a meg-
nyitóbeszédében ezeket mondta 
többek között: „Negyedik alka-
lommal köszöntjük a legjobban 
szereplő diákolimpikonjainkat. 
Az ünnepségnek különösen 
bensőséges a hangulata, így 
mindig örömmel veszünk részt 
ezen… A pestszentlőrinci és a 
pestszentimrei tanulók a diák-
olimpia legutóbbi kiírásában is 
bebizonyították, hogy sportos 

kerületet képviselnek… Aki 
már ilyen fiatalon megtanulja 
azt, hogy miként kell helytáll-
ni a sportpályán, az boldogulni 
fog az élet más területein is… 
Az eredményességen túl fontos 
cél a felelősségtudat kialakítása,  
valamint az egészség megszer-
zése és megőrzése is…”

Hogy nyíljon 
a rózsa…
A szavakat a megérdemelt el-
ismerések átadása követte. A 
bronzérmesekkel Szarvas Atti-
la, az „ezüstösökkel” Galgóczy 
Zoltán, a bajnokokkal Lévai 
István Zoltán fogott kezet.

Jöttek atléták, birkózók, 
szumózók, úszók, karatésok, 
teniszezők, sportlövők, kézi-
labdázók, labdarúgók, ritmikus 
gimnasztikázók, kajak-kenusok 
és korfballosok.

A polgármester-helyettesnek 
ezután is maradt dolga, ugyanis 
ő köszöntötte azokat a felkészí-
tő tanárokat, edzőket és szak-
embereket, akik nélkül, ahogy 
mondani szokták, „nem nyílott 
volna a rózsa…”. Egészen pon-
tosan 28 szakemberrel fogott 
kezet az önkormányzat nevé-
ben. Elmondható, hogy ők fő-
szerepet játszottak abban, hogy 
a pestszentlőrinci diákok ismét 
a legjobbak között voltak.

az országos diákolimpia dobogósait köszöntötte az önkormányzat

BAJnokok 
A tünDérkErtBEn

� a közeledő év vége is emlékezetes 
maradhat a kerület sportos fiainak és 
lánykáinak. az önkormányzat december 

4-én köszöntötte a 2013–14-es diákolimpia 
országos versenyein dobogós helyezést elérő 
kerületi fiatalokat. oly sokan voltak, hogy 
majdnem szűknek bizonyult az egyébként 
tágas új tündérkert étterem. a versenyeken 
száznál több arany-, ezüst- vagy bronzérmet 
szerző sportolók, valamint a felkészítő edzőik 
és tanáraik voltak a főszereplők. 

oly sok a kerületi tehetség, hogy majdnem szűknek bizonyult az egyébként tágas Új tündérkert étterem

Eddigi pályájának legfénye-
sebb évét zárta a 16 éves 
tenisztehetség, a lőrinci 
valkusz Máté. Mindennél 
többet mond, ha végigsza-
ladunk az éven, s hónapok 
szerint értékeljük a szerep-
lését.

 
január. A világranglistás (Vr) 

helyezése: 519. Roman Hajdusik 
szlovák edzővel a belgrádi 5-ös 
kategóriás ITF-tornán szerepelt, 
s megnyerte azt. Ez volt az első 
ITF-győzelme. Ezután a korosz-

tályos ob-n egyéniben és páros-
ban is győzött.

Február. Vr-hely.: 470. A né-
metországi ITF-versenyen a leg-
jobb nyolc közé jutott. Részt vett 
az európai fedett pályás csapat-
Eb-n, ahol Kotormánnal és Fülé-
vel az 5. lett.

Március. Vr-hely.: 468. Két ka-
tari versenyen indult, mindkettőn 
főtáblásként. Az első versenyen 
kifordult a bokája, de a jó orvosi 
ellátásnak köszönhetően csak egy 
hónapot kellett kihagynia.

április. Vr-hely.: 488. Fel-

épülése után a budapesti Tennis 
Europe által rendezett versenyen 
vett részt először, ahol a 4. helyig 
jutott.

Május. Vr-hely.: 333. Két bu-
dapesti ITF-versenyen vett részt. 
Az elsőt, a 4-es kategóriásat meg-
nyerte, a 2-es kategóriáson a leg-
jobb 16 közé jutott.

június. Vr-hely.: 342. Két 
olaszországi Tennis Europe-
verseny következett. A nem hi-
vatalos vb-n Milánóban döntőt 
játszott, 2. lett. A másik tornán a 
legjobb nyolc közé jutott.

július. Vr-hely.: 281. Egyé-
niben és párosban is 3. lett a 
moszkvai Eb-n. Roman Hajdusik 
edző felmondott, más edző után 
kellett nézni. 

Augusztus. Vr-hely.: 137. 
Újabb két budapesti 2-es kate-
góriás ITF-verseny. Az elsőn a 
nyolc közé jutott, a másodikat 
megnyerte. Kuharszky Zoltán lett 
az edzője. A korosztályos ob-n 
mind  az egyéniben, mind a pá-
rosban nyert, megszerezve ezzel a 
16. országos bajnoki címét, pon-
tosan 16 évesen.

szeptember. Vr-hely.: 83. A 
varsói 1-es kategóriás versenyt 
megnyerte, és az ezt követő új-
vidéki ITF 2-es kategóriás verse-
nyen sem talált legyőzőre.

október. Vr-hely.: 82. A  világ-
ranglistás helyezése alapján részt 
vehetett a Masters-döntőben, 
ahova Európából a legjobb nyol-
cat hívták meg. Címvédőként 
érkezett a szicíliai tornára, ahol 
sporttörténelmet írt. Ugyanis 
soha senki nem nyerte meg eddig 
kétszer ezt a versenyt.

November. Vr-hely.: 66. Egy 
hónapos sorozatra utazott Me-
xikóba és Floridába. A négy ver-
senyből kettő A-, kettő pedig 1-es 
kategóriás volt. Az első mexikóin 
a legjobb nyolc, a másodikon a 
négy közé jutott. A világrang-

lista elsőjével mérkőzött. 6:2 6:4 
arányban kikapott, de színvona-
lasan teniszezett.

december. Vr-hely.: 52. Flori-
dában versenyzett. A híres IMG 
Akadémián, Eddie Herr elneve-
zéssel rendezett viadalon a leg-
jobb 16 közé jutott. 

Az év utolsó heteit sem töltheti 
pihenéssel Máté, mert januárban 
főtáblásként (!) indulhat a junior 
Austral Openen, ami, tán mon-
dani sem kell, hatalmas siker.

húsz verseny, hat torna-
győzelem, 69 meccs, 58 
győzelem, 11 vereség, 85,2 
százalékos teljesítmény.

EZ volt AZ év…
Várady Béla 36-szoros váloga-
tott, olimpiai ezüstérmes labdarúgó 
(képünkön) január 23-án hunyt el. A 
Vasas örökös bajnoka Pestszent-
lőrincen lakott. 61 éves volt.
A Malév SC íjászai csapatbajnoki 
aranyat szereztek az Örs-kupán.
17 érmet nyertek az Aqua 18 SE 
úszói a februári budapesti diákolim-
pián.

Hat + egy érmet hoztak február végén Szentpétervárról az első 
ízben megrendezett Speciális Olimpia dzsúdó–Európa-bajnokságról a 
magyar válogatott tagjai, akik között ott voltak a SOFI sportolói is.
Március 6-án a Bókay-kertben található Golden Ace Sport and 
Tennis Club pályáin a Magyar Speciális Olimpia Szövetség teniszező 
ifjai ragadtak ütőt a számukra kiírt négyfordulós országos bajnokság 
keretében. 
kilencedik alkalommal rendezték meg az Imre–Lőrinc-
futóversenyt március 15. tiszteletére. 
Ismét kiváló házigazdája volt Lőrinc a mezei futók országos baj-
nokságának, amelyet második alkalommal rendeztek a Bókay-kertben 
március 23-án.
Bronzérmes lett az ITF tékvandó-–Európa-bajnokságon Murinai 
Dániel. Az április utolsó hetében Olaszországban megrendezett verse-
nyen 29 ország 560 versenyzője indult.
Az ifjúsági öttusa-világbajnokság helyszíne volt május közepén 
hat napon át a Vilmos Endre Sportcentrum.
Bennmaradt az első osztályban a PLER-Budapest kézilab-
dacsapata a remek tavaszi szereplésének köszönhetően. A csapat 
május 23-án egy góllal legyőzte a Vácot, így megszerezte az alsóházi 
rájátszás 2. helyét. A teljes tabellát figyelembe véve a 8. helyezés 
jutott a fiatal együttesnek.
A XVIII. kerületi labdarúgás napját tartották június 15-én a 
Thököly úti sporttelepen. Ekkor szervezte meg a SZAC az egyesület 
focilegendáinak újabb baráti találkozóját is.
A brazíliai labdarúgó-vb meccseit a Piac téren felállított sátorban 
együtt nézhették június–júliusban a futballrajongók.
A gloriett I. csapata nyerte az U14-es korosztályban a focisuli-
vébét. 
Hat éremmel tértek haza a bulgáriai szumó–Eb-ről a Pestszentimrei 
Birkózó Egyesület felnőtt és utánpótláskorú versenyzői.
Baseball pályát avattak július 5-én a Thököly úti sporttelepen. 
Ezzel egy új sportág honosodhat meg a kerületben.
Aranyérmet szerzett az egyetemi karate–Európa-bajnokságon a 
lőrinci Kono Karate Klub sportolója, Tadissi Yves Martial. Az egyetemi 
vébén pedig bronzérmes lett.
A szegedi U23-as kajak-kenu-világbajnokságon a kerületben élő 
Dudás Miklós aranyérmet szerzett a 200-as sprinttávon, Papp Cintia 
pedig a junior válogatott tagjaként a K4-esek 500 méteres döntőjé-
ben bronzérmes lett. 
A Hoker-Fagyas team a júliusi tenisz csapatbajnokság döntőjében 
valamennyi ellenfelét legyőzve feljutott a szuperligába.
Aranyérmet szerzett az augusztus elején Moszkvában rendezett 
kajak-kenu-vb-n Dudás Miklós. 

Marosi Ádám, kerületünk arca 
(képünkön), a londoni olimpia 
bronzérmes öttusázója társaival a 
csapatversenyben és a váltóban is 
aranyérmes lett a szeptemberi varsói 
vébén.
A negyedszer megrendezett 
Sportízelítőt a kedvezőtlen időjárás 
miatt a Sportkastélyban tartották 
szeptember 13-án. A szűkebb hely 
ellenére az összes sportág képviselői 
fel tudtak vonulni.
A jövő évi WkF Európa-bajnokság 
egyik kvalifikációs állomásaként a 
Sportkastélyban szeptemberben 
rendezett versenyen Tadissi Martial 
a 67 kilós felnőttek egyéni versenyé-
ben és a csapatok küzdelmében is 
aranyérmet szerzett.
Hatszáznál több indulóval rendez-
ték meg a tékvandó-Európa-kupát 
október 10–11-én a Sportcsarnok-
ban.

A Magyar Sport Házában köszöntötték november 18-án az orszá-
gos diákolimpiai bajnokokat, köztük a Gloriett iskola I. korcsoportos 
ifjú futballistáit, akik a dobogó legfelső fokára állhattak májusban.

Egy Boldog gloriEttES anyUka
nem véletlen, hogy az olimpiai aranyérmet 
nyerő i. korcsoportos gloriett-focisták szüleinek 
külön asztala volt. Ugyanúgy ott voltak most 
az ünnepségen, mint májusban a fonyódligeti 
országos döntőn, ahol nem lehetett megállítani a 
legényeket.
Miután a csapat átvette az elismerést, az egyik 
játékos, tóth dániel édesanyja osztotta meg a siker 
titkát.
– azon túl, hogy jó és egymás gondolatait is ismerő 
fiúkból áll a csapat, az elismerés a szakembereket 
illeti. amit varga istván és a segítője, gombos 
lászló megtett ezekért a srácokért, az több mint 
elismerésre méltó. az előtt meg kell hajolni. Persze 
hogy jöttek a győzelmek, jött a sikerélmény, s ilyen 
idős korban ez hihetetlen hajtóerő. Meg azért talán 
mi, a „szülői munkaközösség” is benne vagyunk 
egy kicsit a fiúk olimpiai aranyérmében…

ÍGY LETT AZ 519.-BŐL 52. HELY
Valkusz Máté hatalmas ugrása melbourne-i részvételt ért

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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A 18–19. oldalt összeállította: róth ferenc

Amikor elkészült a sorsolás, tud-
ni való volt, hogy nem sétamecs-
csek várnak a PLER-Budapestre 
decemberben, az alapszakasz má-
sodik körének e periódusában. A 
lehető legrövidebb időn belül kel-
lett pályára lépniük, hogy „csi-
náljanak valamit” a legerősebbek 
ellen. Sorrendben a Tatabánya, 
a Csurgó és a Szeged volt az el-
lenfél, ami, ismerve az erőviszo-
nyokat, nem ígért sok jót. Nos, 
pontot ugyan nem sikerült sze-
rezni, de mindhárom meccs után 
emelt fővel jöhetett le a pályáról 
Hutvágner István csapata.

„értékes” 
Vereség
A csodához a Tatabánya ellen állt 
a legközelebb a gárda, mert a Lő-
rinci Sportcsarnokban mindössze 
2 góllal maradt alul a szinte min-
den poszton erősebb ellenfélnél.

A 28-26-os vereség olyan 
szempontból is „értékesnek” 
mondható, hogy mindkét félidő-
ben egyenrangú ellenfele volt a 
csapat a Komárom megyeieknek. 
Az első félidő után csupán 1 gó-
los (17-16) volt a különbség a ven-
dégek javára.

Joggal nyilatkozta a találkozó 
után a vezetőedző, hogy „így ki 
szabad kapni, az ilyen találko-
zókból építkezni tudunk, mert 

rutint, önbizalmat szereznek a 
fiatalok”.

az a Második 
Félidő…
A következő út Csurgóra veze-
tett. Pontosabban Nagyatádra, 
mert a vidékiek csarnokának a 
felújítása miatt a lőrinciek ott 
játszottak, s mutatták be, hogy 
a Tatabánya elleni lendületből 
bőven maradt, mert az első fél-
idő végén csak 3 gólos volt a 
különbség a házigazda javára. 
A 12-9-es csurgói vezetés azt 
jelentette, hogy elöl is, hátul is 
jól mentek a dolgok. Nem így 
a második harminc percben, 
mert ekkor más sebességbe 
kapcsolt a Csurgó. 17-et dobott, 
és csak 10-et kapott. Ezzel ala-
kult ki a 29-19-es hazai siker, 
ami ugyan nagy különbséget 
takar, de az első félidő tetszett 
Hutvágnernek. „Nem volt cso-
dálkozni való azon, hogy a má-
sodik félidőben, amikor már 
egyre kevesebb volt az erőnk, a 
fizikailag jóval erősebb csurgói 
védőfallal szemben sorra kaptuk 
a gólokat. Tudom, nagy különb-
séggel kaptunk ki, de nagy a kü-
lönbség a két együttes között is. 
Becsületesnek nevezhető vereség 
volt ez, nem kell szégyenkezniük 
a játékosaimnak.”

luca seM 
segített…
S ha már túl volt a PLER a máso-
dik és a harmadik helyezetten, jö-
hetett a hab a tortára. A mezőny 
legerősebbjét, a Szegedet fogadták 
a lőrinciek december 13-án.

Luca napja nem hozott si-
kert, de ez nem is volt elvárha-
tó. A Szeged neve Európa-szerte 
jól cseng, így nekünk ismét az 
a lehetőség jutott a Sportcsar-
nokban, hogy ne kapjunk ki na-
gyon.

Nézőpont kérdése, hogy a 10 
gólos vereség (35-25) súlyos-e, 
vagy sem. Ismerve a szegediek 
(játék)erejét, azt lehet mondani, 
hogy elfogadható. Tény, nem 
volt esélye a csapatunknak még 
a pontszerzésre sem, de reálisan 
szemlélve az erőviszonyokat, be 
kell látni: a PLER-nek nem az él-
csapatok ellen kell bebizonyíta-
nia, hogy az első osztályban van 
a helye – még ha annak nem is 
az élmezőnyében.

előre kell 
nézni!
A Szeged ellen (is) látott játék 
alapján nem volt oka az elke-
seredésre Hutvágner István-
nak. „Csoda lett volna, ha akár 
egyetlen pontot is szerzünk. A 
Tatabánya ellen közel álltunk a 
bravúrhoz, a Csurgó és a Szeged 
ellen már nem. Hangsúlyozom, 
hogy a fiatal és némileg még ru-
tintalan együttesemnek jót tett 
ez a kemény egy hét.  Olyan csa-
patokkal mérkőztek, amelyekben 
klasszisok játszanak, akiktől csak 
tanulni lehet. Még úgy is, hogy 
mi voltunk a kárvallottak. A fel-

adat adott, előre kell tekinteni, 
mert olyan ellenfelek következ-
nek, amelyeket le kell győzni. A 
Komló és a Mezőkövesd ellen bí-
zom a 4 pontban.”

16. forduló: PLER-Budapest–
Tatabánya 26-28 (16-17) 

17. forduló: Csurgó–PLER-
Budapest 29-19 (12-9) 

18. forduló: PLER-Budapest–
Szeged 25-35 (14-20)

A sokkal erősebb tatabányától csak nagy küzdelemben kapott ki a PlEr

mEgiZZADt 
A tAtABányA

„Becsületes” vereségekkel jutott túl a PlEr a legnehezebb mérkőzésein

� az év legkeményebb hetét tudhatta maga 
mögött a Pler-Budapest kézilabdacsapa-
ta december 6. és 13. között. egy hét alatt 

mérkőzött meg a tabella első három helyezettjével. 
igaz, pontot nem szerzett, az azonban elmondható, 
hogy mindhárom találkozón becsülettel helytállt. sőt 
a tatabánya ellen közel állt a bravúrhoz…

 

AMATŐR IS, 
PROFI IS
a 2012. évi londoni nyári olimpia után mindenki tudo-
másul vette, hogy az oly sok bokszsikert elérő, akkor 
harmincéves káté gyula visszavonul az ökölvívástól, 
másutt keresi a boldogulását. aztán telt az idő, s bő 
másfél évvel a brazíliai olimpiai játékok előtt káté is-
mét beköltözött az öröklakásába, a szorítóba. Úgy tű-
nik, törzsvendég ő a ringben. 

– London után érthetően volt egy üresjárat, amikor mindenki úgy 
gondolta, hogy vége… Aztán jött az üzleti élet, tudomásom szerint 
egy vecsési pékség formájában. Most meg újra a szorító az egyik sze-
replője az életének. Csak nem az a célja, hogy részt vegyen a negye-
dik olimpiáján is?

– Ha így lesz is, az azért, még messze van, nem tervezek ennyire 
előre.

– Akkor mondja el, mit tervez, bár mivel semmi nem marad 
titokban, tudni való, hogy a félig amatőr, félig profi istállóban, az 
AIBA APB-ben próbál szerencsét. Ki lehet APB-ökölvívó?

– Nem lehet néhány mondatban elmondani, de a lényeg az, 
hogy aki a sportág világszövetségének, az AIBA-nak regisztrált ök-
lözője, és aki nem töltötte be még a 40. életévét. Az APB-bunyósok 
indulhatnak az olimpián is, bizonyos feltételek megléte esetén, 
amelyeket ugyancsak nem sorolnék fel, mert nagyon sok a feltétel.

– Lehet, hogy ezt önnek találták ki?
– A koromat tekintve jó, s mivel azok lehetnek az APB tagjai, 

akik az utóbbi három évben álltak be a soraiba, ez is megfelelő.
– Akkor lehet, hogy megint csak önön múlik, hogy megy-e ruha-

próbára a 2016-os olimpia előtt?
– Nem árt azért bunyózni is a részvételért, de látok esélyt arra, 

hogy kijussak.
– Tudom, már kétszer is bunyózott az APB színeiben. Milyen si-

kerrel?
– Nem nagy sikerrel, mert októberben kikaptam egy ukrán, no-

vemberben pedig egy azeri ellenféltől.
– Hogy lesz akkor ebből olimpia?
– Nagyon az elején járunk még, egy-két vereség belefér, ettől 

még kijuthatok.
– És ki lesz a következő ellenfél?
– A jövő év elején Bakuban egy osztrák srác, s akkor meglesz az 

első győzelmem is.
– Kivel tud készülni?
– A szakmai munkát Szántó öcsi bácsi irányítja Kispesten, a 

bunyós edzéseken. A decemberi tréningeken pedig az „igazi profi” 
Bedák Pali volt az edzőpartnerem.

– Hány kilóban indul az APB-versenyeken?
– Hetven kilóban, mert akkor nem kell szenvednem a fogyással.

VETERáNOK 
A FOCIPáLYáN
Egész nap pattogott a labda a lőrinci Sportcsarnok-
ban december 14-én, amikor egyszerre két kupáért 
is küzdöttek a „korosodó” labdarúgók. a kapcsos 
Sándorról elnevezett veterán tornát harmadszor, a 
Bircsák gusztáv oldboys tornát kilencedszer rendezte 
meg az 1908 Szac kSE.

A tornákat két egykori neves pestszentlőrinci labdarúgóról ne-
vezték el. Kapcsos Sándor és Bircsák Gusztáv NB I-es játékosok 
voltak a negyvenes években, s az utóbbi nemzetközi rangú bíróvá 
küzdötte fel magát aktív sportpályafutása befejezése után. A csa-
patok körmérkőzéseket vív-
tak egymással, kétszer tizenöt 
percet töltöttek a pályán. Ez 
talán elég is volt a 45, illetve 
55 év fölötti focistáknak. 

A Kapcsos- kupát a lőrin-
ci együttes nyerte a Dabas, a 
Pomáz és a Gödöllő előtt. A 
gólkirály díját a háromgó-
los „szacos” Takács Gusztáv 
kapta. A Bircsák-tornán már 
nem villogtak a lőrinci legé-
nyek, ellenben a gödöllőiek 
az elmúlt évekhez hasonló-
an diadalmaskodtak. Erre a 
tornára Mátyásföldről, sőt 
még Hévízről és a szlovákiai 
Nagyfödémesről is érkeztek 
csapatok. 

A tornák célja, hogy az 
idősebb korosztály is rend-
szeresen sportoljon, és hogy 
sportkapcsolatok létesüljenek 
a települések között.

Ê (temesi) 

hirdEtéS

lEgyEn MEg a 4 + 2!
a Baranya megyeiekkel 
december 17-én mérkőzik 
meg a Pler, míg a Mező-
kövesddel három nappal 
később, december 20-án, 
a lőrinci sportcsarnokban. 
ezt követően hosszabb 
szünet következik, csak 
februárban játszik majd a 
csapat, akkor a Balmazúj-
város ellen.
így aztán a négypontos év-
búcsúztató után akár újabb 
kettővel lehet köszönteni az 
új esztendőt…

HíRek
Évzáró verseny
Városgazda-úszókupa 
néven rendezett öröm-
versenyt  a Bókay-kerti 
uszodában december 
13-án a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. A 
kedves hangulatú esemé-
nyen azok a gyerekek is 
vízbe ugrottak, akik a cég 
január óta tartó úszótan-
folyamának keretében 
sajátították el a sportág 
alapjait. A gyermekeket és 
a hozzátartozóikat Banyár 
László, a Városgazda Zrt. 
vezérigazgatója köszön-
tötte.
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A segítőszakmát alig-alig vá-
lasztja valaki élethivatásának 
kamaszkorában. Editke sem 
gondozónőnek készült.

– Kereskedőnek tanultam. 
Az is hasonló, emberekkel kell 
foglalkozni.

Persze a régifajta kereske-
delemre gondol, amikor még 
a boltosnak közvetlen kapcso-
lata volt a vevőkkel. Ő ezt a 
pestszentimrei iparcikkáruház 
méteráruosztályán tapasztalhat-
ta meg. A bolt azonban a rend-
szerváltozás környékén bezárt.

– Egy évig munka nélkül vol-
tam, közben pedig megszületett 
a kislányom.

A gyes lejártával közmunká-
hoz jutott, s ekkor jött életében a 
nagy fordulat.

– Az I. számú Gondozási 
Központba, a Fogaras utcába ke-
rültem, amolyan mindenesnek – 
emlékszik a múltra.

Füvet nyírt, virágot lo-
csolt, vasalt, függönyt varrt, 
ebédet osztott, mosogatott. 
Vagyis – mint fogalmazott – 
volt ott pörgés. Pörgés, egy 
nyugdíjasotthonban? Kiss 
Péterné megerősíti: de még 
mennyire! Szerencséjére olyan 
jól sikerült felvennie a pörgős 
tempót, hogy egy esztendő múl-

tán alkalmazták. Tizenhat év 
távlatából is pontosan tudja a 
dátumot:

– 1998. szeptember 8. óta dol-
gozom itt, a Gárdonyi Géza utca 
14-ben – mutat körbe az Életfa 
Szociális Szolgálat Napraforgó 
nappali szolgálatának hangula-
tos helyiségein.

A másfél évtized során szoci-
ális gondozói és szervezői szakot 
végzett, így válhatott klubveze-
tővé. Már sorolja is, mit csinál 
egy klubvezető:

– Programokat szervez, viszi 
az időseket kirándulni. Minden 
napra akad valami. Csütörtökön 
tartjuk a nagy klubdélutánun-
kat. Ilyenkor névnapot, szüle-
tésnapot ünneplünk, legényna-

pot tartunk, s előadók jönnek 
hozzánk.

Sőt a hivatásos előadóművé-
szek mellett a dolgozók maguk 
is „színpadra lépnek”. Farsangi 
hagyomány, hogy bohózattal 
kedveskednek a klubtagoknak.

– Jelmezt húzunk, megta-
nuljuk a szöveget, persze kicsit 
azért lehet puskázni – vallja be.

Ha valamiről, a gondozói 
szakmáról kijelenthetjük: hiva-
tás. Ezzel Kiss Péterné is mély-
ségesen egyetért.

– Legyen az bölcsődés vagy 
idős ember, a velük való törődés 
elhivatottságot kíván.

Itt óhatatlanul megemlíti hi-
vatásának szomorú oldalát.

– Időről időre elkerülhetet-

lenül elveszítünk egy-egy klub-
tagot. Ez megviseli az egész tár-
saságot. Ilyenkor fel kell rázni 
őket az apátiából, s folytatni ott, 
ahol abbahagytuk.

– És mi a szépsége? – oldom 
a szomorkás hangulatot.

– Mindennap lehet ta-
nulni tőlük. Jó modort, 
vígkedélyűséget, szeretetet, oda-
adást – sorolja Editke, és som-
mázza a tapasztalatait: – Ha len-
ne hatalmam hozzá, én összébb 
húznám a generációkat, éppen 
azért, mert mindig lehet tanulni 
az idősektől. Én már csak a ki-
sebbik lányommal élek együtt, 
de a nagyobbik is rá fog jönni, 
az a jó, ha minél közelebb lakik 
a családjához.

öSSZÉBB HOZNI A CSALáDOT
Kiss Péterné élete egybeforrt az Életfa Szociális Szolgálattal 

�Huszonöt éves a 
dr. széky endre 
Pestszentimre 

történeti társaság. 
az ünnepi alkalom-
hoz méltóan gazdag 
programsorozattal 
vártak mindenkit 
az idén. a társaság 
alapítója és elnöke 
szabadkozott: nem 
kíváncsi rá senki, 
egyébként is az ő 
élete maga a tár-
saság. azért remé-
lem, hogy az alábbi 
beszélgetés rácáfol 
Pándy tamásra.

– A Pestszentimre iránti elhiva-
tottsága valószínűleg nem hu-
szonöt éve kezdődött…

– Nem, amióta az eszem tu-
dom, azóta tart. Mondhatni, 
családi hagyomány, 1922 óta 
élünk itt. Nagyapámat bün-
tetésből helyezték az akkori 
Soroksárpéteribe. Csendőr sza-
kaszparancsnokból őrsparancs-
nokká minősítették vissza, mert 
szétkergette a randalírozó Hor-
thy-különítményeseket. Ő rend-
re, csendre esküdött fel, nem 
tudhatta, kik hangoskodnak, és 
szétlövette a társaságot. Két évre 
rá rehabilitálták.

HatárVadász 
zaVarBan
– Mégsem költözött el?

– Nem, itt maradt, s megha-
tározó tagja lett a pestszentimrei 
képviselő-testületnek és a re-
formátus egyházközségnek. 
Addigra házat vett, egy egykori 
kocsmát, amiben az első imrei 
mozgóképvetítéseket tartották 
régebben.  Apám innen járt 
gimnáziumba Kispestre, ké-
sőbb egyetemre, ahol magyar, 
történelem, földrajz szakos ta-
nári diplomát szerzett. Utána 
elkerült Sárospatakra, az ottani 
református tanítóképzőben ta-
nított.

– Elég messze kapott állást…
– Ráadásul újabb diplomát 

kellett szereznie, hogy tanító-
képzőben oktathasson. Imá-
dott tanítani. Mivel azonban 
határvadász volt, állandóan be-
hívták, amikor visszacsatoltak 
egy-egy Trianonban elveszí-
tett területet. Nagyon zavarta, 
hogy féléveket ki kellett hagy-
nia, ezért úgy döntött, elintézi, 
hogy ne kelljen bevonulnia.

– Ez nem lehetett egyszerű a 
világháború alatt.

– A kollégái is így gondol-
ták… Apám elment egy pécsi 
hadapródiskolába, egy korabeli 
katonai középiskolába tanítani, 

onnan aztán tényleg nem hív-
ták be.

esküVő 
ágyúdÖrgésBen
– Ezek szerint az édesanyja pécsi?

– Operaénekes volt a pécsi 
színházban. Követte édesapámat 

az áthelyezésekor a fővárosba. 
Mivel Pécsre bevonult a Vörös 
Hadsereg, apámat Budapest-
re vezényelték, a Görgey Artúr 
Hadapródiskolába. Így lehetett 
a szüleimé az utolsó esküvő a 
pesti oldalon, mielőtt a fővárost 
megszállták a szovjet csapatok. 
A hadapródiskolát mindenestül 

kiköltöztették Németországba. 
Ez volt tulajdonképpen a szü-
leim nászútja. Elkülönítettek 
nekik egy fél vasúti vagont. Az 
Elbánál azután szétválasztották 
őket. Anyám tiszti feleségként 
orosz, apám amerikai hadifog-
ságba került.

– Végül is Imrére jöttek haza?

– Igen. Apám, lévén földrajz-
tanár, rengeteg térképpel tért 
vissza a fogságból. Gyűjtemé-
nyét többek között azzal gyara-
pítottam, hogy az összes Imréről 
készült térképet vagy azok má-
solatát begyűjtöttem. Az általa 
gyűjtött egyéb anyagokból ala-
pítottuk meg a Pestszentimre-
gyűjteményt, amelyet róla, va-
gyis Pándy árpádról nevezett el 
a Széky Társaság. 

az első térkéP 
iMréről
– Sőt a Széky Társaság huszon-
ötödik születésnapjára még egy 
új térképet is csináltak!

– Több mint száz esztende-
je létezik ez a település, de még 
sosem készült ilyen jellegű tér-
kép, kizárólag a teljes fővárosin 
szerepelt Imre. Ami még na-
gyon fontos, hogy jelenleg ez 
az egyetlen hibátlan térkép 
Pestszentimréről. Emellett felso-
rolni sem egyszerű, mi minden 
történt ebben a jubileumi esz-
tendőben. A felújított Imre-ren-
dezvényház nyitóeseményeként 
egy minden eddiginél átfogóbb 
kiállításon mutattuk be a ke-
rületrész megújult épületeinek 
nemcsak a múltját, hanem a je-
lenét is.

– Ha már múltat említette, 
a rendszerváltozás előtt hogyan 
működhetett bármiféle helytör-
téneti közösség?

– A Hazafias Népfront kere-
tében munkálkodhattak a ma 
civilnek nevezett szervezetek, 
ott hoztunk létre egy pestimrei 
csoportot. 1988-ban aztán meg-
alapítottuk a Pestimre Története 
Bizottságot. Akkor újítottuk fel 
első ízben az első világháborús 
emlékművet, amit 1976-ban szó 
szerint szétvertek.  Valószínűleg 
azért, mert egyedülálló módon a 
második világháborúban eleset-
tek neve is szerepelt rajta.

a MegVert 
tanácselnÖk
– Ez valóban kivételes. Hogy ke-
rülhettek rá a nevek?

– A pestszentimreieknek csak 

1943-ra gyűlt össze a pénzük az 
emlékmű felállítására. Akkor 
már javában tartott a második 
világháború, túl voltunk a doni 
katasztrófán. Így persze rávés-
ték az ott elesett, egykor Imrén 
élők neveit is. Hetvenhatban a 
szétrombolt emlékmű helyére 
felszabadulásit emeltek. Annak 
az avatásán a szó szoros értelmé-
ben megverték a tanácselnököt.

– Kik?
– Az özvegyek, akiknek a má-

sodik világháborúban halt meg a 
férjük. Az ütlegek hatására a ta-
nácselnök kiadta az ukázt, hogy 
állítsák vissza a szétvert, eredeti 
emlékművet. Mi ezt újítottuk, 
s állítottuk fel a patika mellett 
1988. március 14-én. Tombolt is 
a Népfront vezetője, mondván: 
„Pándy, magával mindig csak a 
baj van!” Bár engedélyezték az 
átadást, csak a felújításban részt 
vevőket mertük meghívni. Igaz, 
mindenkiről készítettünk vide-
ofelvételt, amelyen elmondta, 
ki ő, és miben segített. A párt-
titkárnő elég ideges volt, amikor 
neki is nyilatkoznia kellett.

– Sikerült-e megvalósítani 
mindazt, amiért egykor létrehoz-
ták a társaságot?

– Nyolcvankilencben, ami-
kor a Széky Társaságot létrehoz-
tuk, alapvető célkitűzésünk volt 
a második világháborús emlék-
mű és az országzászló felállítása. 
Kilencvenben az új országzász-
ló állt, elsőként Magyarorszá-
gon, rá két esztendőre átadtuk 
az emlékművet. Mindegyiket 
fel is újítottuk azóta, mi több, 
az utóbbi esztendőkben meg-
újult a városközpont is. Jövőre 
is vannak terveink. Szeretnénk 
egy domborművet elhelyezni 
a Pintér Kálmán Szakrendelő 
homlokzatán, megvalósítani 
Imre díszkivilágítását, kiadni 
Pestszentimre első évkönyvét, 
múzeumpedagógiai foglakozá-
son megismertetni a diákokkal 
az első világháborút és benne a 
pestszentimreiek szerepét.

„apám, lévén 
földrajztanár, rengeteg 
térképpel tért 
vissza a fogságból. 
gyűjteményét 
többek között azzal 
gyarapítottam, hogy 
az összes imréről 
készült térképet 
vagy azok másolatát 
begyűjtöttem. az 
általa gyűjtött egyéb 
anyagokból alapítottuk 
meg a Pestszentimre-
gyűjteményt, amelyet 
róla, vagyis Pándy 
árpádról nevezett el a 
Széky társaság.”

világháborús 
emlékművek
A Hazafias Népfront megfeddte a helytörténeti csoportot

Pándy tamás családja a sok megpróbáltatás ellenére is mindig Pestszentimrére tért haza

Meglepetés volt kiss Péterné számára, amikor megkapta a kerület szociális gondo-
zója elismerő címet. Senki sem szólt neki az életfa Szociális Szolgálatnál, de a leve-
gőben érezni lehetett, hogy valami készül. azt mondta, olyan szépen mosolyogtak rá 
a díjátadás előtti napon a kollégái, hogy tudta, valami lesz, csak azt nem, pontosan 
mi. amikor a nevén szólították a rózsa Művelődési házban tartott ünnepélyen, akkor 
világosodott meg előtte.

Az oldalt összeállította: Ditzendy Attila Arisztid

a Széky tárSaSág az idén JUBilEUMi kiállítáSt SzErvEzEtt 
saját negyedszázados történetéből rendezett kiállítást az egyesület, a 125 éves 
lajosmizsei vasútra pedig nosztalgiavonattal emlékezett. az eseményen körülbelül tízez-
ren vettek részt. ebből az alkalomból jelent meg a lajosmizsei vasútvonal 125 éves tör-
ténete című kötet, amely a széky társaság által kiadott Pestszentimre története sorozat 
második része. az első világháború kitörésének 100. évfordulójára felújították a Magyar 
Hősök emlékművét, felavatták Pestszentimre első köztéri térképét, megnyitották az első 
világháborús kiállítást, amelyhez füzetmellékletet készítettek. sikeres volt a társaság által 
szervezett gyermeknap és adventi börze is.


