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A CivileKért

Második alkalommal látta vendégül a 
XViii. kerületi önkormányzat a helyi civil 
szervezeteket a budapesti civil infor-
mációs centrum információs napján. 
a novemberben tartott első találkozón 
a pályázati lehetőségekről kaptak 
tájékoztatást az érdeklődők, a február 
12-i fórumon pedig az alapítványokat, 
egyesületeket érintő jogszabály-válto-
zások voltak terítéken.

CsiBész-öröm

Az eddiginél tágasabb, felújított épület-
be költözött a csibész családvédelmi 
központ Pestszentimrei gyermekjóléti 
és családsegítő szolgálata.  az intéz-
mény 12 év alatt többször költözött, 
de végre egy tágas, minden igényt 
kielégítő ingatlant vehetett birtokba, 
amelyet  az önkormányzat nevében 
csomó tamás, a szociális ügyekért 
felelős alpolgármester adott át. 

így KönnyeBB lesz!

Galgóczy Zoltán, a kerületi képviselő-
testület fővárosi küldöttje örömmel 
beszélt a budapest komplex integrált 
szennyvízelvezetése program kere-
tében elkezdődött csatornázásról. 
ugyancsak jelentős beruházás lesz a 
béke téri csomópont fejlesztése, vala-
mint a Margó tivadar utca és a baross 
utca kereszteződésében a körforgalom 
kialakítása.

oPerAKAlAnd 

A Vajk-sziget általános iskola tanulói 
január 22-én, a magyar kultúra napján 
különleges eredményhirdetésen vehet-
tek részt az operaházban. a kodály 
Zoltán Háry jános című daljátéka által 
ihletett videoklip-pályázat ugyanis 
aznap érkezett a záróeseményé-
hez. a Vajk 8. osztályos tanulóinak 
videója első helyezést ért el, és a 
balettigazgatói különdíjat is elnyerte.

mosolyKA

„Ma már nemigen tudok úgy végigmen-
ni az üllői úton, hogy ne köszönjenek 
rám” – mondja Hozleiter fanny, akit a 
legtöbben a becenevén, Mosolykaként 
ismernek. a fiatal lány gyakran tűnik 
fel a médiában, de nem csak onnan 
ismerhetjük, hiszen Pestszentlőrincen 
él, és itt is dolgozik. könyvéből kará-
csonytól január végéig csaknem 10 
ezer példány fogyott. 

4. oldal 5. oldal 8. oldal 16. oldal2. oldal

�Ma még 
ugyan arra fi-
gyelünk, hogy 

mond-e még havat 
az időjárás-jelen-
tő, és hogy mikor 
tehetjük le a vaskos 
télikabátot, azonban 
pár nap múlva itt a 
tavasz, és a szülők 
elkezdhetik tervezni 
iskolás gyermekeik 
nyári táborozását. 
az ez évi költség-
vetésben kiemelt 
figyelmet fordít az 
önkormányzat a 
táborokra és még 
megannyi gyere-
keknek szóló prog-
ramra. 

városKéP   

Körbe lehet biciklizni, télen ki-
váló korcsolyapálya, de a legjobb 
azért mégiscsak az, ha nyaralni 
utazunk a Balatonhoz. Kucsák 
László országgyűlési képviselő, 
alpolgármester szerint felbecsül-
hetetlen jelentőségű az, hogy a 
gyerekek ne csak hírből ismer-
jék a magyar tengert, amely már 
annyi kerületi diáknak adott 
felejthetetlen élményt a nyári 
hónapokban. 

a gyerMekeiNk 
jÖVőjéért
Kucsák László azt is hozzátette, 
hogy az önkormányzat nemcsak 
a balatonakali, illetve a nyári 
napközis tábor költségeihez járul 
hozzá, hanem fedezi a legjobb 
tanulók erdélyi kirándulásának 
költségeit is. Az alpolgármester, 
aki évtizedekig dolgozott a ke-
rületben tanárként, majd isko-
laigazgatóként, örömét fejezte 
ki, hogy politikusként immár 
több lehetősége van arra, hogy 
a kultúra, a közművelődés és 
az oktatás területén olyan újabb 
lehetőségeket teremtsen – akár 
a költségvetési források bizto-
sításával –, amelyek nemcsak a 
szakmai színvonalat emelhetik, 
de a pedagógusok munkájának 
nagyobb fokú elismeréséhez is 
hozzájárulhatnak.

– nem kevesebb, mint a gye-
rekek jövője az, amit a családi 
nevelés és a pedagógusok mun-
kája megalapoz, ezért igyek-
szünk kifejezni elismerésünket 
az áldozatos munkájukért – 
mondta Kucsák László a kerü-

leti fenntartású intézményekben 
számottevően megnövelt béren 
kívüli juttatások indoklásaként. 
– ezt a szemléletet tükrözi a 
szakmai programokra, tovább-
képzésekre felhasználható pe-
dagógiai innovációs keret jelen-
tős, több mint 10 millió forintos 
megemelése is. 

tegyüNk együtt!
Az önkormányzat az óvodákban 
a gyermekek higiénés körülmé-
nyeinek javítására is biztosított 

forrásokat a költségvetésben. Az 
idén is alapos vizsgálaton esnek át 
a kerület apró tappancsai, a pozi-
tív szülői visszajelzéseken felbuz-
dulva ugyanis az önkormányzat 
finanszírozza a nagycsoportosok 
ortopédiai vizsgálatát az isko-
lakezdés előtt, valamint támo-
gatja a kerületi gyerekeket ellátó 
Heim Pál kórház ügyeletét és a 
nyári életmódtáborok megtartá-
sát. ezen túlmenően bővültek az 
ifjúsági programok támogatási 
lehetőségei is. 

tÖbb iNgyeNes 
PrograM
A nagycsoportosok mellett az idő-
sebbek is készülhetnek az iskolá-
ba, hiszen februárban folytatódik 
a népszerű nyugdíjas Akadémia.

– Hasznos képzésre, szóra-
koztató művelődésre adnak lehe-
tőséget az előadások, amelyekre 
reményeim szerint a korábbinál 
is többen fognak ellátogatni – 
mondta Kucsák László. 

Az akadémián kívül a meg-

újult Pestszentimrei Közösségi 
Ház színes programjaira is várják 
az időseket és természetesen vala-
mennyi kerületi lakost. 

– A megújult imrei városrész 
valódi ékköve lett az intézmény, 
ahol az átépítésnek köszönhetően 
a nagyobb tér és a közvetlen kert-
kapcsolat kínál új lehetőségeket a 
szabadidő tartalmas eltöltésére – 
hangsúlyozta az alpolgármester.

A költségvetésről bővebben  
az 5. oldalon 

Honnan
vannak
 a milliók?
Bár már három hete 
annak, hogy kirobbant az 
mszP eddigi elnökhelyet-
teséhez, simon gáborhoz 
kötődő pénzügyi botrány, 
a bukott politikus azóta 
sem adott választ arra, 
hogy az ausztriai bank-
ban elhelyezett 240 millió 
forintnyi pénz honnan 
származik.

simon gáborról több 
mint három hete írta meg 
a magyar nemzet, hogy 
240 millió forintnyi eltitkolt 
vagyona van egy osztrák 
bankszámlán. a szocialista 
politikus a mai napig nem 
adott magyarázatot arra, 
honnan származik a pénz, 
hiába ígérte a botrány 
kirobbanásakor, hogy tisz-
tázza az eredetét.
simon gábor azóta nem 
csupán nem elnökhelyet-
tese az mszP-nek, de már 
a pártnak sem tagja, és az 
utolsó pillanatban, február 
12-én lemondott ország-
gyűlési képviselői mandátu-
máról is. Így mentelmi jogát 
nem kell felfüggeszteni, a 
legfőbb Ügyészség elindít-
hatta a szükséges vizsgá-
latokat.
Fazekas géza, a legfőbb 
Ügyészség sajtószóvivője 
február 5-én közölte, hogy 
a legfőbb ügyész adócsalás 
és magánokirat-hamisítás 
megalapozott gyanúja miatt 
kezdeményezte a szoci-
alista képviselő mentelmi 
jogának felfüggesztését, 
s „az ügy másik vetülete-
ként” beszélt a kötvényki-
bocsátásról is. ismertette: 
a főváros Xviii. kerületi 
önkormányzatának 2008-
as kötvénykibocsátásával 
kapcsolatban – lévai istván 
zoltán alpolgármester 
feljelentése nyomán – az 
ügyészség 2012 februárjá-
ban hűtlen kezelés gyanúja 
miatt nyomozást rendelt el. 
a nyomozást a budapesti 
rendőr-főkapitányság foly-
tatta, majd 2013 szeptem-
berében bűncselekmény 
hiányában megszüntette. az 
elmúlt hetekben napvilágot 
látott információk alap-
ján azonban a nyomozás 
folytatásáról döntött az 
ügyészség.  

Bővebben a 3. oldalon

elfogadta a költségvetést a képviselő-testület

főszerePBen 
a KerületieK

Kucsák lászló országgyűlési képviselő kiemelt figyelmet fordít a diákok táboraira és a színes gyermekprogramokra
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Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

Ingyenes
jogi tanácsadás

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és időpont 
kérés a 296-1440-es 

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

Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 

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

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

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

KözérdeKű info
Budapest Főváros 

Kormányhivatala XVIII. 
Kerületi Hivatala 
Városház u. 16.
tel.: 296-1400

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

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

oKmányirodáK 
Batthyány u. 80.

tel.: 296-1457, 296-1453 
Ady E.u. 100.

tel.: 297-5733, 297-5734 
H., Sze.: 8–12 és 14–18, 
K., Cs.: 7–11 és 13–16, 

(csüt. délután kizárólag 
időpontfoglalással) P.: 8–12

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

Észrevételével 
keresse az irodákat!

296-1300
gyámhivatal:

dr. ternyáK Péter lajos
hivatalvezető

Okmányiroda:
Baier tiBor
irodavezető

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. HunyadKürti szilvia
irodavezető

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

KözjegyzőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

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

Pintér Kálmán  
szaKrendelő
Nemes u. 18

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

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

rendőrKaPitányság
Üllői út 438.  

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

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

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

KözBiztonsági centrum
Kondor B. sétány. 1.

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

imre-Pont
Kisfaludy u. 68/B

Tel.: 291-4617
imrepont@pikhaz.hu

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

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

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

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

BAUer FerenC
Fidesz, 06-30-460-3855 
bauerferi@-t-online.hu. Előzetes 
egyeztetés alapján.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PetrovAi lászló
Független, 06-30-933-5025,
petrovai.laszlo@parbeszedmagyarorszagert.hu
előzetes egyeztetés alapján

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

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

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

PusKás attila   

Az információs napra ismét 
számos helyi civil szervezet 
képviselője jött el, ezúttal is 
megtelt a hivatal aulája. Az 
érdeklődők nagy száma bizo-
nyítja, hogy mennyire fontos a 
jó kapcsolat az önkormányzat 
és a különféle helyi szervező-
dések között. Kucsák László 
országgyűlési képviselő, alpol-
gármester ismételten kiemel-
te, hogy a Civil Információs 
Centrum (CIC) nagyszerű le-
hetőséget teremt arra, hogy a 
civil szervezetek, egyesületek 
a működésükkel kapcsolatos 
kérdésekben is szervezett for-
mában kapjanak segítséget.

Nagyobb 
felelősség
A fórumon megjelenő civile-
ket Benkő Ingrid, a CIC jogi 
tanácsadója tájékoztatta az 
egyesületeket, alapítványokat 
érintő ez évi jogszabály-vál-
tozásokról. A szervezeteknek 

az új szabályokhoz igazodva 
módosítaniuk kell az alapító 
okiratukat, illetve figyelembe 
kell venniük azokat a közhasz-
núsági jelentés beadásakor. 

– Az egyesületek eldönt-
hetik, hogy a polgári törvény-
könyv változásainak március 
15-i hatálybalépése előtt vagy 
azt követően tartanak közgyű-
lést – mondta Benkő Ingrid. 
– Azoknak a szervezeteknek, 
amelyek még a régi szabályo-

zás szerint, március 15. előtt 
tartanak, ezt követően két 
évük lesz arra, hogy működé-
sük megfeleljen majd az új jog-
szabályi követelményeknek.

Praktikus 
taNácsok
A tájékoztatót követően kér-
désekre is válaszolt Benkő 
Ingrid. A legérdekesebb fel-
vetés az volt, hogy mi lehet a 
következménye annak, hogy 
nagyobb lesz az egyesüle-
ti elnökök jogi felelőssége. A 
tanácsadó erre úgy válaszolt, 
hogy hallott már olyan szak-
mai kommentárokat is, ame-
lyek szerint ezek után nehéz 
lesz olyan egyesületi elnököt 
találni, aki fizetés nélkül elvál-
lalja a tisztséget. Kucsák Lász-
ló a kissé száraznak tűnő téma 

ellenére is sikeresnek értékelte 
a második CIC-fórumot is.

– Praktikus teendőkről 
szólt a mai fórum, amelyek 
szükségszerűek ahhoz, hogy 
a későbbiekben csökkenjen az 
adminisztráció, átláthatóbb és 
talán könnyebb is legyen az 
egyesületek, alapítványok mű-
ködése – mondta. – A kerü-
letünkben dolgozó civil szer-
vezeteknek igyekeztünk ezzel 
a tájékoztatóval is segítséget 
nyújtani, hiszen ők az okta-
tástól a természetvédelmen, 
az időskorúak segítésén át a 
sportig a szabad idejükben ön-
erőből igyekeznek valamilyen 
közhasznú cél érdekében tevé-
kenykedni. A mi dolgunk az, 
hogy amennyire lehet, anyagi 
erőforrásokkal, például pályá-
zatokkal vagy például ilyen 
fórumok megszervezésével se-
gítsük őket.

Kucsák László azt is ki-
emelte: fontos, hogy minden 
érintett naprakész informáci-
ókhoz jusson, és időben érte-
süljön a változásokról, lehető-
ségekről, illetve bármilyen, a 
civileket érintő, foglalkoztató 
problémáról.  

– A mostani fórumot is a 
civil szervezetek igényei sze-
rint hívtuk össze. Továbbra is 
várjuk a jelzéseket, kéréseket, 
hogy amennyiben szükség lesz 
rá, és a mai érdeklődés alapján 
úgy tűnik, hogy igen, a jövő-
ben is biztosítani tudjuk ezt a 
lehetőséget.

�Második alkalommal látta vendégül a XViii. 
kerületi önkormányzat a helyi civil szerveze-
teket a budapesti civil információs centrum 

információs napján. a novemberben tartott első 
találkozón a pályázati lehetőségekről kaptak tájé-
koztatást az érdeklődők, a február 12-i fórumon 
pedig az alapítványokat, egyesületeket érintő 
jogszabályi változások voltak terítéken.

Kucsák lászló országgyűlési képviselő a civilek előtt álló lehetőségekről beszélt
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Az átláthAtóbb 
egyesületi 
működés A cél 
Fontos, hogy minden érintett naprakész információkhoz jusson! 

nem mArAd Ki, AKi lemArAdt
a civil információs centrum folyamatosan tart töb-
bek között pénzügyi, jogi, közhasznúsági és adózási 
témakörökben fórumot saját székhelyén, a iii., Hidegkuti 
Nándor utca 8–10. szám alatt. tehát azok az érdeklő-
dők is tájékozódhatnak a változásokról, akik nem tudtak 
eljönni a XViii. kerületi találkozóra. 
a jogszabályváltozásokról szól a február 26-i partner-
ségi információs nap is, amelyet a Viii. kerületben, a 
Horánszky utca 13. szám alatt rendeznek. a további 
kérdésekben Mráz-Horváth edina és bódi gábor, a cic 
munkatársai készséggel állnak rendelkezésre 
a 479-5297-es vagy a 06-20-445-4105-ös telefonszá-
mon, valamint a cic@szazadveg.hu e-mail címen.
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vegyésztechnikus: 
– Felháborítónak tar-
tom, hogy nem tüntette 
fel a vagyonnyilatko-
zatában. Mi, hétköz-
napi emberek, keveset 
keresünk, nehezebben 
élünk, ezért is jogunk 
van tudni, hogy ő 
honnan szerzett ennyi 
pénzt.

tanár: 
– Nem tudok igazán 
véleményt nyilvánítani 
erről az ügyről, mert 
bármilyen meglepő a mai 
túlpolitizált világban, 
nem követem a politikát, 
így az illető urat sem 
ismerem.

nyugdíjas: 
– A leendő választási 
eredményektől függetlenül 
szeretném, ha kiderülne, 
honnan van ez a pénz. 
Az illetékes hatóságok nyo-
mozzák ki, mi történt, és 
ha nem törvényes forrásból 
került a számlára, akkor 
annak legyen meg a jogi 
következménye is. 

biztonsági őr:
– A 240 millió forint 
eredete is érdekelne, de 
sokkal fontosabbnak 
tartom azt, hogy ha már 
ilyen helyzetbe kerül egy 
politikus, akkor legyen 
benne annyi bátorság, 
hogy kiáll a nyilvános-
ság elé, és elmondja, mi 
történt. 

Mi a véleménye Simon Gábor eltitkolt ausztriai 
bankszámlájáról, illetve arról, hogy azon a képviselő 

240 millió forintnyi összeget tárol úgy, 
hogy nem vallotta be az adóhatóságnak?

PAPP JUliAnnA horváth orsolyA BAlog tiBor verBA tAmás 

Megkérdeztük:

Egyre rejtélyesebbé válik az MSZP bukott elnökhelyettesének ügye

� az elmúlt két 
hétben minden 
napra jutott újabb 

fejlemény simon gábor, 
az MsZP bukott elnök-
helyettesének botrányá-
ból. a politikus három 
hét után sem tisztázta, 
honnan származik az 
a 240 millió forintnyi 
valuta, amelyet ausztriai 
bankszámlán helyezett 
el titokban. az összeg-
ről korábban sem a 
vagyonnyilatkozatában 
nem tett említést, sem 
az adóbevallásában 
nem tüntette azt fel. 

városKéP-összeállítás  

Simon Gáborról több mint há-
rom hete írta meg a Magyar 
nemzet, hogy 240 millió fo-
rintnyi eltitkolt vagyona van 
egy osztrák bankszámlán. A 
szocialista politikus a mai napig 
nem adott magyarázatot arra, 
honnan származik a pénz, hiá-
ba ígérte a botrány kirobbaná-
sakor, hogy megmagyarázza az 
eredetét.

ciNikus VálasZ
A pénz eredetére ugyan nem 
derített fényt, de az eltitkolás 
okára cinikus magyarázatot 
adott február 10-én a képviselő, 
azt állítva, nem talált megfelelő 
rubrikát a vagyonnyilatkozat-
ban, ezért nem tüntette fel az 
összeget. 

Időközben azonban az is ki-
derült, hogy a 240 milliónál jó-
val többel kellene elszámolnia, 
mert 2012-es bevallásában egy 
80 millió forintos budai luxusla-
kás tűnt fel a semmiből, miköz-
ben jelenlegi feleségének is vásá-
roltak ingatlant azonos címen és 
azonos időpontban.

A Fővárosi Főügyészség el-
rendelte a nyomozás folytatását 

a XVIII. kerületnek az előző 
kormányzati ciklusban – 2008-
ban és 2009-ben – lebonyolított 
kötvénykibocsátásaival össze-
függésben. 

kerületi PéNZek?
Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyész-
ség sajtószóvivője február 5-én 
közölte, hogy a legfőbb ügyész 
adócsalás és magánokirat-ha-
misítás megalapozott gyanúja 
miatt kezdeményezte simon 
gábor szocialista országgyűlé-
si képviselő mentelmi jogának 
felfüggesztését, s „az ügy má-
sik vetületeként” beszélt a köt-
vénykibocsátásról. Ismertette: a 
főváros XVIII. kerületi önkor-
mányzatának 2008-as kötvény-
kibocsátásával kapcsolatban 

– Lévai István Zoltán alpolgár-
mester feljelentése nyomán – az 
ügyészség 2012 februárjában 
hűtlen kezelés gyanúja miatt 
nyomozást rendelt el. A nyomo-
zást a Budapesti Rendőr-főka-
pitányság folytatta, majd 2013 
szeptemberében bűncselekmény 
hiányában megszüntette. Az el-
múlt hetekben napvilágot látott 
információk alapján azonban a 
nyomozás folytatásáról döntött 
az ügyészség.  

A kerület korábbi vezetősége 
2008 decemberében bocsátott 
ki 3 milliárd forintnyi kötvényt 
az egyik osztrák bank leányvál-
lalatán keresztül. Lévai István 
Zoltán alpolgármester a Hír Tv 
egyik műsorában megjegyezte: 
sajtóhírek szerint simon gábor 

2009 januárjában fizetett be egy 
nagyobb összeget erre a feltétele-
zett számlára, amelyet ugyanen-
nél a banknál vezetett, tehát idő-
beni egybeesés mindenképpen 
van a két ügy között. Ráadásul 
az önkormányzat ezért a tranz-
akcióért a hírek szerint 60 millió 
forintot fizetett a Volksbanknak, 
míg a többi banknál 1-2 millió 
forintot kértek volna a kötvény-
kibocsátásért.

Az alpolgármester simon gá-
bor eltitkolt 240 milliójával kap-
csolatban felháborítónak tartja 
emellett, hogy a sajtóhírek alap-
ján a szocialista válságstábban 
fel sem merült az, hogy rákér-
dezzenek az összeg eredetére.

Az új fejlemények kapcsán 
megkerestük az MsZP kerületi 

frakcióvezetőjét, Kőrös Pétert, 
akitől érdemi válaszokat nem 
kaptunk, csupán a párt hivatalos 
formuláit ismételte: „simon gá-
bor már nem tagja az MsZP-nek. 
A pénzzel kapcsolatos minden 
információról őt kell kérdezni.”

NyoMoZók 
siMoNNál 
és aZ MsZP-Nél
Őt azonban hiába is kérdeznénk, 
mert az újságírókkal nem áll 
szóba. A rá várakozó újságírók 
elől valóságos autós üldözéssel 
menekült, majd miután február 
13-án értesítette a parlament el-
nökét, hogy országgyűlési kép-
viselői mandátumáról is lemon-

dott, az érdeklődő újságírókat 
zaklatással vádolta meg, mond-
ván, már nem közszereplő.

Ugyanezen a napon – miután 
mentelmi joga megszűnt – az 
MsZP volt elnökhelyettesének 
pestszentlőrinci házánál jelen-
tek meg a nyomozók, valamint 
az MsZP Jókai utcai székházá-
ban is vizsgálódtak. Onnan egy 
borítékot vittek el, mely a simon 
gábor által a pártnak külön le-
adott vagyonnyilatkozatot tar-
talmazza, lőrinci otthonában 
pedig információink szerint ira-
tokat foglaltak le.

simon gábor különös titkAi
Három hét után sincs válasz az Ausztriában parkoltatott 240 millió eredetére
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igazi összefogás: szaniszló sándor egykori alpolgármester és a most már gyanúsított simon gábor 

A KeRÜLeT VeZeTÉse 
VáRJA A VáLAsZOKAT
A Xviii. kerület önkormányzata üdvözli, hogy a Fővá-
rosi Főügyészség elrendelte a nyomozás folytatását a 
2008-as és 2009-es kerületi kötvénykibocsátással kap-
csolatban. A kerület vezetősége reméli, hogy a vizsgá-
lat segíthet megérteni azt is: hogyan halmozhatott fel 
az önkormányzat előző vezetése több mint 10 milliárd 
forintos adósságot?

A kerületi önkormányzat hivatalos tájékoztatást még nem kapott a 
vizsgálat elrendeléséről, de üdvözli a Fővárosi Főügyészség dönté-
sét. Minden eszközzel támogatja a konkrét ügy feltárását, és minden 
segítséget megad ahhoz, hogy minél hamarabb tisztázni lehessen a 
simon gábor eltitkolt vagyona és a XVIII. kerületi szocialista város-
vezetés zavaros ügyei közötti összefüggéseket.

Az önkormányzat vezetősége jelzi, hogy a választások után fel-
állított elszámoltatási Munkacsoportja közel 40 gyanús ügyben tett 
feljelentést. 

emellett a városvezetők továbbra is várják a helyi MsZP válaszait 
a következő kérdésekre: 

• Simon Gábor honnan szerezte több százmillió forintos vagyo-
nát, s az eltitkolt pénzek összefüggésbe hozhatók-e a szocialista vá-
rosvezetés 2010 előtti tevékenységével?

• A kerületi MSZP – hetekkel a botrány kirobbanása után – mi-
ért nem határolódik el simon gábortól, az ő tetteitől?

• A kérdéses időszakban (2000–2010-ben) a kerületi MSZP-frak-
ció tagjai, Mester László egykori polgármester, szaniszló sándor és 
Ferencz István egykori alpolgármesterek, Kőrös Péter frakcióvezető 
tudott-e az eltitkolt vagyonról?

• Simon Gábor és az érdekeltségébe tartozó cégei milyen szer-
ződéseket kötött/kötöttek 2000 és 2010 között az önkormányzattal, 
illetve a kerületi önkormányzati tulajdonú cégekkel?

• Simon Gábor be nem vallott és nem adózott megtakarításainak 
van-e köze ahhoz, hogy az előző önkormányzat több mint 10 milli-
árd forintos adósságot halmozott fel?

• Hogyan értékelik Simon Gábor botrányát, illetve milyen felelős-
séget éreznek az eladósított kerület volt MsZP-s országgyűlési képvise-
lőjének morális és büntetőjogi értelemben egyaránt aggályos tetteiért?

Ughy Attila polgármester 
Kucsák László országgyűlési képviselő, alpolgármester 
Dr. Lévai István Zoltán, 
Csomó Tamás alpolgármesterek

egy Kis 
megtAKArítás 
– Összesen bruttó 40 millió 
forintot „takaríthat meg” 
simon gábor, miután maga 
adta vissza képviselői 
mandátumát. Ha ugyanis 
az országgyűlésnek 
kellett volna kimondania 
a gyanúsan sok devizával 
rendelkező szocialista 
politikus esetében az 
összeférhetetlenséget, 
akkor nemcsak a képviselői 
mandátuma szűnt volna 
meg, de ötévnyi képviselői 
fizetését is vissza kellett 
volna fizetnie. 

tUdAtos 
FeledéKenység 
– tudatosan nem hazudtam 
– mondta ezt az MsZP 
bukott elnökhelyettese, 
simon gábor 2011-
ben a Népszabadság 
riporterének. akkor, 
amikor már három 
éve következetesen 
„elfelejtette” beleírni a 
vagyonnyilatkozatába 
azt a 240 millió forintnyi 
devizát, amiről a mai 
napig nem tudni, honnan 
szerezte.
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egyenlő esélyek
Pestszentlőrinc-Pestszentimre is 
csatlakozott a megváltozott munka-
képességű, fogyatékkal élő emberek 
nyílt munkaerő-piaci integrációját cé-
lul kitűző programhoz. A fogyatékos 
emberek világnapja alkalmából, 2013. 
december 3-án, a Jobb velünk a világ! 
rendezvénysorozat keretében indult el 
egy szemléletváltást kezdeményező 
program a nem Adom Fel Alapítvány 
irányításával. 

A kezdeményezést a Belügyminisztérium, az 
emberi erőforrások Minisztériuma, a Közigaz-
gatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkor-
mányzata is támogatta.

A programhoz való csatlakozásról szóló 
szándéknyilatkozatot a XVIII. kerület képvise-
letében Csomó Tamás alpolgármester írta alá. 
A kerületi önkormányzat ezzel ismételten kife-
jezte elkötelezettségét a megváltozott munkaké-
pességű, fogyatékos embereknek a nyílt munka-
erőpiacra való visszavezetése iránt. 

A nyilatkozat aláírásával a csatlakozók – a 
Fővárosi Önkormányzat, a kerületi önkormány-
zatok és számos más település vezető testületei 
– vállalták, hogy 2014-től az eddigiek mellett 
még két megváltozott munkaképességű mun-
kavállalót foglalkoztatnak a közigazgatásban.

– Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkor-
mányzata 2011 óta már két alkalommal ré-
szesült a Fogyatékosságbarát Munkahely el-
ismerésben. A kerület intézményeiben eddig 
is bevált gyakorlat volt a fogyatékossággal élő 
emberek alkalmazása – mondta Csomó Tamás. 
– A mostani szándéknyilatkozat aláírásával az 
önkormányzat támogatja a fogyatékos emberek 
közigazgatásban való foglalkoztatását, egyúttal 
vállalja ilyen munkatársak alkalmazását a pol-
gármesteri hivatalban.

Az alpolgármester kiemelte, hogy a szán-
déknyilatkozat arra is vonatkozik, hogy az ön-
kormányzat az ünnepi rendezvényein fogyaté-
kossággal élő művészeket, fellépőket is felkér a 
közreműködésre, szereplésre, ezzel is felhíva a 
figyelmet az esélyteremtés fontosságára. ezen-
felül érzékenyítő tréningek szervezésével segíti 
elő az érintett dolgozók munkahelyi beilleszke-
dését, és fejleszti munkatársai elfogadókészsé-
gét.

➜ P. a.

Lakatos 
a Lakatosért!
Legutóbbi számunkban a Lakatos-fórumot 
szervező egyesület neve technikai okok miatt 
lemaradt. A január 31-ei fórumot a Lakatos La-
kótelep Környezetéért egyesület  szervezte és fi-
nanszírozta. A rendezvényt Csörnyei Ferencné, 
az egyesület elnöke nyitotta meg.

Helyesbítés
Pándy Tamás kérésére közöljük, hogy a 2014. 
február 6-i Városkép 16. oldalán megjelent „Lé-
góveszély az 50-es években” című cikkhez mel-
lékelt gyermekrendelős kép és aláírás tévedésből 
került az újságba. 

A 2013. december 18-i szám 16. oldalán ta-
lálható „Karácsonyi szokások Pestszentimrén” 
című cikk képének aláírása megtévesztő. A 
helyes szöveg: „Az 50-es években Csorba Imre 
plébános vezetésével készültek a gyerekek az 
elsőáldozásra a kápolnában”. 

Új helyen 
a Csibész
Az eddiginél tágasabb, felújított épü-
letbe költözött a Csibész Családvédel-
mi Központ Pestszentimrei gyermek-
jóléti és Családsegítő szolgálata. 

A pestszentimrei intézmény az elmúlt 12 év 
alatt többször költözött, de február 6-án végre 
egy tágas, minden igényt kielégítő ingatlant ve-
hetett birtokba, amelyet  az önkormányzat ne-
vében Csomó Tamás, a szociális ügyekért felelős 
alpolgármester adott át ünnepélyesen a Vezér 
utca 52. szám alatt.

Korábban csak Pestszentlőrincen, a Ha-
vanna-lakótelepen lehetett szociális szolgál-
tatásokat igénybe venni, ami gondot okozott 
az imreieknek, mert tömegközlekedéssel csak 
többszöri átszállással tudtak oda eljutni. ezért 
az intézmény munkatársai elhatározták, hogy 
megoldást keresnek a problémára. 

– A Táncsics német nemzetiségi általános 
Iskola igazgatójával 2002-ben kezdődtek egyez-
tetések egy új tagintézmény kialakításáról és 
elhelyezéséről – mondta Madarassy Judit, a Csi-
bész Családvédelmi Központ vezetője. – először 
egy használaton kívüli irodában kaptunk he-
lyet, és három családgondozóval kezdtük meg a 
munkát. Később az albérlők átmeneti házának 
alagsorába kerültünk, majd két év múlva visz-
szaköltöztünk az iskolába, egy felújított épület-
be, amely azonban a használat során szűkösnek 
bizonyult. ezzel a mostani költözéssel megoldó-
dott a gondunk, mert egyrészt a Vezér utcában 
jobban megközelíthető az intézmény, másrészt 
az épület sokkal tágasabb, és itt van elég hely a 
családterápiás ülések, mediációs foglalkozások 
tartására, valamint a kertvárosi igényekhez iga-
zodó szabadidős programok szervezésére is. 

Csomó Tamás az ünnepélyes megnyitón 
szintén megemlítette a szolgálat többszöri költö-
zését, amire most már „pontot lehet tenni”. Az 
épületet a Városgazda XVIII. kerület nonprofit 
Zrt. újította fel. Az alpolgármester azt is elárul-
ta, hogy az önkormányzat legközelebb a Laka-
tos-lakótelepen tevékenykedő Életfa szociális 
szolgálat épületét kívánja renoválni.

fülep erzsébet

Mindenkinek 
jutott a jóból
ismét ebédet osztott a rászorulóknak 
az elmúlt szombaton a Pestszentimrei 
Katolikus Karitász. 

ebben az évben immár harmadszor látták ven-
dégül a szent Imre-plébániatemplom kertjében 
azokat az embereket, akik az utcán, de legalább-
is nélkülözve töltik a napjaikat. A rászorulók 
körében egyre ismertebb és elismertebb kez-
deményezés ezúttal is sokakat mozgatott meg. 
Kovács István, a szervezet vezetője elmondta, 
hogy mintegy 150 embernek hozzávetőleg 300 
adag babgulyás jutott és fogyott is el az utolsó 
kanálig.  ezúttal is volt második fogás is: megy-
gyes pitével kínálták az egy-két órára boldoggá, 
mosolygóssá tett embereket.

Az ebédosztáson részt vett Kucsák László 
alpolgármester, országgyűlési képviselői is, aki 
a karitász állhatatos munkáját dicsérte: „Amit 
ők tesznek, az azért is példaértékű, mert nem 
csupán egy-egy alkalommal látják vendégül a 
rászorulókat, hanem már két éve rendszeresen. 
Beszélgettem az előbb velük, s elmondták, vár-
ják, hogy itt enyhíthessék az étvágyukat, mert a 
mennyiség mellett az étel minősége is kifogás-
talan. Jómagam is segítettem az ételosztásban, 
és amikor átadtam egy-egy teli tányér gulyást, 
az volt az érzésem, hogy egy darabka jót nyúj-
tok át az embereknek.”

➜ r. f.

– Régóta próbáljuk mi is, és próbálták önkormány-
zati elődeink is rendezni az Almáskert sorsát. Most 
egy lépéssel közelebb kerülhetünk a megoldáshoz 
– mondta a témában február 17-én tartott tájékoz-
tató fórumon Lévai István Zoltán alpolgármes-
ter. – A kérdéses terület két részből áll. Az egyik 
a víziközmű-társulás által érintett rész, amelynek 
az ügye előbbre tart. A másik területrészen még 
hátravan a telekalakítás, amelynek megkezdéséhez 
szükséges, hogy a képviselő-testület elfogadja a 
szabályozási tervet, amire jó esélyt látok.

Mártonffy Miklós, Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
főépítésze kiemelte, hogy az önkormányzatnak a 
szabályozási terv megvitatása és elégedettség ese-
tén annak elfogadása a feladata, a telekalakítás 
már a tulajdonosok megegyezésén múlik. Az 1998 
novembere óta belterületnek számító Almáskert 
legnagyobb gondja az, hogy az építési telkek ki-

alakításához úgynevezett telekcsoport-újraosztást 
kell végrehajtani, ami sok tulajdonos egyetértését 
igényli. Mintegy 170 tulajdonos 143 telket birtokol 
itt, közülük néhányat az önkormányzat. A telek-
alakítás szempontjából az Almáskert problémás 
része nagyjából az Alacskai út, a Platánliget utca, 
a Határ út és az Orgonafüzér utca által határolt te-
rület.

Bár a főépítész kérte, hogy a fórum résztvevői 
szorítkozzanak a szabályozási terv megvitatására, 
érthető módon a hozzászólások többnyire a telek-
alakítás körüli vitákról szóltak. Abban viszont a 
jelenlevők többsége egyetértett, hogy ezt a kérdést 
csak közösen oldhatják meg, és hogy tőlük függ, 
mikorra egyeznek meg a telkek pontos helyét és 
méreteit illetően, és mikor kezdődhetnek meg az 
első építkezések.

➜ P. a.

A tulajdonosok kezében lesz 
az Almáskert sorsa
Az önkormányzat képviselő-testülete a márciusi ülésén készül elfogadni az Almás-
kert új szabályozási tervét. ha ez megtörténik, akkor már a telektulajdonosokon 
múlik, hogy mikor kezdődhet el az érdemi munka, azaz mikor épülhetnek meg az 
első lakóingatlanok ezen az új, kertvárosi övezetnek tervezett területen. 

Amint azt Járainé Bődi Györgyi igazgatónő el-
mondta, a bevételből részben az iskola pedagógiai 
programját támogatják.

– Céljaink megvalósításához sokszor kell 
költségvetésen felüli összeget előteremteni. gon-
dolok itt többek között az ének-zene tagozato-
sok fellépőruháira, a kirándulásokra, a vidéki 
vagy külföldi rendezvények utazási költségeire, 
és diákjaink számos tanulmányi versenyen is 
részt vesznek. Iskolánkra jellemző az is, hogy 
sok hátrányos helyzetű, de tehetséges gyereket 
is befogad, és természetesen ők sem maradhat-
nak ki egyetlen közös programból, utazásból sem 
– mondta az igazgatónő, kiemelve, hogy mind-
ehhez rendkívül sok segítséget kapnak a szülői 
munkaközösségtől.

Majerné Varga Dóra, a munkaközösség elnöke 
hozzáfűzte, hogy a bál segítségével teremtik elő 
azt az összeget is, amelyből az év végén jutalmaz-
ni tudják a diákokat.

– Hagyomány nálunk, hogy nemcsak a jó ta-
nulók könyvjutalmait adjuk át az évzárón, hanem 
tanulmányi eredménytől függetlenül azokat a 
gyerekeket is megajándékozzuk, akik kiemelkedő 
szerepet vállalnak a közösség építésében, a közös-
ségi munkában. 

Ughy Attila polgármester rövid megnyitó be-
szédében úgy fogalmazott, hogy nem csupán egy 
iskolai bálon, hanem egy kiváló szülői, pedagó-
gus- és gyermekközösség ünnepén vehet részt. 

– A hetedik osztályosok nyitányként előadott 
palotás tánca bármelyik gimnáziumi szalagava-
tón megállná a helyét – tette hozzá. 

A rendezvényen Csomó Tamás alpolgármester 
és Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselő is 
részt vett, Kucsák László országgyűlési képviselő, 
alpolgármester pedig fel is lépett: Draskóczy Zol-
tánnal és Visky Dénessel közösen rövid gitárkon-
certet adott.

➜ Puskás

Báloztak a vörösmartysok 
évről évre egyre nagyobb szabású a vörösmarty mihály ének-zenei nyelvi általános 
iskola és gimnázium jótékonysági bálja. A rendezvény előbb az iskola tornatermét, 
majd a Kondor Béla Közösségi házat nőtte ki, így idén február 15-én már a lőrin-
ci sportcsarnokban mulattak együtt a tanárok, a diákok, a szülők és a meghívott 
vendégek.
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5KözéletCsaknem minden adósságától megszabadul végre a kerület

� feltehetőleg az 
utolsó szakaszá-
ba érkezett az 

adósságkonszolidáció. 
az állami segítség-
nek köszönhetően 
az önkormányzat a 
pestszentimrei szakren-
delő és a sportkastély 
helyzetének rendezése 
után visszavásárolja a 
nyomasztó terhet jelen-
tő kötvényeket.

KeréKgyártó györgy  

− Megdöbbenéssel értesült a 
történtekről az önkormányzat, 
és még mindig válaszokat vá-
runk – fogalmazott napirend 
előtti felszólalásában Lévai Ist-
ván Zoltán. Az alpolgármester 
simon gábor szocialista ország-
gyűlési képviselő ügyére utalt 
ezzel, amely hetek óta foglalkoz-
tatja a közvéleményt. Mint arról 
a kerületi média is beszámolt, az 
osztrák pénzügyi felügyelet 240 
millió forintot talált egy simon 
gábor által Ausztriában nyitott 
bankszámlán. A képviselő eddig 
nem tudott elszámolni a pénz 
eredetével, és azt egyetlen adó-
nyilatkozatában sem tüntetette 
fel. Az ügyet bonyolítja, hogy si-
mon abban az időszakban nyi-
totta meg a bankszámlát, ami-
kor az MsZP választmányának 
elnöke volt, és a XVIII. kerü-
letben is befolyásos személynek 
számított, és amely időszakban 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata kötvényt bo-
csátott ki, mégpedig a legrosz-
szabb ajánlatot tevő banknál. 
Az ügyészség újra nyomozást 
indított ebben az ügyben.

Megújuló 
eMlékMűVek
Különös figyelmet fordít az ön-
kormányzat a helyi közterületek 
állapotának megóvására, ezen 
belül is a műemlékek rendben 
tartására, megújítására. Cél az 
is, hogy a Pestszentlőrincen és 
Pestszentimrén található közös-
ségi terek oly módon újuljanak 
meg, hogy a régi értékek megőr-
zésével megfeleljenek a modern 
kor elvárásainak. 

A Pestszentimre-városköz-
pont megújítása projekt egyik 
eleme volt a Hősök tere korsze-
rűsítése. e folyamat egyik szim-
bolikus eseményeként tavaly az 
Imre-ház néven újjászületett ko-
rábbi Patika-ház előtt tartották 
a helyi 1956-os megemlékezést, 
és ebbe a koncepcióba illeszke-
dett az első világháborús emlék-
műnél rendezett ünnepség is. A 
Hősök tere megújításával kettős 
célt sikerült elérni: miközben 

egy korszerű közösségi tér jött 
létre, megszépültek az emlék-
művek is.

Ugyanígy e két szándék ta-
lálkozik egy új projektben, 
amely a Kossuth téri első vi-
lágháborús emlékmű renoválá-
sát célozza. ezt az emlékművet 
1938-ban avatták fel, a készítő-
je Visnyovszky Lajos helybeli 
szobrászművész volt. A nemcsak 
a Kossuth tér, hanem az egész 
kerület egyik ikonjának tekint-

hető mementóra mára igencsak 
ráfér a renoválás. A február 11-i 
ülésen a képviselő-testület arról 
döntött, hogy részt vesz a Közép- 
és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közala-
pítvány pályázatán, amely első 
világháborús emlékművek ál-
lagmegőrző munkálataihoz ad 
forrást. Támogatta a képviselő-
testület a Települési Értéktár Bi-
zottság javaslatát, amely az em-
lékmű méltó díszkivilágításának 

megvalósítását kezdeményezte, 
valamint megadta az elvi támo-
gatást a pestszentimrei emlékmű 
dr. széky endre Pestszentimre 
Történeti Társaság által kezde-
ményezett teljes felújításának. 
ennek révén visszakaphatja 
régi fényét Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre két hősi emlék-
műve.
Megkezdődött az önkormány-
zati adósságkonszolidáció kö-
vetkező szakasza. A XVIII. ke-
rület legsúlyosabb terhei közé 
tartozik azoknak a városfejlesz-
tési kötvényeknek a törlesztése, 
amelyeket 2008-ban és 2009-
ben bocsátottak ki. Az állami 
fedezetvállalással most lehető-
ség nyílt a kötvények visszavá-
sárlására, amit meg is szavazott 
a képviselő-testület.

kÖrforgaloM
A február 11-i ülésen hallgat-
ta meg a képviselő-testület 
galgóczy Zoltán fővárosi kül-
dött beszámolóját. galgóczy a 
beszámolójában összefoglalta 
a Fővárosi Közgyűlésben elért 
legfontosabb eredményeket. 
ezek közül kiemelkedik, hogy 
a Béke tér felújítása, valamint a 
Baross és a Margó Tivadar utca 
kereszteződésébe tervezett kör-
forgalom megépítése már ebben 
az évben elkezdődhet. 

A Xviii. kerület 
legsúlyosabb ter-
hei közé tartozik 
azoknak a városfej-
lesztési kötvények-
nek a törlesztése, 
amelyeket 2008-ban 
és 2009-ben bocsá-
tottak ki. Az állami 
fedezetvállalással 
most lehetőség 
nyílt a kötvények 
visszavásárlására.
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Galgóczy Zoltán, a kerületi kép-
viselő-testület fővárosi küldöttje 
a február 11-i testületi ülésen 
tartott beszámolójában kiemelte 
a Budapest komplex integrált 
szennyvízelvezetése program 
keretében elkezdődött csatorná-
zást. 

– Ugyancsak jelentős beru-
házás lesz a Béke téri csomópont 
fejlesztése, valamint a Margó 
Tivadar utca és a Baross utca ke-
reszteződésében a körforgalom 
kialakítása – tette hozzá a kép-
viselő. – A két, több százmilliós 
projekt reményeink szerint még 

az idén megvalósul. A tervek 
készen vannak, a közbeszerzés 
és a kivitelezés van hátra.

A Fővárosi Közgyűlés a múlt 
évben több kerületi műemléket 
is helyi védelem alá helyezett. 
Budapest építészeti öröksé-
gét gazdagítja többek között 
a Dohnányi ernő Zeneiskola 
épülete, a gyermekotthonként 
működő volt Kuszenda-villa, 
a nemes utcai római katoli-
kus templom és a Hargita téri 
Fadrusz-kereszt.

– A Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei nyelvi általános 
Iskola és gimnázium igazgató-
nője, Járainé Bődi györgyi a fő-
város által adható legmagasabb 
szintű pedagógusi elismerésben, 
Bárczy István-díjban része-
sült – emlékeztetett galgóczy 
Zoltán, aki sikeresnek ítélte a 
pestszentlőrinc-pestszentimrei 
utcanevek megváltoztatására 
irányuló törekvéseket is. – A 
Fővárosi Közgyűlés teljes egé-
szében elfogadta a kerületi mun-
kacsoport javaslatait.

A fővárosi küldött beszámolt 
arról is, hogy az önkormányzat 
több, jelenleg a Fővárosi Ön-
kormányzattal közös tulajdonú 
ingatlan kivásárlására törekszik. 

– ezek egyike az egykori 
gelka-épület a gloriett-telepen, 
amelynek sorsa hosszú évek 
óta rendezetlen. Az ingatlannal 
kapcsolatos problémák megol-
dása szívügyem. Ha a kérdéses 
ingatlanokat megvásároljuk, 
akkor azok sorsáról a kerület 
dönthet, és számolhat velük a 
jövőbeni fejlesztések során.

A beszámolóban kiemelt he-
lyet kapott a különféle kerületi 
és civil pályázatokon való sike-
res részvétel. 

– A Tér-Köz pályázaton a 
Kossuth tér és a Lakatos-lakó-
telep közösségi tereinek felújítá-
sa az önkormányzati önrésszel 
együtt 200 millió forintos beru-
házás lesz.

➜ Puskás attila

sZáMOs FeJLesZTÉsRe 
VAn FORRás

eredményes volt a 2013-as év a főváros és Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre önkormányzatának együttműkö-
désében. megkezdődött a csatornázás, és számos más 
projektre, többek között a Kossuth tér fejlesztésére is 
sikerült forrásokat szerezni.

Rendeletek
p 1. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal és 6 tartóz-
kodással megalkotta 1/2014. 
(I. 17.) sz. önkormányzati ren-
deletét a a helyi adókról szóló 
41/2011. (XII. 20.) rendelet 
módosításáról. 

hatáRozatok
p 2. A képviselő-testület a 
2014. évi központi költségveté-
séről szóló 2013. évi CCXXX. 
törvény (2014. évi költségve-
tési törvény) 67–68. §-ában 
foglaltakra figyelemmel 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
kinyilvánította, hogy a szóban 
forgó törvényben írt feltéte-
lekkel igénybe kívánja venni 
adósságállománya átvállalását 
a Magyar állam által.

A testület 19 igen szava-
zattal egybehangzóan jelen-
tette ki, hogy Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 
2013. december 5-én nem ren-
delkezett olyan betéttel vagy 
egyéb számlaköveteléssel, 
amely kifejezetten egy adott 
adósságelemhez kapcsolódott, 
és annak fedezetére, teljesíté-
sének biztosításául szolgált.

A testület 19 igen szava-
zattal egyöntetűen úgy hatá-
rozott, hogy amennyiben az 
önkormányzat egy átvállalás-
sal érintett ügylete az ügylet-
hez kapcsolódóan befolyó tá-
mogatás, illetve egyéb bevétel 
miatt bevétel megelőlegezésére 

szolgáló ügyletté válik, akkor 
a befolyt összeget, legfeljebb 
az érintett adósságból átvállalt 
összeg erejéig, a bevétel beér-
kezését követő három munka-
napon belül átutalja a Magyar 
államkincstár által megjelölt 
fizetési számlára. 

A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyhangúlag 
kinyilvánította, hogy a Pol-
gári törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény 332. §-a 
alapján megállapodást kíván 
kötni a Magyar állammal a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzatát terhelő, az 
adósságátvállalással érintett 
adósságállomány átvállalásá-
ról.

A testület az adósságátvál-
lalással összefüggésben 19 igen 
szavazattal egybehangzóan 
felhatalmazta a polgármes-
tert a 2014. évi költségvetési 
törvény 67–68. §-a szerint az 
alábbi nyilatkozatokra és in-
tézkedésekre:

– az átvállalással érintett 
adósság részét képező ügyle-
teket a 2014. évi költségvetési 
törvény 67–68. §-a szerinti át-
vállalás érdekében alakítsa át;

– a 2014. évi költségveté-
si törvény 68. § (4) bekezdé-
se szerinti megállapodásokat 
kösse meg.  

A képviselő-testület 19 
igen szavazattal egyöntetűen 
felkérte a polgármestert arra, 
hogy az adósságátvállalással 
kapcsolatos intézkedéseiről a 
soron következő ülésen tájé-
koztatást adjon.

a januáR 15-i  Rendkívüli 
ülésen született 

Rendeletek, hatáRozatok
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Felhívás
A Jó tAnUló – Jó sPortoló Kitüntető Cím elnyeréséneK Feltételei

A kitüntetést alapította: Pestszentlőrinc-Pestszentimre polgármestere és a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Közművelődési és Sport Közalapítványa 2004-ben.

A kitüntető cím adományozásának célja: A kerületi tanulóifjúság ösztönzése a szellemi és a 
fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, a tanulás és a sport helyes arányainak kialakítására.
A tanulásban és a sportban kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok eredményeinek elismerése.
A kitüntető címet évente 3 leány és 3 fiú nyerheti el, I–III. helyezettként rangsorolva nemenként.
Az I. helyezettek díszoklevelet és 70 000 Ft-ot, a II. helyezettek díszoklevelet és  60 000 Ft-ot, 

a III. helyezettek díszoklevelet és 50 000 Ft-ot kapnak.
A kitüntetéseket 2014. május 19-én, a diákolimpia zárórendezvényén adjuk át.

A kitüntető cím elnyerésének feltételei:
A kerületi oktatási-nevelési intézmények 1–8. évfolyamán magasabb, mint 4,5-es, a 9–13. évfolyamán 

magasabb, mint 4,2-es tanulmányi átlag úgy, hogy a tanulónak lehetőleg ne legyen közepes osztályzata.
A tanulmányi átlagnál a 2013/2014-es tanév I. félévét kell figyelembe venni, és a tanulmányi eredmény 
tekintetében csak számszerűsített átlag fogadható el. Amennyiben az általános iskola alsó tagozatán a 

félévi eredmény szöveges értékelésű, azt a felterjesztőnek a pályázaton számszerűsítenie kell.
Eredményes szereplés 2013. január 1. és 2014. március 31. között a következő dokumentált, elfogadott, 

hitelesített és ellenőrizhető egyéni és csapatversenyeken:
Kerületi diákolimpia I–III. hely

 Budapesti, országos területi, országos diákolimpia I–VI. hely
Egyéb szakszövetségi korosztályos verseny területi, országos, nemzetközi I–XX. hely

Igazolások
tanulmányi eredmények: A 2013/2014-es tanév első félévi eredménye, melyről az oktatási-nevelési 

intézmény által kiadott és hitelesített értesítő másolatát kell csatolni, feltüntetve a pályázó nevét.
sporteredmények: I. Az iskola igazgatójának igazolása

II. A BDSZ eredménylistája alapján az iskolai sportkörvezető igazolása
(Bp., országos eredmények)

III. Szakszövetségi vagy sportegyesületi igazolás
(területi, országos, nemzetközi eredmények)

Az adatokat űrlapon kell benyújtani 2014. április 4-ig Tasnádi András diáksport-szervezőnek 
(Brassó Utcai Általános Iskola, 1182 Budapest, Brassó u. 1. Tel.: 291-8323). 

Az adatlapok Tasnádi Andrástól igényelhetők, vagy letölthetők a XVIII. ker. Diákolimpia honlapjáról 
(www.18dol.hu) és a www.bp18.hu honlapról. A felhívás és a jelentkezési lap fénymásolható! 

A beadási határidő után vagy postán határidőn túl feladott, illetve téves címre küldött, továbbá a formailag 
hibás, hiányos vagy elbírálásra alkalmatlan, valótlan adatokat tartalmazó kérelmet a bírálóbizottság nem 

értékeli, és nem szólítja fel hiánypótlásra a címre kandidálót.
2014. január 24.

                                                                                                                                            
Vörös árpád sk.

kuratóriumi elnök

hirdetmény
tájékoztató a választókeRületRől 

és a szavazóköRökRől

tisztelt választópolgáRok!
Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 
2. számú melléklete alapján Budapest Főváros XVIII. kerületének teljes 
közigazgatási területe egy országgyűlési választókerületet alkot. ennek 

megnevezése:

15. számú oRszággyűlési egyéni választókeRület,
rövidítve: Budapest 15. OeVK.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. § (1) bekezdése 
alapján a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazókörök 

számát, sorszámát és területi beosztását. A szavazóköröket oly módon 
kellett kialakítani, hogy egy szavazókörre 600–1500, a központi 

névjegyzékben szereplő lakos jusson. 
a szavazóköröket 2013. július 31-ig a választási eljárásról szóló 

törvény 351. § (1), (1/a) bekezdései alapján az országgyűlési egyéni 
választókerületi választási iroda (oevi) vezetője kialakította. 
Azóta folyamatosan figyelemmel kíséri a szavazóköri beosztást, és 
szükség esetén módosítja azt. A Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 15. számú országgyűlési egyéni 
választókerület szavazóköreinek számát, sorszámát, területi beosztását, 

valamint a szavazóhelyiségek címét az 1/2013. (VII. 29.) számú 
határozatban állapította meg. ennek értelmében a XVIII. kerület egyéni 
választókerületeihez tartozó szavazókörök száma 80-ról 76-ra változott.
A választási eljárásról szóló törvény 78. § alapján a kerületben állandó 

bejelentett lakcímmel nem rendelkező, településszintű lakóhellyel 
rendelkező (hajléktalan) választópolgárok a 11. számú szavazókörben 

adhatják le a szavazatukat.

2014. január 24. OeVI

� saját bevallása 
szerint lassan 
negyven éve ke-

resi a választ a trianoni 
szerződés által meg-
rajzolt magyar határok 
mibenlétére raffay 
ernő történész, akinek 
előadásán megtelt a 
jobbik XViii. kerületi 
irodájának nagyterme. 
a téma a belpolitikai 
helyzet és trianon kap-
csolata volt.

PusKás attila   

A trianoni szerződés éles bírá-
latáról ismert történész, Raffay 
Ernő előadásában először is 
külső és belső politikai összete-
vőkre bontotta a trianoni béke-
szerződés okait. 

– Külső okok voltak értelem-
szerűen a nyugati nagyhatal-
mak, Anglia és Franciaország 
érdekei, ezen országok egy-
más közötti viszonya, illetve a 
minket körülvevő nemzetek, 
a csehek, románok és szerbek 
területi követelései – sorolta a 
történész.

A belső tényezőkre rátérve 
Raffay ernő elmondta, hogy 
kutatásai szerint a trianoni ha-
tárok meghúzásához nagyban 
hozzájárult a kormány rossz vá-
laszokat adott a kor kihívásaira, 
és képtelen volt erélyesen fellép-
ni a szélsőballal szemben.

– Az 1918-ban Károlyi Mi-
hály által vezetett kormány volt 
az első, amit a Tanácsköztársa-
ság bukásáig még kettő követett 
– mondta a történész, aki levél-
tári és egyéb kutatási adataira 
hivatkozva megállapította, hogy 
a szélsőbaloldali mozgalmaknak 

jelentős szerepük volt a világhá-
borút követő belpolitikai élet-
ben. 

Raffay ernő történész szin-
tén a trianoni határok Magyar-
ország számára kedvezőtlen 
meghúzásának okaként említet-
te a fenti történelmi korszakot 

jellemző demográfiai helyze-
tünket.

– A kiegyezés évében, 1867-
ben a magyarok aránya nem 
érte el a 45 százalékot. Ott kez-
dődtek a problémák, hogy egy 
nemzet a saját hazájában, több 
évszázad alatt kisebbségbe ke-

rült. ez békében még kezelhető 
volt, de amint megrendült a po-
litikai helyzet, már nem.

Az egyébként is labilis po-
litikai helyzetet pedig képtele-
nek voltak megfelelően kezelni 
a szélsőségesek befolyása alatt 
álló kormányok.

elszámoltAtástól A 
Környezetvédelemig

széles palettán mozognak a jobbik Magyarországért Moz-
galom XViii. kerületi szervezetének elképzelései az áprilisi 
országgyűlési, de elsősorban az őszi helyhatósági válasz-
tásokat követő időszakra. Makai tibor, a helyi szervezet 
alelnöke, aki egyben a párt országgyűlési képviselőjelöltje a 
15. választókerületben, a február 6-i nemzeti estet követően 
kitért simon gábor ügyére is, de elsősorban a helyi célokról 
beszélt.
– ami az MsZP-n belüli botrányt illeti, minket is meg-
döbbentett az eset, bár sokkal jobbra nem számítottunk. 
elgondolkodtató, hogy vajon hány csontváz lehet még a 
szekrényben – mondta. – erősen hiányoljuk a fidesz által 
ígért elszámoltatást, nemcsak országos, hanem kerületi 
szinten is. éppen ezért a megvalósítandó programjaink közé 
tartozik a valós elszámoltatás.
Makai tibor köznapibb témákat is felsorolt, amelyekkel 
– választási győzelem esetén – kiemelten foglalkozna a 
jobbik. 
– ilyen a lőrinci piac helyzete, ahol a bérlők, az árusok 
panaszkodnak a magas bérleti díjak és helypénz, illetve a 
számukra sokszor megalázó feltételekkel kínált bérleti szer-
ződések miatt. szeretnénk elérni, hogy az önkormányzatnak 
legyen legalább egy nonprofit piaca, amelyen csak minimá-
lis, az önfenntartásra elegendő bérleti díjat szedne. 
a politikus rendkívül fontosnak tartja a munkahelyteremtés 
és a környezetvédelem kérdését is. a munkahelyekről szól-
va kifejtette, hogy abban elsősorban a helyi kis- és közép-
vállalkozókra lehet alapozni.
– Mivel nincsenek nagy gyártelepeink, a fő kitörési pont 
a kerületi vállalkozók kiemelt támogatása lehet, mert helyi 
szinten ők tudnak munkahelyeket teremteni – mutatott rá 
Makai tibor, majd a környezetvédelemre rátérve elmondta: 
szeretnék, ha a Halomi-erdő parkerdő, pihenő- és kirándu-
lóhely lenne.

az ismert történész, raffay ernő a trianoni szerződés hazai okairól is beszélt

triAnon okAirA 
keresi A válAszt
A hazai belpolitika szerepe az anarchia kialakulásában
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Az oldalt összeállította: Puskás attila

KözéletVáltozatos rendezvények és sportolási lehetőségek a kerületi létesítményekben 

� több száz 
rendezvénynek 
adott otthont 

a Pestszentimrei 
sportkastély az elmúlt 
évben.  a kerület na-
gyobbik sportcsarno-
kában idén is számos 
változatos programot 
szerveznek, sőt már 
február második 
hétvégéjén is rangos 
esemény helyszíne 
volt: a táncsport-baj-
nokságot rendezték 
meg a falai között.

– A sor február 22–23-án egy 
igazán színvonalasnak ígérke-
ző nemzetközi ritmikus gim-
nasztika versennyel folytatódik. 
Hagyományos rendezvénynek 
mondható a március 1-jei Kan-
dó-bál, amely nyilvános, így 
nem csak a tanárok és a szülők 
vehetnek részt rajta – sorolta 
Szabó Renáta, a sportkastély 
rendezvényszervezési vezetője.  

futás és 
ugrálás
A Lőrinc–Imre-futóversenyt 
március 15-én tartják, egy nap-
pal később pedig egész napos 
játszóház vár mindenkit, de leg-
főképpen a kisgyermekes csalá-
dokat.

– Rendkívül színes lesz ez a 
program. Az egész nap igény-
be vehető ugrálóvár mellett 
lesz például háromdimenzi-
ós mozi, arcfestés, illetve profi 
animátorok gondoskodnak a 
gyerekek szórakoztatásáról.

negyedik alkalommal ad 
koncertet a sportkastélyban 
Demjén Ferenc. A népszerű 
énekes-zenész az elmúlt évek 
tapasztalataiból kiindulva előre-
láthatólag telt ház előtt lép szín-

padra április 4-én is. Az akroba-
tikus rock and roll kedvelőié lesz 
a terep április 26–27-én: a hónap 
utolsó hétvégéjén az országos 
bajnokságot rendezik meg.

sPortolNi jó
Ugyancsak táncosokkal népesül 
be a csarnok május 11-én, ami-
kor a Zoltán erika Tánciskola 
országos versenye zajlik majd, 

várhatóan rekordszámú részt-
vevővel.

– A versenyen 300-400 fiatal 
szokott részt venni, akiket dél-
előtt-délutáni elosztásban kü-
lönböző korosztályokban zsű-
riznek. A forgószínpad jellegű 
lebonyolításban minden mun-
katársunk segít – mondta szabó 
Renáta.

A nagyobb szabású rendez-

vények nélküli időszakban is 
érdemes felkeresni a sportkas-
télyt, ugyanis sok sportegyesület 
tart itt edzéseket. Mind a kosár- 
vagy a kézilabda-szakosztályba, 
mind a fitnesz- vagy a ritmikus 
gimnasztika klubba folyama-
tosan várják a sportolni vágyó 
gyerekek jelentkezését.

– A testépítés és az erősítő 
edzések iránt érdeklődő fel-

nőttek életébe az új „őrület” a 
kettlebell hozhat egy új mozgás-
formát.

Az orosz gyökerű és a XX. 
század eleji fotók tanúsága alap-
ján az akkori cirkuszi erőmű-
vészek által kedvelt kettlebell 
gyakorlatilag egy füles súlyzó, 
amivel szakemberek irányítása 
mellett különféle erősítő gya-
korlatokat lehet végezni.  

idén is sokszor népesülhet 
be A sportkAstély

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A csoportos és az egyéni 
tanfolyamokra már január 
6-tól lehetett jelentkezni az 
uszodák jegypénztáraiban 

és a Városgazda honlapján, 
de a csoportokhoz is bármi-
kor lehet csatlakozni a félév 
során.

a cél a NeVelés
– A tanfolyamokat szakképzett 
oktatók közreműködésével, ala-
posan kidolgozott oktatási te-
matika alapján valósítjuk meg. 
Az oktatás egyéni és csoportos 
foglalkozás keretében folyik, 
minősítési és jutalmazási rend-
szer alapján – mondta Vargáné 
Gedei Anikó, a Városgazda 
Zrt. ügyfélszolgálati osztályve-

zetője. – A biztos úszástudás 
elsajátítása mellett az oktatás 
célja az, hogy a közösségi ne-
veléssel és a fizikai képességek 
kibontakoztatásával segítsük a 
gyerekek fizikai, érzelmi, testi 
és lelki fejlődését. Az úszás fej-
leszti a kitartást, erősíti a törzs 
és a felsőtest izomzatát, javítja a 
vérkeringést, erősíti a szívet és 
a légzőizmokat, ami különösen 
fontos és jótékony hatású.

kÖVetHető 
a fejlődés
A csoportos úszótanfolyam 
során a szülők oktatási napló 
és szóbeli értékelés alapján kí-
sérhetik figyelemmel gyerme-
kük fejlődését. A kérdéseikre 
pedig készségesen válaszolnak 

az oktatók, akik az órák végén 
elmondják észrevételeiket, és 
beszámolnak a gyermek fejlő-
déséről.

– Az egyéni oktatásban az 
első alkalom után dolgozzák 
ki a személyre szabott képzési 
tervet. ennek a képzési mód-
nak nagy előnye, hogy a taní-
tás menete, tempója, felépítése 
alkalmazkodik az egyéni igé-
nyekhez. Filozófiánk a jutalma-
záson alapul, oktatóink ennek 
megfelelően motiválják a részt-
vevőket – tette hozzá Vargáné 
gedei Anikó.

A tanfolyamokat a Város-
gazda által üzemeltetett há-
rom kerületi uszodában – Park 
uszoda (Bókay-kert), Kastély-
dombi uszoda, Vilmos endre 
sportcentrum – tartják.

lakás lett 
a nevelői 
szobából
valódi kis lakást alakítot-
tak ki a szAC hotelben 
lévő nevelői szobából a 
városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. munkatár-
sai. Az egyszobás lak-
részt teljesen felújították, 
kialakítottak benne egy 
kis konyhát, és egy fal 
elbontása után új vizes-
blokkot is építettek.

– A felújítás része a folyamatos 
fejlesztésnek, karbantartásnak. 
A nevelői lakás megújulva vég-
re teljes mértékben megfelel az 
alapvető igényeknek – mondta 
Lepsényi Tibor, a Városgazda 
Zrt. műszaki és városüzemelte-
tési igazgatója.

A sporttelep főépületét évek 
óta folyamatosan fejleszti a cég, 
például két éve az elhanyagolt 
állapotban lévő öltözőket újítot-
ták fel teljes körűen. 

– Korábban sok gondot oko-
zott a beázás. Aktuális a pala-
tető cseréje, és reméljük, hogy 
előbb-utóbb el is tudjuk végezni 
ezt a munkát. Addig is ügyelünk 
arra, hogy a legkisebb panasz 
esetén munkatársaink azonnal 
kijavítsák a tetőt. ezzel egyéb-
ként már elértük, hogy komoly 
gondot ne okozzon az eső vagy a 
téli csapadék. 

negyedik alkalommal ad koncertet a sportkastélyban demjén ferenc

a tanfolyamokat kedvező áron szervezi a városüzemeltető cég

eLInDULTAK A VáROsgAZDA 
ÚsZóTAnFOLyAMAI 

szerePvállAlás 
Az isKolAi 
testnevelésBen
a Városgazda XViii. kerület 
Nonprofit Zrt. üzemelteté-
sében lévő Pestszentimrei 
sportkastély tevékenysége 
nem merül ki az esemé-
nyek szervezésében, illetve 
befogadásában, hanem az 
iskolai testnevelésben is 
szerepet vállal az intéz-
mény.
– az önkormányzat tö-
rekvéseit, a mindennapos 
testnevelést és a gyerekek 
egészséges életmódra 
nevelését szem előtt tartva 
több környékbeli iskolának 
is segítséget nyújtunk – 
hangsúlyozta szabó re-
náta. – büszkék vagyunk 
arra, hogy a kedvezőtle-
nebb tornatermi feltételek-
kel rendelkező iskolák, így 
a kastélydombi, a Wesley 
kincsei és a kapocs utcai 
suli diákjai heti három alka-
lommal összesen 24 órát 
mozoghatnak, sportolhat-
nak itt igényes körülmé-
nyek között.
a tornaórákon kívül 
nagyban hozzájárulhat 
a gyerekek egészséges 
neveléséhez az a nagyjá-
ból kézilabdapálya méretű 
műfüves focipálya is, amely 
a tervek szerint a kastély-
dombi uszoda és a sport-
kastély közötti területen 
létesül. 

FelnőtteKet is várnAK Az UszodáKBA
a csoportos úszásoktatásra 5 éves kortól várják a gyereke-
ket – óvodásokat és általános iskolásokat –, míg az egyéni 
oktatásban bármelyik korosztály részt vehet. a Városgazda 
bátorítja azon felnőtteket is a jelentkezésre, akik nem tudnak 
még úszni, vagy szeretnének további úszásnemeket elsajátí-
tani, hiszen az egyéni úszásoktatás keretében lehetőség van 
alkalmazkodni a személyes igényekhez, időbeosztáshoz.
a csoportos oktatás részvételi díja heti 2 vagy 3 alkalom 
esetén fejenként 9000 forint. az egyéni foglalkozás óránként 
2500 forinttól vehető igénybe. 
a tanfolyamokra beiratkozni az uszodák jegypénztáraiban 
vagy a www.varosgazda18.hu honlapon lehet a jelentkezési 
lap kitöltésével. a heti időpontokról és az egyéb tudnivalókról, 
lehetőségekről ugyancsak a honlapon, illetve a sportszerve-
zőknél lehet tájékozódni a 06-30-578-7512-es és a 06-30-
935-7014-es telefonszámon, továbbá az ugyfelszolgalat@
varosgazda18.hu elektronikus levélcímre is várják a szervezők 
az oktatással kapcsolatos kérdéseket.

„tudja jó kezekben gyermekét!” szlogennel új szol-
gáltatásként saját rendszerű úszásoktatást indí-
tott útjára február 3-án a városgazda Xviii. kerület 
nonprofit zrt. A tanfolyamokat a kerület uszodáiban 
magas színvonalon és kedvező áron szervezi a vá-
rosüzemeltető cég. 
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� egy hétig fontol-
gatták a neve-
zést, majd két 

hét alatt győztes vi-
deót forgattak. a Vajk 
iskola 8. osztályos 
tanulói megnyerték 
az opera országos 
pályázatát.

csernai mariann  

A Vajk-sziget általános Isko-
la tanulói január 22-én, a ma-
gyar kultúra napján különleges 
eredményhirdetésre érkeztek 
a Magyar állami Operaházba. 
A Kodály Zoltán Háry János 
című daljátéka által ihletett 
videoklip-pályázat ugyanis az-
nap érkezett a záróeseményéhez. 
A Vajk 8. osztályos tanulóinak 
videója első helyezést ért el, és 
a balettigazgatói különdíjat is 
elnyerte.

A pályázati idő alatt gondo-
san megtervezett forgatókönyv-
re már nem volt idő, azonban a 
tanulók három tanár segítségé-
vel szabad idejüket nem sajnálva 
ötleteltek, próbáltak és forgat-
tak. A klip készítésében az iskola 
oktatói közül Ledő Attila, Hódos 
Henriette és Nemcsics Bernadett, 
valamint Kovács Adrián zene-
szerző segített. A pedagógusok 
elmondták: fontos számukra, 
hogy a hagyományos értékeket 
– akár modern köntösbe bújtat-
va – eljuttassák a diákokhoz, és 
hogy megannyi élménnyel gaz-
dagabban bocsássák útjukra a 
majdan elballagó diákokat. 

Valódi Vagy 
Virtuális?
A diákok alapötlete egy zenés 
párbajjelenet volt, amelyben 
a lányok és a fiúk összemé-
rik ének- és tánctudásukat, és 
amelyből végezetül az ötletek 
záporában egy jól felépített tör-
ténet kerekedett. Az elkészült 
felvételen egy furcsa kettősség 
érzékelhető a kitalált közösségi 
oldal, a Hárybook és a valóságos 
élet közti lényegi különbséget 

ábrázolva. A diákok a közössé-
gi oldalhoz felvett jelenetekkel 
érzékeltetik, hogy bár számtalan 
módon lehet egy ilyen oldalon 
interakcióba lépni barátainkkal 
és ismerőseinkkel, ez mégsem 
ugyanolyan, mint egy személyes 
találkozó. Az online közösségek 
fontos, meghatározó szerepet 
játszanak a fiatalok életében, de 
látható, hogy ők is képesek egy 
lépéssel távolabbról szemlélni az 
eseményeket, és akár az öniró-
nia elemeivel élve megmutatni, 
hogy néha milyen képtelen be-
jegyzések és videók születnek. 
A felvétel utolsó jelenete, a tánc-
párbaj éppen ennek a virtuális 
világnak az ellenkezője. 

A táncpárbaj flashmobként 
zajlott az egyik iskolai szünet-
ben, vagyis – a meglepetés ere-
jével élve – a szereplőkön kívül 
a többi tanuló nem volt beavatva 
abba, hogy mi is fog történni. 
A felvételen jól látszik, hogy a 
mosolyok, a taps és a végén az 
összeölelkezések mennyire meg-
örvendeztetik mind a szereplő-
ket, mind a nézőket, és hogy ez 
egy olyan kézzelfogható, valódi 
öröm, amit egy közösségi oldal 
nem adhat meg számunkra. A 
pályamű szembeállítja a modern 
elemeket a hagyományhűekkel, 
a virtuális világot a valódi-
val, mégis azt az érzetet hagyja 
maga után, hogy ezek kiválóan 
megférnek egymás mellett. 

a duNa tV-N 
aZ iskola
A beérkezett pályaműveket egy 
öttagú szakmai zsűri bírálta el. 
Az első három helyezett díja 
egy kulturális programokkal 
színesített három-, két-, illet-
ve egynapos osztálykirándulás. 

emellett a különdíjasok opera-, 
illetve balettelőadásra, külön-
leges operalátogatásra szóló 
meghívást, jelmezes fotózást és 
ajándékcsomagokat kaptak. A 
nyertes videók megtekinthetők 
az operaház honlapján (www.
opera.hu), továbbá tavasszal a 
Duna Televízió is bemutatja a 
nyertes pályaművet. 

operAkAlAnd
Győztek a Hárybook bejegyzései

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Tébláb Alapfokú Művészeti 
Iskola évtizedek óta folyatott 
fáradhatatlan és magas színvo-
nalú oktatómunkájával nem-
csak számtalan gyermekkel 

ismertetette és szerettette már 
meg a népzenét és a néptáncot, 
hanem a családjukkal is. A mű-
vészeti iskola heti 4 alkalommal 
különféle kerületi oktatási in-

tézményekben tartja csoport-
jainak a próbáit, amelyeken a 
diákok a néptánc mellett folk-
lórismereteket, tánctörténeti 
és népzenei alapismereteket is 
tanulnak. ezenfelül két iskolá-
ban, a Bókay árpád általános 
Iskolában és a szent Lőrinc 
Katolikus általános Iskolában 
a diákok az órarendbe építve 

találkozhatnak a néptánccal. 
A vizsgaelőadást február 7-én 
Vörös Árpád, a Tébláb ala-
pítója és Szarvas Attila, az 
önkormányzat oktatási, köz-
művelődési, sport és ifjúsági bi-
zottságának elnöke nyitotta meg 
a Rózsa Művelődési Házban. A 
tematikusan felépülő műsorban 
a legkisebbektől a legidősebbe-
kig a pestszentlőrinci tagozat 
több mint 200 táncosa lépett 
színpadra. A táncok betekintést 
adtak a Kárpát-medence gazdag 
tánckultúrájába, voltak magyar, 
román és cigánytáncok Moldvá-
tól Boncidán át a somogyi ugró-
sokig. 

A diákok sokszínű előadás-
móddal kápráztatták el a közön-
séget: mondókákkal és népi éne-
kekkel tarkított táncjátékokkal, 
térformákkal vagy éppen lassí-
tott tánclépésekkel játszó kore-
ográfiákkal. A nagy izgalomban 
a legkisebbeknek olykor-olykor 
még összeakadt a lába, hiszen 
sokan közülük most álltak elő-
ször színpadon. A nézők lelkes 
tapsa azonban arról árulkodott, 
hogy ők szívük szerint minden 
fellépőnek ötös osztályzatot ad-
nának. Az est a bemutatott ko-
reográfiákon túl számos megle-
petést tartogatott. A fináléban 
fellépett a Tébláb szülők Cso-
portja, a tanári kollektíva pedig 
egy kivételes produkcióval végül 
annyi fellépőt csábított vissza 
a színpadra, hogy tánclépésnyi 
helyük sem maradt.

➜ csernai

házhoz jön a 
magyar operett
A Csárdáskirálynőből, Kálmán imre legismertebb, 
legsikeresebb és legtöbbször játszott operettjéből 
az emlékszel még? című dalt választotta operett-
történeti előadás-sorozata címéül zelinka tamás. 
A filmrészletekkel fűszerezett program első részét 
február 6-án láthatták az érdeklődők a Kondor Béla 
Közösségi házban.  

a vajkosok nagy pillanata az operaházban

ÖTÖs OsZTáLyZATOT 
MInDenKIneK!

Zelinka Tamás zenetanárt, 
zenei ismeretterjesztőt, szer-
kesztőt már jól ismerheti a kö-
zönség, mert több alkalommal 
ő konferálta a kerületi újévi 
műsort, és évek óta tart Csoki 
koncertet óvodásoknak és kis-
iskolásoknak a Kondorban. Az 
operett-történeti előadásokra 
a gyerekeket kísérő nagyszü-
lők kérték fel őt. 

első alkalommal Huszka 
Jenőt és Kacsóh Pongrácot mu-
tatta be a zenetanár, előadását 
filmbejátszásokkal fűszerezve. 
Például a János vitéz 1938-ban 
készült változatából, amely-
ben Iluska szerepében Dajka 
Margit színművészt, Kukorica 
Jancsi szerepében Palló Imre 
operaénekest láthattuk.

– Az előadás-sorozat töb-
bek között Lehár Ferenc, Kál-

mán Imre, szirmai Albert, 
ábrahám Pál, Jacobi Viktor, 
majd a fiatalabb nemzedék-
hez tartozó Fényes szabolcs és 
Kerekes János zeneszerzőkkel 
folytatódik – sorolta Zelinka 
Tamás. 

– Ha magyar kultúráról, 
művészetről van szó, nagyon 
sok külföldinek Kálmán Imre 
vagy Lehár Ferenc jut az eszé-
be, mert az operetthez nem 
kell magyar nyelven értenie, a 
zene frissessége, dallamossága 
így is hatalmas erővel hat rá.

 A magyar nyelvet mintegy 
15 millióan beszélik a világon, 
azonban a magyar operettek 
rajongóinak a száma ennek 
sokszorosa. Mi sem bizonyítja 
jobban az operett mai sikerét, 
mint az, hogy a Budapesti 
Operettszínház előadásában 
Kálmán Imre Csárdáskirály-
nője meghódította már a Kö-
zel- és a Távol-Keletet is. 

– És nincs egyetlen perc, 
amikor a föld valamelyik 
pontján ne csendülnének fel 
rádióban, televízióban, szín-
házban, koncerten, filmen egy 
magyar operett dalai – mond-
ta a zenetanár.

A következő alkalommal, 
április 3-án Kálmán Imre és 
Lehár Ferenc munkásságát 
mutatja be Zelinka Tamás. 

➜ fülep erzsébet

A Közönség 
elismerése
a pályázatra benevezett 
videoklipekre a legnagyobb 
videomegosztó portálon 
lehetett szavazni. itt egy 
kattintással bárki tetszést 
nyilváníthatott egy-egy 
klipről, a legtöbb szava-
zatot kapott videót pedig 
közöségdíjjal jutalmazták. 
a Háry videopályázat 
közönségdíját Máté judit 
pedagógus vezetésével 
a Vajk-sziget általános 
iskola 4. b osztályos tanulói 
nyerték el. Háry-kaland 
című klipjükben hangszeres 
kísérettel, illetve egyszerű 
műanyag csövek használa-
tával különleges hangzás-
ban adták elő az „á, bé, 
cé, dé, rajtam kezdé”  című 
gyermekdalt és a kodály 
Zoltán Háry jános című 
daljátékában is felcsendülő 
„óh mely sok hal terem az 
nagy balatonba…” kezdetű 
népdalt.

Félévi vizsgaelőadást tartott a tébláb Alapfokú művé-
szeti iskola. első osztályosoktól egyetemistákig több 
mint 200 pestszentlőrinci diák mutatta be a tánctudá-
sát a rózsában.

www.bp18.hu
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hirdetés

Leárazások 
a Market

CentraLban!

polifoam
Jógához, medi
tációhoz, fitness
gyakorlatokhoz.
Hol kapható? 
Intersport

sportmelltartó
Vásárlás előtt minden
képp próbálja fel, hi
szen fő szempont,hogy 
sportolás közben ne 
akadályozzon a moz
gásban és kényelmes 
legyen.
Hol kapható? H&M

cipő
Legyen szó bármilyen 
sportról, egy kényelmes cipő nél
külözhetetlen.. Tudta, hogy egy 1 óra 
aerobickal kb. 450 kalóriát égethet el? 
Hol kapható? DeIcHMann

szoba-
kerékpár

Annak, aki nem sze
ret fitness terembe 
járni, ideális meg

oldást jelent egy 
otthoni szobabicikli. 
Előnye, hogy bármi
kor használható és 
az egész család te

kerhet rajta. 
Hol kapható? 
Intersport

desszertek
Édességekről, süteményekről 
akkor sem kell lemondani, ha 
fogyókúrába kezd. Kezdje apró 
lépésenként, pl. fehér liszt he
lyett használjon teljes kiőrlé
sűt, cukor helyett nyírfacukrot 
vagy mézet.
Hol kapható? líra

kenyér
Kenyeret szinte minden nap fogyaszt az 
ember. Egészségének megőrzése érde
kében válasszon az élelmi rostban, ma
gokban gazdag fajták közül.
Hol kapható? norbI UpDate

szörp
Ha nem tud lemondani az édes italok
ról, válasszon olyat, ami stíviával íze
sített.
Hol kapható? norbI UpDate

hamburgerhús
Készítse el otthon  az egészséges változa
tát! Ugye nem is kell mindenről lemon
dani a cél elérése érdekében?
Hol kapható? DM

futónadrág
A futás javítja az állóképességet 
és növeli a tüdőkapacitást. A bát
rabbak válasszák a sportpályát, 
erdei utakat, de egy futópad is jó 
szolgálatot tesz. Fontos, hogy a 
ruházat kényelmes és jól szellő
ző legyen.
Hol kapható? Intersport

labda
Ha ön igazi csapatjátékos érdemes olyan sportot válasz
tani,  amibe akár  a családtagokat, barátokat 
is bevonhatja. Ugye így már nem is olyan 
nehéz betartani az újévi fogadalmat?
Hol kapható? playersrooM

ministepper
Nincs elég ideje mozogni? Vagy épp 
nincs a közelben fitness terem? Szerez

zen be olyan sporteszközt, 
amit akár tévénézés 

vagy főzés közben 
is tud használni.

Hol kapható? 
praktIker

Újévi fogadalmakat szinte minden ember tesz, de a statisztika szerint ezek 75-80%-a 
nem valósul meg. Érdemes olyan célkitűzéseket állítani, amiket könnyebben, 
apró lépésekkel is el lehet érni. Legyen szó sportról, életmódváltásról vagy 

egészségesebb étkezésről. Ehhez ajánlunk 
néhány terméket a Market 
Central üzle teinek 
kínálatából.

futófelső
Fontos, hogy nedvességelvezető, puha, 
kényelmes és jól szellőző legyen.
Hol kapható? Intersport

Újév
kezdet!

Az akció ajánlata 2014. február 5-ig érvényes. A részleteket ke  res se az  üzletben.

Kevés művész van, akitől oly messze 
állt a gábli lényegét jelentő hedonizmus, 
mint szabó magdától, mégis vitathatat-
lan, hogy egy gáblin nagyon is helye van 
a XX. századi Jókainak.

A magyar irodalom nagyságait megelevenítő lő-
rinci gáblisorozatban csak azért nem nevezhetjük 
kakukktojásnak szabó Magdát, mert legutóbb 
Radnóti Miklóst idézték meg, akit ugyancsak 
nehéz volna élvhajhászással vádolni. Viszont az 
ÉLeT szeretete mindkettőjükből oly elevenen süt, 
hogy a másnapos eszem-iszom mellé tökéletesek 
szellemi tápláléknak.

Azt talán véletlennek nevezhetnénk, hogy a 
programsorozatban első nőként szabó Magda 
kapott helyet, hiszen az íróink, költőink alakját 
felvázoló Ughy Attila polgármester sem titkolta, 
hogy egy más jellegű rendezvényen Kubik An-
nától hallott sorok ültették el benne az ötletet. És 
az akkori pillanat már determinálta is, hogy az 
elmúlt évszázad méltán legnagyobb mesemondói 
közé sorolt szabó Magdát Kubik Anna jelenítse 
meg ezen a februári vasárnap délelőttön.

Két hölgy, akiknek a nőies érzékenység ter-
mészetük legmélyebb rejtekéből fakad, s a világot 
könnyed, ám elgondolkodtató iróniával ábrázol-
ják. A megértést és az átélést pedig még teljesebbé 
tette, hogy a debreceni születésű írónőt a polgár-

város Csokonai színházának művésze személye-
sítette meg. Mert Debrecen illata szabó Magda 
minden művét áthatja, egyúttal meg is határozva 
a mesék menetét. semmi nem történik l’art pour 
l’art, mindennek oka van, és ahogy az írónő cso-
dálatos körmondatai közben nemes egyszerűség-
gel kifejti: az idő tudatunkra hathat, de ösztöne-
inkre nem.

Ha valakinek, akkor szabó Magdának ezt is 
nyugodtan elhihetjük, hiszen az idő változékony-
ságát kevesen tapasztalhatták meg annyira, mint 
ő. A magyar történelemben ugyanis nem volt csa-
pongóbb évszázad az előzőnél, s neki megadatott a 
korszak valamennyi sorsfordulójával szembesülni. 
Talán éppen a polgárléttel átitatott túlélési ösztön 
emelte őt a legnépszerűbb írók közé, hiszen ennyi 
korszakváltást humor, irónia és bölcsesség nélkül 
nem lehet józanul átvészelni. Márpedig humorral, 
iróniával, bölcsességgel napjaink sorsfordulói is 
elviselhetőbbek. Mert ha azok nem is történelemi 
léptékűek, nekünk legalább oly fontosak. 

➜ sütő-nagy zsolt       

P. S.: Ha az Üllői úton a Kossuth tér mellett el-
suhanva Szabó Magda pillantását érezzük, akkor 
az aligha véletlen, hiszen Zsurzs Éva rendező az 
Abigél egyik kulcsjelenetét forgatta itt. Hogy me-
lyiket? A helyes megfejtők között Városkép-előfi-
zetést sorsolunk ki.  

A nagy sikerű hangversenysorozat óvodás 
és kisiskolás résztvevői játékos formában 
bővíthették komolyzenei ismereteiket 
február 16-án a Kondor Béla Közösségi 
házban. 

Zsúfolásig megtelt a közösségi ház nagyterme, még 
pótszékekre is szükség volt, mert annyian jöttek el 
a vasárnap délelőtt tartott Csoki-koncertre. 

Az óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló mű-
sorban Zelinka Tamás művésztanár a Dohnányi 
ernő Zeneiskola növendékeinek közreműködésé-
vel kalauzolta a gyerekeket a hangszerek világá-
ba. A pedagógus zenével kapcsolatos kérdéseire 
jól válaszoló nebulók és az ifjú zenészek jutalmul 
egy-egy csokit kaptak.  

Zelinka Tamás elmondta, hogy több mint egy 
évtizede tart Csoki-koncertet a kerületben, több-
nyire a Havanna-lakótelepen és környékén élő 
gyerekeknek. A hangversenyeken a Dohnányi 
zeneiskola növendékei muzsikálnak, amit azért 
is tart nagyszerűnek, mert a fiatal muzsikusok 
így szereplési lehetőséget kapnak, és másokkal is 
megoszthatják a zenélés szépségét. Az utánpótlás-
nevelés szempontjából pedig a legjobb reklám a 

zeneiskolának az, hogy a koncert ifjú közönsége 
látja, milyen nagy öröm a muzsikálás, ezért érde-
mes zenét tanulni. 

– A legfontosabb dolog, mielőtt valaki elkezd 
zenét tanulni, hogy végig tudja hallgatni a zenét, 
ahhoz viszont szó szerint tudni kell hallgatni, nem 
beszélni, nem enni a hangverseny közben – fogal-
mazott Zelinka Tamás. – Hallgatni kell, és a fü-
lünket jól kinyitni. Így kezdődik a zenehallgatás, 
a zeneértővé válás. Zene csak csendben születhet, 
csak csendben tudja megérinteni az embert. Ha 
erre felkészülünk, csodálatos élményben lehet ré-
szünk. ez már az első fokozata a zenei értés isko-
lájának.

– négy éve tanulok fuvolázni a Dohnányiban – 
mondta Csernyus Kata. – első alkalommal vettem 
részt a Csoki koncerten, ezért nagyon izgultam a 
fellépés előtt. 

A kilencéves Kovács Botond így nyilatkozott: 
– Örülök, hogy a nagymamám elhozott a hang-
versenyre, mert nagyon tetszett a program. Jövök 
a következő alkalommal is. 

A következő Csoki-koncert március 16-án (va-
sárnap) 10 órakor lesz.

➜ fülep erzsébet

egy hölgy Az űrből 
bájos iróniávAl 

játék és muzsikA 
60 percben

a csoki-koncert az apróságokat is lenyűgözte

Kubik anna élethű előadása lenyűgözte a gábli közönségét
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10 Hirdetés Hirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 szolgáltAtás

n magángyüjtő azonnali KészPénz fizetéssel vásáról kisebb 
nagyobb méretű festményeket, bútorokat, porcelánokat (Herendi, 
zsolnay, Hummel jellegű tárgyakat illetve álló fali díszórákat, 
zsebórákat, kiemelten magas áron készpénzért vásárolunk. ezüst 
tárgyakat 6-12 személyess evőeszközöz készletett (hiányosat is) 
értékbecslés kiszállás díjtalan. e-mail: robertosilverkft@gmail.com 
Hívjon bizalommal! 0620-593-0687

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

n redőny, reluxa, szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó készítés – szerelés – 
javítás kedvező áron! Szalagfüggöny tisztítás!  Nyílászárók beépítése – szerelése – cseréje! 
Gurtni csere! Redőnyök átalakítása, napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolás 
technika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

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

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

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

n varrógéP javítás ottHonáBan. tel :283-7282

oKtAtás
n mAtemAtiKáBól, FIZIKÁBÓL KORREPETÁLÁST, ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÉST 

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

n Kedves nyugdíjas Barátaink! Alapfokú számítógép tanfolyamot indítunk! szeretettel 
várunk minden érdeklődőt! Feltétel egyesületi tagnak kell lenni! érdeklődni lehet az egyesület 
székházában: Bp. XVIII. ker Üllői út 391. Tel.: 293-91-11, Hétfő 9-12, csüt.:9-15. A 
tanfolyam március harmadikán 09-kor indul. 06-1-294-5985.

állás/PályázAt
n Belga élelmiszeripari cég keres 3 műszakos munkarendbe, Budapest 18.kerületben, 

elsősorban speciális ostyarúd sütőgép kezelésére női munkaerőt. Jelentkezés önéletrajz 
küldésével az alábbi címre, ill. e-mail címre lehet: H-1186 Budapest, Besence utca 4-6.; 
e-mailben: eva.tothne@bakeryworld.hu

sPort-tánC

n erősségem a korom! zumba-gold® az idősek, túlsúlyosak zumbája! 
nálunk kifejezetten előnyt jelentenek a ropogós ízületek, az 
évek, a kilók és a ráncok, számai! az órán figyelembe veszem a 
jelenlévők fizikai- pszichológiai állapotát úgy a zeneszámok ritmikai 
összeállításában, mint koreográfiák egyszerűségében. a zumba-
gold® -hoz semmiféle táncos előképzettség nem szükséges!  
Helyszínek: Xviii. ker. Piros iskola melletti dance city centerben 
cím:1182 üllői út 386. jelenleg minden szerdán 20h. és minden 
Hétfőn 15h.-tól. valamint a XiX.ker. Wekerlei Kultúrházban minden 
hétfőn 18h. cím 1192 Petur u.7. gyere bátran, mert szeretettel 
vár farkasné erzsébet sinkó tamás díjas zumba oktató és egy jó 
csapat és 30/9964166 Honlapok: www.zumba-gold.5mp.eu, www.
kineziologia1.hu

régiség/mŰtárgy 
n Kiemelt áron KészPénzért vásároloK! színházak vagy kúriák 

részére régi kar és zsebórákat asztali és faliórákat, kerámiákat, régi 
kitüntetéseket valamint bélyegeket, bronz szobrokat, porcelánokat, 
antik bizsu ékszereket és egyéb dísztárgyakat. varrógépet, rádiót 
és televíziót, könyveket és hangszereket. antik festményeket. ez 
a KuPon vásárlás esetén 2000ft-ot ér! tel.: 0620-946-5884, 
Kiszállás díjtalan! üzlet: szinyei merse Pál 6 (a rendőrséggel 
szemben)

n Kitüntetést, JELVÉNYT, PÉNZÉRMÉT, PAPÍRPÉNZT, HÁBORÚS RELIKVIÁKAT,  
RÉGI JÁTÉKOT, KÉPESLAPOT, PAPÍR -és MINDEN EGYÉB RÉGISÉGET VÁSÁROL GYŰJTŐ. 
Azonnali, díjtalan kiszállás. Tel. 06/30/9490055

n Pappné szilvia műtárgy szakbecsüs díjtalan kiszállással, becsléssel 
vásárol mindenféle régiséget, szobrokat, festményeket, díszórákat, 
dísztárgyakat, ezüstöt, aranyat, bútorokat, könyveket és teljes 
hagyatékot. tel.: 06-20-465-1961, 06-70-942-0806, 06-1-293-1759

n gábor eszmeralda Becsüs műgyűjtő első vevöként legmagasabb 
áron készpénzért vásáról antik modern festményeket, bútorokat, 
porcelánokat, Herendit, zsolnayt, meissenit, Kovács margit gorka 
géza kerámiákat, ezüsttárgyakat, aranyékszereket akár fazon áron 
is, bronztárgyakat, órákat, szönyegeket és mindenfajta régiséget. 
Kiszállás és értékbecslés dijtalan! üzletünk ii. fő u. 67. t.: 364-75-34, 
0630-382-70-20, gloria-galeria@freemail.hu 

ingAtlAn

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

n BudaPest legolcsóBB éPülő laKásai 185.000- forint/
négyzetméter ártól, Kamatmentes részletre leKötHetőK! 
www.emiliahaz.hu,  06/30-9420-278

n eladó családi okok miatt sürgősen Lőrinc központjában /Bókay telep/ 1059m2 telken egy 
280m2 luxus kivitelben sok extrával 2000-ben megépített ház! Irányár: 69 millió Ft. Tel.: 
0630-900-3913

n lAKAtos teleP MELLETT LÉVŐ GARÁZSSORBÓL GARÁZS ELADÓ! Tel.: 706-3953

n magánszemélyként keresek minimum 3 szobás körbejárható családi 
házat glóriett-telepen, szent imre kertvárosban, szemeretelep és 
ganzkertváros üllői út felé eső részén. 06-30-919-7375

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
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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

JÁTSZÓHÁZ
A BÓKAY-KERTBEN!
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Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi Bérléssel kapcsolatos információ az alábbi 
elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:elérhetőségeken kérhető:
Telefon:Telefon:Telefon:  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49  06/1-290-28-49
E-mail:   E-mail:   E-mail:   szervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.huszervezo@varosgazda18.hu
Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  Címünk:  1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 1181 Budapest, Szélmalom u. 33., 
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A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
a következő pozícióba keres munkatársakat: 

 

USZODAMESTER MUNKATÁRS 

Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 

Több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés és jó problémamegoldó 
képesség alapfeltétel. 

Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Uszodamester” 

 

KŐMŰVES MUNKATÁRS 

Szakmunkás bizonyítvánnyal és „B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező, munkájára igényes 
kőműves munkatársakat keresünk.  

Képzettséget igazoló bizonyítvány, munkatapasztalat, önálló, igényes munkavégzés és 
megbízhatóság alapfeltétel. 

Gipszkartonozásban szerzett tapasztalat előny, de nem feltétel. 

Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Kőműves” 

 

ASZTALOS MUNKATÁRS 

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

alapfeltétel. 

Kérjük, hogy az e-mail tárgyában tüntessék fel: ”Asztalos” 

 
Jelentkezés módja: 

Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, az alábbi elérhetőségeken: 
E-mail: allas@varosgazda18.hu 

Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
1181 Budapest, Üllői út 423. 

 

TAVASZI BABABÖRZÉK
(03.08. 04.12  05. 17)
Az Eötvös Általános Iskolában.

A VÁSÁRFIGYELŐ
Minden nap vásárnaptár

a facebook.com/Vásárfigyelő oldalon
és a KRIZANTINA

Régiségek, ritka tárgyak 
a facebook.com/Krizantina

oldalon támogatásával.
www.hasznaltruhaborze.hu
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11A RE-SEEties projekt 4. szakmai találkozója Vecsésen Környezetvédelem

Az európai Unió és magyarország társ-
finanszírozásával megvalósuló re-
seeties projekt eddigi tapasztalatait 
összegezte a program 4. szakmai talál-
kozója, amelyet vecsésen a Bálint ágnes 
művelődési Központban tartottak febru-
ár 4-én. 

A helyszín kiválasztása nem volt véletlen: mi-
vel a projekt egyik célja az energiahatékonyság 
növelése, a művelődési központban működő 
geotermikus fűtésrendszer jól illusztrálja ezt a 
törekvést.

A szakmai találkozó így érthetően az intéz-
mény bemutatásával kezdődött, majd Hunyadi 
István, az uniós programban vezető partnerként 
részt vevő XVIII. kerület városigazgatója kö-
szöntötte a résztvevőket. Az ezt követő előadások 
többek között összefoglalták a projekt kezdetétől 
elvégzett feladatokat, és a vendégek bepillantást 

nyertek a Budapest Airport energiahatékonysá-
gának fejlesztési programjába is. 

A Re-seeties projekt másik célja a hulladék 
energiatermelésben való felhasználási lehető-
ségeinek keresése. ehhez nyújtott segítséget 
Práczki Péter előadása. A megújuló energiafor-
rások szakértője hazai és külföldi példákon ke-
resztül mutatta be a hulladékgazdálkodásban 
rejlő lehetőségeket.  

Az európai Unió által támogatott Re-seeties 
program a többi olyan uniós projekthez hason-
lóan, amelyben Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
szintén vezető partnerként vesz részt – ilyen az 
airLeD és a Re-Block –, arra törekszik, hogy 
olyan tervek készüljenek, amelyek a következő 
hétéves uniós költségvetési időszak pályázatain 
sikerrel szerepelhetnek. A program hosszú távú 
célja a délkelet-európai városok erőforrás-haté-
kony közösségekké formálása.

➜ P. a. 

több mint 27 milliós támogatást nyert el a 
kerületi illetőségű iCi interaktív Kommu-
nikációs zrt. a humánmeteorológia tudo-
mányának továbbfejlesztésére. A humán-
meteorológia a cég tizenöt éve bejegyzett 
védjegye.

A több tudomány határterületén elhelyezkedő 
korszerű humánmeteorológia elméleti és gya-
korlati megalapozását az ICI Interaktív Kom-
munikációs Zrt. végezte el, amely több mint ti-
zenöt évvel ezelőtt elsőként és máig egyedüliként 
kezdte kutatni, milyen hatással vannak a lég-
körkörnyezet változásai az emberi szervezetre. 
A kerületi illetőségű cég azóta is elkötelezetten 
foglalkozik ezzel a kutatással, s több elismerést 
is szerzett, például a Magyar Innovációs nagydíj 
pályázat kiemelt elismerését.

Az ICI Zrt. most fejezte be 61,2 milliós kuta-
tás-fejlesztési projektjét, melyhez 27,2 millió fo-
rintos támogatást nyert el az Új széchenyi Terv 
keretében.

− A felmérések szerint az emberek egyénileg 
változó mértékben érzékenyek a légkörkörnye-

zeti hatásokra, de 78 százalékuk mindenképpen 
reagál. ez azért fontos, mert mindennek össze-
tett testi-lelki következményei is vannak, ami a 
mindennapi életre és a munkára egyaránt hatás-
sal van – magyarázta Pintér Ferenc, az ICI Zrt. 
vezérigazgatója. – A mi kutatásunk célja e hatá-
sok egzakt felmérése, amely lehetővé teszi a véde-
kezést az adott hatások ellen.

A vezérigazgató tájékoztatása szerint a pro-
jekt részeként dolgozták ki az úgynevezett 
meteoprofil-készítést, amely azt a módszert ta-
karja, amellyel pontosan meghatározható az 
egyéni érzékenység. ehhez kapcsolódik az ugyan-
csak saját védjegynek számító meteogyógyászat, 
amellyel a felméréseket követően segíteni lehet az 
adott személynek.

− A kutatásunkhoz korábban is nyertünk tá-
mogatást, és most is fut két további pályázatunk. 
Fontosak számunkra ezek a források, amelyek 
hozzásegítenek bennünket ahhoz, hogy a Meteo 
Klinika programban még eredményesebben eny-
híthessük az emberek időjárási eredetű panaszait 
– mondta Pintér Ferenc.

➜ K. gy.

illő helyszínen 
volt Az uniós 
projekt FórumA

nAgy lehetőség 
A meteogyógyászAt

hirdetés

a szakmai találkozón lévai istván zoltán alpolgármester és Hunyadi istván 
városigazgató képviselte a kerületet

a támogatásnak köszönhetően a meteo Klinika még eredményesebb lehet

ORSZÁGOS MIKROHITEL PROGRAM

Hitelösszeg: max. 10 millió Forint
Futamidő: max. 10 év

Fix ügyleti kamat: 3,9%
Hitelcél: 

beruházás- és/vagy forgóeszköz-fi nanszírozás

Érdeklődni lehet:
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Telefon: 06-1/883-0810
E-mail: info@mva.hu

Mikrohitel Program
...segítünk indítani 

Mikrohitel Program
...segítünk 
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Kisegyházak, nagy tervek – az Üdvösség Hirdetői EgyházegyHáz

� igyekszünk minél 
több egyhá-
zat bemutatni 

lapunkban, hiszen 
léteznek a „kicsik” is, 
amelyekkel ritkábban 
találkozhatnak olvasó-
ink. ebben az írásban 
az üdvösség Hirdetői 
egyház vezetőjét, 
Nagy évát kértük, 
meséljen az üllői úton 
működő egyházukról.

 
– Kérem, mutassa be az egyhá-
zukat, mondja el, mióta működ-
nek, mit hirdetnek.

– Keresztény felekezet va-
gyunk. Hivatalosan elismert és 
bejegyzett egyházként 2005 au-
gusztusában kezdtünk működ-
ni, majd az új törvény értelmé-
ben 2012. március 1-jével vallási 
egyesületté lettünk. A nevünk 
változott, de az elhívásunk, a 
céljaink nem.

– Vagyis?
– A tiszta evangéliumot hir-

detjük. A tanítványokat, a hí-
veket az Ige tükrében neveljük. 
Tanításunkban Jézus Krisztus a 
fókusz. ezt igyekszünk érvénye-
síteni az életünkben.

sZerte 
a VilágbaN
– Mennyire mondható ismert-
nek, elterjedtnek az egyházuk 
itthon és külföldön?

– Bő hat éve csatlakoztunk 
az FCF nevű nemzetközi hit-
szervezethez, amely 42 ország 
pásztorait foglalja magába. e 
csatlakozás ajtót nyitott más 
felekezetek megismeréséhez és 
tapasztalataink kicseréléséhez. 

Országunk több részén, vala-
mint szerbiában is szolgálunk. 
Videós szolgálatunkkal a világ-
hálón is evangelizálunk.

– Mi a fő célkitűzésük?
– szerteágazó munkát vég-

zünk. A bibliai hit tanítása, az 
evangélium hirdetése, hitokta-
tás, lelki gondozás, lelki segély-
szolgálat. Fontosnak tartjuk az 
evangéliumi szolgálatot teljesí-
tők kiképzését és szétküldését 
szerte a világba. Örülünk annak 

is, hogy egyre többen érdeklőd-
nek a kétéves bibliaiskolai kép-
zésünk iránt, s nem csak a hatá-
rainkon innen, hanem például a 
Vajdaságban is, ahol szabadkán, 
Zentán és Csókán szolgálunk.

diPloMa 
tulsából
– Hányan végzik ezt a sok mun-
kát?

– A férjemmel, nagy István-

nal igyekszünk minél szélesebb 
körben hirdetni a tanainkat. 
Van munkánk bőven, de az 
evangéliumot örömmel és oda-
adással hirdetjük.

– Mióta szolgálnak, és mi volt 
az indíték?

– A történetünk 19 évvel ez-
előtt kezdődött, amikor súlyos 
betegségekkel küszködve keres-
tem megoldást a gyógyulásra. 
Isten felé fordultam, s megis-
mertem az igéjét, a Bibliát. A 

gyógyulásom után az ige való-
sággá vált az életemben. Azóta 
hirdetem mindenkinek, hogy 
van megoldás: a Jézus Krisztus-
ba vetett hit által meggyógyulni 
és boldognak lenni. Felépültem, 
és Istennek tett ígéretemet meg-
tartottam. A férjemmel együtt 
az ő követői lettünk, s immár 18 
éve szolgáljuk az Urat.

– Feltételezem, ahhoz, hogy 
hirdethesse az egyház tanait, 
„papírra” is szüksége volt.

– nyolc éve elvégeztem egy 
rangos nemzetközi levelező bib-
liaiskolát az egyesült államok-
ban, Tulsában. e diplomával a 
világon bárhol taníthatok.

féleleM Helyett 
Mosoly
– Mi volt a legfontosabb, amit et-
től az iskolától kapott?

– szorgalmasan és sokat ta-
nulva elindultunk a férjemmel 
azon az úton, amelynek a legfon-
tosabb elve és tanítása az, hogy 
segíts másoknak, vidd közelebb 
Istenhez az embereket, buzdítsd 
őket hitre, s mondj áldást a rá-
szorulókért. Mindketten elfog-
lalt üzletemberek voltunk, ám 
az életünk megváltozott. Az 
emberek felé fordultunk, és so-
kaknak tudtunk segíteni, hogy 
az öngyilkosság, a kábítószer, a 
félelmek, a depresszió helyett az 
életet, Jézus Krisztust válasszák. 
Remélem, kicsit mi is benne va-
gyunk abban, hogy ma már újra 
tudnak mosolyogni. 

– Hol találhatják meg önöket 
a hívek?

– Az Üllői út 486. alatt, ahol 
rendszeresen tartunk alkal-
makat, szombatonként 16 órá-
tól. egyházunkban egyébként 
kétéves levelező bibliaiskolai 
képzés is folyik. ezt bárki elvé-
gezheti, nemtől, kortól függet-
lenül.

Az üdvösséget hirdetik
 Mosolyok, amelyekben a Nagy házaspár is benne van

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Neruda Károly 2012. augusztu-
si szemeretelepre érkezése után 
írtunk arról lapunk hasábjain, 
hogy ha nem is volt nehéz a be-
illeszkedés, azért némi gondot 
okozott az atyának. A plébános 
természetesen már túl van ezen. 
Kialakította a híveivel a szüksé-
ges és ideális összhangot, s ma 
már jól „dolgoznak” együtt.

„Örömtelien sűrű, s a temp-

lom falain túl is sok programot 
ígérő esztendő elé nézünk, ami 
azért is jó, és azért is szerez 
örömöt, mert mindig van mit 
várni, mindig van mire készül-
ni.” 

Persze a lelket gazdagító ese-
ménnyel kezdi az atya, hiszen az 
elmúlt vasárnapon, február 16-
án  rangos vendéget fogadott a 
plébánia.

lelki est 
a PüsPÖkkel 
„székely János püspök úr járt 
nálunk, amolyan családi élet-
frissítő napot tartott, amelyet 
elmélyülés, lelki est követett a 
plébánián. A híveket és az egy-
házközség tagjait egymáshoz 
még közelebb hozó szép alka-
lom volt.”

neruda atya szervezésének 
és az Értelmes Életért Alapít-
ványnak köszönhetően a nyáron 
valóban tiszteletet parancsoló 
esemény lesz Tihanyban.

„Az alapítványnak köszön-
hetően értelmileg akadályozott 
gyerekek számára szervezünk 
tábort a Balaton talán legszebb 
fekvésű településén, Tihanyban. 
Most keressük, válogatjuk ehhez 
a fontos eseményhez a segítő-
ket, a munkatársakat. Azokat, 
akik eljönnek velünk, és segítik 
ennek a táborozásnak a sikeres 
lebonyolítását.”

kÖZelebb a 
fiatalokHoZ
A szemeretelepi közösség ter-
mészetesen közös programokat 
is szervez. Ilyen lesz a Pálvöl-
gyi-cseppkőbarlang felkeresése 
vagy például az irodalmi kör 
által szervezett színházlátoga-
tás. Ami a templom falain belüli 
eseményeket illeti, az egyik leg-
fontosabbat április 27-én tartják: 

ekkor lesz az elsőáldozás a szent 
István-templomban.

Örömmel újságolta neruda 
atya azt is, hogy megkezdődött a 
Bajcsy-Zsilinszky úton lévő Don 
Bosco-ház felújítása.

„Az épület a mi egyházközsé-
günkhöz tartozik, s megkezdtük 
a felújítását. ezt azért is tartjuk 
fontosnak, mert ezáltal is köze-
lebb tudunk kerülni a fiatal hí-
veinkhez. A rendbehozatal nem 
kis összeg, így aztán pályáztunk 
az emberi erőforrások Minisz-
tériumához, s hiszünk abban, 
hogy az önkormányzattól és a 
hívektől is számíthatunk segít-
ségre.” 

 
A vendég
A plébánia vasárnapi 
vendége, székely 
János püspök 
több teológiai, 
biblikus és lelkiségi 
írás szerzője, a 
Pázmány Péter 
Katolikus egyetem 
hittudományi Karán 
az Újszövetség 
tanszék docense. 
tanít az esztergomi 
hittudományi 
Főiskolán is. 
2007–2008-
ban az ő anyagi 
támogatásával újult 
meg az esztergomi 
rozália-kápolna. 



nagy istván és felesége, éva 2005 óta vezeti a közösséget

TIHAnyBAn Is TesZneK 
AZ ÉRTeLMes ÉLeTÉRT
Gazdagodik és gyarapodik is a szemeretelepi plébánia
A szemeretelepi szent istván király római katolikus 
templom plébánosát, neruda Károlyt a plébánia idei 
terveiről, valamint arról kérdeztük, milyen nyári progra-
mokkal és táborokkal várják a gyerekeket és a híveket.

Könnyen 
megtAlálhAtóK
Honlap: www.
udvosseghirdetoi.shp.hu
e-mail: udvosseghirdetoi_
egyhaz@citromail.hu

szent 
bernadett 
és a jelenések

A Franciaországban található 
Lourdes melletti Massabielle-
sziklafal barlangmélyedé-
sében a 14 éves Bernadette 
soubirous-nak 18 alkalommal 
jelent meg a Boldogságos szűz 
Mária. Az első jelenés alkal-
mával a gyakran betegeskedő 
leány az egyik testvérével és 
egy barátnőjükkel rőzsét gyűj-
teni indult oda. A folyóhoz 
érve édesanyja intésének en-
gedelmeskedve levetette a zok-
niját, hogy az ne nevesedjen át 
a vízen átlábolva, megbetegít-
ve őt a ködös, hideg időben. 
emiatt lemaradt két társától. 
A közeli barlangban meglátott 
egy különlegesen szép, fehér 
ruhás hölgyet, aki kék övet 
viselt, és a kezében rózsafüzér 
volt. Bernadette nem tudta, 
kit lát, a társai pedig semmit 
sem észleltek. A második je-
lenés alkalmával bűnbánatra, 
a bűnösökért való imádságra 
intette őt a jelenés, majd más-

nap fölszólította, hogy fakasz-
szon forrást a barlang megha-
tározott pontján, igyon belőle 
és mosakodjon meg benne. A 
következő alkalommal azt a 
megbízást kapta a lány, hogy 
mondja meg a papságnak: 
építsenek kápolnát és jöjjenek 
körmenetben a jelenések he-
lyére. egy idő után egyre töb-
ben kísérték el Bernadette-et a 
barlanghoz (volt, amikor már 
több mint tízezren), de a láto-
másokban kizárólag ő része-
sült. Később a szűz, lourdes-i 
dialektusban, azt mondta 
neki: „Én vagyok a szeplőtelen 
fogantatás.” A lourdes-i jele-
nések természetfölötti jellegét 
1891-ben XIII. Leó pápa hiva-
talosan is elismerte.

Az amassabielle-i barlang-
nál lezajlott 18 jelenés dátuma: 
1858. február 11., 14., 18., 19., 
20., 21., 23., 24., 25., 27. és 
28. március 1., 2., 3., 4. és 25. 
április 7. és július 16. 
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szabadidőA kondit is fel kell vinni a táncparkettre

� a Pestszentimrei 
sportkastélyban 
rendezték meg 

az idei táncsport 
országos bajnok-
ságot, amelyen az 
elmúlt szombaton és 
vasárnap az ifjúsá-
giaktól kezdve a fel-
nőtteken át egészen 
a kerekesszékesekig 
mindenki nagy 
sikerrel mutatta be a 
tudását.

 
Ahol hétvégeken általában ke-
mény férfiemberek, kézilabdázók 
dobálják a hálószaggató gólokat, 
felborítva nemegyszer egymást 
is, ott most a lehető legcsinosabb 
hölgyek és lánykák, valamint 
elegáns urak és fiatalemberek 
mutatták be a tudásukat. A va-
rázslatos táncesemény kerületi 
megvalósítását Kucsák László 
országgyűléási képviselő kezde-
ményezte, és meghívására a ren-
dezvényen Kiss norbert, ifjúsá-
gért és sportkapcsolatokért felelős 
helyettes államtitkár is részt vett.

kÖZkiNccsé teNNi
A táncsport csaknem ezer kép-
viselője népesítette be a küz-
dőteret a valóban elegánssá és 
exkluzívvá varázsolt sport-
kastélyban. A rendező Magyar 
Táncsport szakszövetség, bár 
nem veti fel a pénz, kitett ma-
gáért, ahogy mondani szokás, 
ügyelve a legapróbb részletekre 

is. A közönség pedig úgy há-
lálta meg mindezt, hogy szinte 
„teleülte” a sportkastély lelátóit. 
Buzdította az egyesületeket és 
a sportembereket, akik a felké-
szültségük és a teljesítményük 
alapján teljes joggal nevezhetők 
így. Mert a szó szoros értelmé-
ben sportemberek ők.

nem véletlen, hogy ezt az el-
ismertséget szeretné még jobban 
közkinccsé tenni a hazai szövet-
ség tíz hónapja megválasztott el-
nöke, a kunszentmártoni körzet 
martfűi illetőségű országgyűlési 
képviselője, Sági István, aki el-
nökként is, édesapaként is jelen 
volt a versenyen.

koNdi is, 
Mosoly is
– sok feladatunk van, de ha 
fontossági sorrendet állítok fel, 
akkor a legeslegelső az, hogy 
igazi sportágként kezeljék a 
táncsportot, így tekintsenek rá, 
mert a szó szoros értelmében az 
– mondta az elnök.

Igazságát a táncosok támasz-
tották alá déltől késő estig. A 
versenyprogramok nem csupán 
keringőkből álltak, hanem a fi-
zikailag leginkább megterhelő 
latin-amerikai táncokból is. Ha 
ehhez hozzászámoljuk, hogy 
egy-egy versenytánc bemuta-
tási ideje 1 perc 40 másodperc 
(100 másodperc), akkor ösz-
szevethetjük például az atlétika 
egyik „gyilkos” számával, a 800 
méteres síkfutással, amely után 
bizony nemritkán támogatni 

kell a célba érkezőket. Vita sem 
férhet hozzá, hogy a pároknak 
a bájos mosolyokon és kecses 
mozdulatokon túl a kiváló álló-
képességet, magyarán a kondit 
is fel kell vinniük magukkal a 
táncparkettre.

utáNPótlás 
és diPloMácia
sági István az utánpótlás-ne-
velést és a sportág nemzetközi 
életében az eddigieknél jóval 
aktívabb részvételüket is nagyon 
fontosnak tartja.

– Az utánpótlás-nevelés szük-
ségessége, gondolom, önmagáért 
beszél. szélesebbre kell nyitni 
a kapukat a fiatalok előtt, mert 
táncolni mindenki tud és szeret 
is. Azt mindenki magával hoz-
za, csak éppen fel kell ébreszteni 
az emberekben a tánc, a ritmus 
szeretetét, mert az örök. s ha ezt 
a gondolatot továbbfűzöm, nincs 
is olyan mesze tőle a nemzetközi 
életben való aktív részvételünk 
szükségessége. Tudom, hogy az 
olimpiai programba bekerülni 
rendkívül nehéz, de természete-
sen a nemzetközi szövetségünk 
„naponta” tárgyal a nemzetközi 
Olimpiai Bizottsággal ennek le-
hetőségéről. nyilvánvaló, hogy 
hosszú út vezethet el addig, de 
végső célként megnevezhető ez. 
gondoljon csak bele, milyen 
szép volna, ha magyar edzők, 
mesterek által kinevelt magyar 
táncosok is ott lehetnének az 
olimpiai játékokon.

A fenti mondat akár a tánc-

sportos szövetség szakmai és 
sportdiplomáciai programja is 
lehetne.

s ha már önkényesen „megal-
kottuk” a szövetség programját, 

hadd álljon itt az is, hogy mit 
gondol sági elnök úr a sport-
ágról, hogy szerinte miért lehet 
abba beleszeretni.

– Azért is könnyű szeretni, 

mert akik csinálják, akiket lát a 
közönség, azok fiatalok, csino-
sak, intelligensek, s tudnak visel-
kedni.Csupa öröm lehet a táncos 
lábúaknál elnöknek lenni…

ó, Azok A hódító táncos lábAk…
Nagy közönségsikert aratott a táncsport országos bajnokság 

Pestszentimrén is lesz stÚdió 2000 se 
kis túlzással mondható, hogy a stúdió 2000 tse táncosai hazajöttek, amikor a sportkastély 
parkettjára léptek. a tervek szerint ugyanis tavasztól már a kerületben is lesz kihelyezett részlege, 
utánpótlás-nevelő bázisa a kiskunhalason megalapított és bejegyzett stúdió 2000 tánc sport 
egyesületnek. a soraiban elsősorban fiatalokat tudó egyesület táncmestere és edzője, juhász 
ágnes elmondta, hogy a kiskunhalasi központ mellett csepelen is oktatják már a táncot, és nagy 
reményeket fűznek ahhoz, hogy az imrei fiúkkal és lányokkal is megszerettetik ezt a sportágat. 
felvételünkön a stúdió 2000 tse versenytáncosainak egy csoportja látható az országos 
bajnokság versenyei előtt.
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14 Jelmezverseny a Kondorban a kerületi gyermekek számáraProgramajánló

itt A FArsAng, 
áll A bál!
Úgy érzed, hogy neked van a legkülönlegesebb, leg-
egyedibb farsangi jelmezed? Akkor mutasd meg a 
nagyvilágnak! A Kondor Béla Közösségi ház farsangi 
jelmezversenyt szervez a kerületi gyermekek számára. 
három korcsoportban – bölcsődések, óvodások, kisis-
kolások – várjuk a nevezéseket.

A résztvevők a jelmezverseny előtt megtekinthetik az Ikrek stúdió 
által előadott Ödön és barátai című interaktív bábjátékot is.

A legjobb jelmezben érkező gyermek fődíja egy „édes meglepe-
tés” lesz. 

A verseny helyszíne és kezdési időpontja: Kondor Béla Közösségi 
Ház, március 2. (vasárnap) 10 óra. Belépőjegy: 500 Ft/fő. Jelentkez-
ni a 297-0366-os telefonszámon és a tamaseva@kondorkh.hu címen 
györgy-Tamás Éva művelődésszervezőnél lehet, akitől további in-
formáció is kérhető a jelmezversennyel kapcsolatban.

ég és Föld 
megjelent az ég és Föld – Polgári repülés Budapest 18. 
kerületében című, a repüléstörténeti kiállításunkhoz 
kapcsolódó színes, képekkel bőségesen illusztrált ki-
adványunk. megvásárolható 900 Ft-os áron a kiállítás 
területén a Köki terminal i. emeletén, a múzeumsarok 
kiállítóhelyen és a  gyűjtemény irodájában.

A 32-oldalas, A4-es formátumú kiadványban a repülőtér és a Malév 
története mellett külön fejezetek foglalkoznak például a légitársaság 
repülőgéptípusaival, a személyzetével és a cég arculatával.

Az Ég és Föld – A polgári repülés és Budapest XVIII. kerülete 
címmel összeállított repüléstörténeti kiállítás a KÖKI Terminál első 
emeletén (155-ös üzlet) látható. nyitva tartás: keddtől vasárnapig 10 
és 18 óra között.

rózsA mŰvelődési ház

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 22. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belépő-
jegy: 300 Ft.
Február 22. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Február 23. 11 óra: Gryllus Vil-
mos – Maszkabál. Belépőjegy: 
1500 Ft.
Március 1. 15 óra: Számít6rám 
klub. Téma: a külső megjelenés 
és a siker. A belépés díjtalan.
Március 8. 20 óra: Nőnapi 
bál. Zenél a Főnix Együttes. 
Belépőjegy: 1900 Ft. Vacsora 
1800 Ft-os áron igény szerint 
előre rendelhető. Asztalfoglalás 
a Rózsa Művelődési Ház elérhe-
tőségein. 
Március 9. 11 óra: Futrinka 
utca lakói – zenés mesejáték. 
Belépőjegy: 990 Ft.
Március 9. 15 óra: Katy – zenés 
vígjáték. A főbb szerepekben: 
Kautzky Armand, Tahi Tóth 
László, Placskó Emese, Gyebnár 
Csaba. Belépőjegy: 2200 Ft, 
diákoknak és nyugdíjasoknak: 
1500 Ft.
Jógatanfolyam indul: minden 
kedden és csütörtökön 9 órától 
10.30-ig. Előzetes jelentkezést 
kérünk! 
„Baba-Mama Játszó” játszóház 
és klub – Kaltenecker Erika 
művelődésszervező, mentálhi-
giénés szakember vezetésével 
minden kedden 10 órától 12 
óráig. részvétel ingyenes.
„Rózsa-Szín” címmel szemé-
lyiségfejlesztő drámacsoport 
indul Tósoki Anikó vezetésével. 
Időpont: minden szombaton 
11 órától 12.30-ig. Előzetes 
jelentkezést kérünk!
Bach-virágterápia és energia-
gyógyászat. Mind a virágterápia, 
mind az energiagyógyászat térí-
tésmentes szolgáltatás a Páfrány 
lélekműhely felajánlásaként. 
További információ: Kassainé 
Lovas Annamária, 06-30-606-
6913. Minden hónap első szom-
batján 15 órától. A programokra 
előzetes bejelentkezést kérünk!
A Rózsa Művelődési Házban 
nyitvatartási időben Ticket 
Expressz-jegyiroda működik. 
Jegyek válthatók koncertekre, 
kiállításokra és színházi előadá-
sokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre 
előzetes egyeztetés alapján. 
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 
9 órától 19 óráig, hétvégén a 
rendezvényekhez igazodva.

4seAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

lőrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Február 22. 12.30: IBK Cartoon 
Heroes–SZPK férfi OB I-es 
floorball bajnoki mérkőzés
Február 22. 18 óra: PLER-
Budapest–Mezőkövesd férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
Február 23. 9 óra: Korfball 
bajnoki forduló az 1908 SZAC 

KSE szervezésében
Március 1. 12 óra: Lónyay Kupa 
– kispályás focitorna
Március 2. 8 óra: Pestszentimre 
SK II.–XVII. ker. Lakóhelyi SE 
férfi bajnoki kézilabda-mérkőzés
Március 2. 10 óra: 
Pestszentimrei SK II–Pénzügyőr 
SK férfi bajnoki kézilabda-mér-
kőzés
Március 8. 18 óra: PLER-
Budapest–Orosháza férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
Március 9. 7 óra: a Magyar 
Evezős Szövetség országos 
ergométeres bajnoksága

Pestszentimrei
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Február 22–23.: Ritmikus 
gimnasztika verseny. A program 
mindennap 9 órakor kezdődik.
Március 9. 10 óra: Rock and 
roll-verseny

lőrinCi nAgyKönyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 20. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub. A téma a farsang.
Február 22. 11 óra: Társasjáték 
klub
Február 25. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Február 25. 15 óra: Író-olvasó 
találkozó Szigethy Éva írónővel
Február 27. 17 óra: Mézes Judit 
életmód-tanácsadó, lelkigondozó 
előadása. Tervezett téma: Azzá 
válunk, amit hiszünk. A stressz 
gyökere, hogyan fogadjuk el 
önmagunkat?
Március 6. 17 óra: Sok nyelv, 
sok kultúra, egy kommunikáció. 
A logopédia európai napjához 
kapcsolódó rendezvény. 
A Galéria 18 kiállítóteremben 
február végéig Bálint Vera 
festményei tekinthetők meg, 
március 4-én 17 órakor pedig 
az Üvegvarázs Stúdió üvegalko-
tásaiból nyílik kiállítás.
Internet-felhasználói tanfolyam 
indul a könyvtárban 20 órában, 
délelőttönként 9–13 óráig. Első 
csoport: február 24., március 3., 
10., 17., 24. Második csoport: 
február 26., március 5., 12., 
19., 26. Jelentkezni személye-
sen, a részvételi díj befizetésével 
lehet. Részvételi díj: beiratkozott 
olvasóknak 120 Ft/óra, regiszt-
ráltaknak 120 Ft/fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

Pestszentimrei 
Könyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Február 21. 17 óra: Mesekuckó 
– Bakó Dóra bábelőadása
Február 26. 17 óra: Szeretne 
megtanulni varrni? Avagy a 
Burda-szabásminták rejtélye.
Február 27. 15 óra: Játékklub 
időseknek
Február 28. 16 óra: Hol volt, 
hol nem volt… – mesedélután 
kicsiknek és nagyoknak
Március 7. 13 óra: Társasjáték 
klub

hAvAnnA-lAKótelePi 
Könyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Február 28. 17 óra: Könyvaján-
lók klubja
Március 6. 10 óra: Csevegő 
csütörtök

Kondor BélA
Közösségi ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 20. 14 óra: Népdalver-
seny a XVIII. kerületi Pedagógiai 
Szakszolgálat szervezésében
Február 21. 10 óra: Kerületi 
diákparlament

Február 22. 9 óra: Kerámia 
és tűzzománc nyitott műhely, 
délután kézműves foglalkozás
Február 22. 20 óra: Farsangi bál 
a Bóbita Óvoda szervezésében
Február 23. 9 óra: Kerületi 
sakkbajnokság a Pestszentlőrinc 
Sakk-kör szervezésében
Február 23. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek
Február 23. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 26. 18.45: Zumba 
Nikivel
Február 27. 18 óra: Csehov–
Kiss Csaba: De mi lett a nővel? 
– kamaraszínházi előadás az 
Ikrek Stúdió szervezésében, az 
Irina Társulat bemutatásában 
Február 28. 17 óra: A nagy 
mesemondóra, Jókai Mórra 
emlékezve dr. Téglás Tivadar 
tart előadást az író életéről, 
munkásságáról. Közreműködik: 
Dzsupin Ibolya színművésznő. Az 
eseményt a NATIK szervezi.
Február 28. 18 óra: a Liliomkert 
Katolikus Óvoda alapítványi bálja
Március 1. 9 óra: Kerámia- és 
tűzzománc nyitott műhely, dél-
után kézműves foglalkozás
Március 1. 15 óra: Mulassunk 
együtt – zenés, táncos, műsoros 
délután a Marsai Dalkör szerve-
zésében
Március 2. 10 óra: Farsangi 
jelmezverseny gyermekeknek! A 
verseny előtt megtekinthetik az 
Ödön és barátai című interak-
tív bábjátékot az Ikrek Stúdió 
előadásában.
Március 2. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek
Március 2. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 5. 18.45: Zumba Nikivel
Március 6. 15 óra: Nők köszön-
tése a NYÉVE szervezésében
Március 6. 19 óra: Nemzeti 
estek. Meghívott vendég: Morvai 
Krisztina EP-képviselő. A ren-
dezvényt a Jobbik szervezi.
Március 7. 10 óra: Róka Rudi 
füstölög – zenés mesejáték a 
Tihanyi Városszínpad előadá-
sában
Március 8. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Március 8. 20 óra: Farsangi bál 
a Pitypang Óvoda szervezésében
Március 8. 9 óra: Kerámia- és 
tűzzománc nyitott műhely, dél-
után kézműves foglalkozás
Március 9. 10 óra: Ingyenes 
önvédelmi oktatás felnőtteknek
Március 9. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 9. 9 óra: Kerületi 
sakkbajnokság a Pestszentlőrinc 
Sakk-kör szervezésében
Minden csütörtökön 17.30-tól 
ingyenes jogi tanácsadás a Kon-
dor Béla Közösségi Házban.
A Levegő Munkacsoport által a 
XVIII. kerület légszennyezéséről 
rendezett kiállítás március 7-ig 
tekinthető meg. 

városházA díszterem
városház utca 16.

Február 21. 18 órától febru-
ár 22. 19 óráig: Elhallgatott 
magyar szerzők, illetve kevéssé 
ismert művek 25 órás maratoni 
felolvasóestje
Február 23. 18 óra: Tanuld a 
zenét – Fellegi Ádám Liszt-díjas 
zongoraművész hangversenye

tomory lAJos PedAgó-
giAi és helytörténeti 
gyŰJtemény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 
06-20-316-9885
www.pihgy.hu
gyujtemeny@pihgy.hu, 
pihgymuzeum18@gmail.com
Lájkolja a gyűjteményt a 
Facebookon! Folyamatosan 
értesülhet a programjainkról, 
rendszeresen megosztunk 
képeket, videókat, helytörténeti 
érdekességeket.
Nyitva tartás: hétfőtől csütörtö-
kig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 
14 óra között. 

A gyűjtemény honlapja: 
www.muzeum18ker.hu.

mÚzeUmsAroK 
Kiállítóterem

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-316-9885
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetéssel.
Vizek és kövek – különleges-
ségek Sváb Ferenc ásvány-
gyűjteményéből címmel állandó 
kiállítás. 
A Tomory-teremben az Ady End-
re Általános Iskola történelem 
szakkörének munkái láthatók 
Időutazás a középkori Magyar-
országra – Múltunk emlékei 
címmel.
Nyitva tartás: keddtől szombatig 
14–18 óra között. 

hAvAnnA Kiállítóhely
Havanna utca 9.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami 
lakóteleptől a Havannáig

Pestszentimrei
Közösségi ház

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február végéig még kihelyezett 
helyszíneken tartjuk a progra-
mokat.
Borostyán Gondozási Központ 
(Címer utca 88.):
Február 20. 17 óra: Kreatív kéz-
műves foglalkozás felnőtteknek
Február 26. 17 óra: Kreatív kéz-
műves foglalkozás felnőtteknek
Kastélydombi Iskola (Nemes 
utca 56–60.):
Zumba kedden és csütörtökön 
19.15-től. Belépőjegy: 700 Ft.
Bajnokok tánciskolája február 
23-án és március 2-án.
Szenczi-Molnár Albert Reformá-
tus Általános Iskola (Nagykőrösi 
út 55–57.):
Február 21.: Családi táncház és 
népi játszóház – Gergely-járás
márciusban már a PiK Ház-
ban lesznek a programjaink.
Máricus 5.: Kertbarát klub. 
Téma: a termőföld előkészítése. 
Előadó: Gyócsi Zoltán.
Március 6. 17 óra: Kreatív kéz-
műves foglalkozás felnőtteknek
Március 7. 15 óra: Dr. Bubó – 
színházi előadás
Március 8.: Nosztalgia táncklub
Március 9. 15 óra: Egy csók és 
más semmi – színházi előadás 
A Pestszentimrei Sportkastély-
ban Baba-dúdoló- és Maszat-
kuckó-foglalkozások. Érdeklődni 
a PIK Ház elérhetőségein lehet.
A programok végleges helyszí-
néről, az esetleges változások-
ról, illetve bővebb információért 
érdeklődjön személyesen az 
Imre-pont-irodában (Bányai Júlia 
u. 23.), telefonon (291-9202), 
vagy keresse műsorfüzetünket, 
látogassa meg weboldalun-
kat (www.pikhaz.hu), illetve 
Facebook-oldalunkat 
(www.facebook.com/pikhaz).

imre-Pont

Bányai júlia utca 23.
Telefon: 291-4617
E-mail: imrepont@pikhaz.hu
Kézimunka szakkör 
csütörtökönként 17 órától. 
Nyugdíjas klub csütörtökön 
14 és 17 óra között.
Nyitva tartás: hétfőtől pén-
tekig 10 és 19 óra között, 
szombaton 9–12 óráig a 
PIK Ház indulásáig a fenti 
címen.
Február 24-én és március 
3-án KRESZ-tanfolyam 
indul. Előzetes jelentkezést 
kérünk!
Internet, fax, fénymásolás, 
szkennelés, nyomtatás.

PolgároK házA
üllői út 517.

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

Programok
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– Mérleget vonni kicsit még 
korai, az azonban elmondha-
tó, hogy „jó telet” tudhat maga 
mögött a szakosztály.

– Igen, mert akármi lesz is 
márciusban a kecskeméti or-
szágos bajnokságon, sikeres-
nek mondhatjuk a téli hónapo-
kat. A teremversenyeken elért 
eredményeink azt jelzik, hogy 
a csaknem harminc igazolt 
versenyzőnk nem aludta át a 
téli hónapokat.

– ebben a sportágban nem 
is illik ez,  mert mindig lehet 
várni „felajzott íjra gyors va-
dat”, vagyis mindig lehet bizo-
nyítani.

– Lehetett is, mert verseny-
ből volt elég, s ezeken az újon-
cok is, a profik is jól szerepel-
tek.

– Avasson be…
– Hogy az utánpótlásnál 

maradjunk, az eddig megtar-
tott teremversenyek közül a 
Budapest-bajnokságon két fi-
atal, a szó szoros értelmében 
újonc lányka szerepelt kiváló-
an. Az íjászattal csupán az ősz 
óta foglalkozó és még csak 12 
éves Kecső Fruzsina első lett a 
korosztályában, s megmutatta 
a tehetségét a 15 éves Berényi 
Petra is. ezen a bajnokságon 
a szakosztályunk valamennyi 
íjásza dobogós helyezést ért el.

– ezek után tényleg biza-
kodva várhatják a tavaszt.

– Így teszünk azért is, mert 
a Budaörsön megrendezett 
Örs-kupán a gajdos Márk 
Csaba, Kakas István, Matei 
Levente összeállítású felnőtt 
trió elhozta a csapatverseny 

aranyérmét, ami szép siker.
– sikereket sorol. árulja el, 

hány igazolt sportoló „lövi” a 
dobogó felé a Malév-íjászokat? 

– Az olimpiai és a csigás 
versenyszámokban huszonöt 
fölött van az igazoltak száma, 
s örömünkre sok, egyre több 
köztük a fiatal.

– ezek szerint az utánpót-
lás-nevelés is a céltáblájukon 
van.

– Természetesen, hiszen si-
kereket csak úgy várhatunk el, 
ha figyelünk a legfiatalabbakra 
is. Tudjuk jól, hogy nélkülük 
nem megy.

– Mielőtt megkezdik a sza-
badtéri edzéseket, hol és mikor 
versenyeznek még teremben?

– A március 22-i kecskemé-
ti bajnokságon, ahol a gyere-
kektől a veteránokig minden-
ki ott lesz. Hat kategóriában 
lépnek lőállásba a legjobbak a 
városi sportcsarnokban. ezt 
azonban egy héttel korábban 
megelőzi a kvalifikációs via-
dal, ugyancsak Kecskeméten. 
szakosztályunk versenyzői a 
lehető legnagyobb létszámban 
indulnak majd.

– Mikor kezdik el a szabad-
téri edzéseket a Vilmos endre 
sportközpontban?

– Ha az időjárás is úgy 
akarja, április első hetében 
már nem lesz tető a fejünk fö-
lött. 

 
„Az olimpiai és a 
csigás versenyszá-
mokban huszonöt 
fölött van az igazoltak 
száma.”



CsAPATBAJnOKI 
ARAnnyAL 
KeZDTÉK 
AZ IDÉnyT
higgyük, hogy a vége felé közeledik a tél, és a sportolók 
ismét a szabadban edzhetnek, versenyezhetnek. így 
vannak ezzel a malév sC íjászai is, akiknek azonban 
a kecskeméti országos bajnokságon még teremben is 
bizonyítaniuk kell. A technikai vezetőt, siteri sándort 
kérdeztük a közeljövőről.

marosi ádám, a londoni olimpia bronzérmes öttu-
sázója már novemberben megkezdte a felkészü-
lést az ez évi versenyszezonra, amely, mint ren-
desen, ezúttal is rendkívül sűrű lesz. A kerületből 
elszármazott kiváló sportolót az idei első külföldi 
utazás és edzőtáborozás előtt kérdeztük.

– Jó rajtot vett, hiszen a budapesti nemzetközi viadalon a 
negyedik helyen végzett. Milyen volt az idei első verseny?

– nem volt semmi gondom, bár azt végig éreztem, 
hogy nem pihentem rá, munkából versenyeztem. Persze 
nem ez volt az év fő versenye, így aztán nem is volt szük-
ség erre. ennek tükrében elégedett lehetek a negyedik he-
lyezéssel és a mutatott formámmal.

– Hosszú út előtt áll a válogatott keret. Részben azért, 
mert messzire repülnek, részben mert sokáig lesznek tá-
vol.

– Az egyesült államokba utazunk. előbb coloradói 
edzőtáborozásra, utána pedig, anélkül hogy hazajön-
nénk, Kalifornia lesz a célpont, ahol Palm springsben 
már VK-forduló lesz.

– Egy öttusázó életét a világ- és Európa-bajnokságokon 
túl a VK-fordulók töltik ki. Bizonyára így lesz ez az idén 
is.

– De még mennyire! Lesz viadal az olimpia városában, 
Rio de Janeiróban, aztán Kínában, Csengtuban, majd 
május elején végre itthon, Budapesten versenyzünk. A 
sorozat döntője Oroszországban, nyizsnyij novgorodban 
lesz május végén.

– Gondolom, ezek után senki nem fogja megunni önt 
itthon…

– Biztosan nem, de abban is biztos vagyok, hogy a 
környezetemben mindenki megszokta már, hogy kora ta-
vasztól őszig jóformán csak aludni járok haza.

Amikor néhány héttel ezelőtt 
beszélgettünk Hutvágner István 
edzővel és a rutint képviselő 
egyik játékossal, Marczinkó Má-
téval, mindketten határozottan 
állították, hogy a verhető el-
lenfeleket könyörtelenül le kell 
győzni, hogy minél kedvezőbb 
helyzetben várhassák a ráját-
szást.

duda, dob  
– NéHa fütty
nos, a február 8-i ellenfél, a 
Tatabánya nem a verhető csa-
patok kategóriájába tartozott. 
A „bányászcsapatnak” ugyanis 
erősebb a kerete, rutinosabb ké-
zilabdázókból áll, s valószínű-
síthető, hogy nagyobb, mélyebb 
a bugyellárisuk is… A látottak 
azonban egészen mást támasz-
tottak alá, mert a hatvan perc 
során végig egyenrangú ellenfél 
volt a PLeR, így aztán olyan iz-
galmas meccs kerekedett, hogy 
az akár a legjobbak közé is so-
rolható lesz, amikor majd mér-

leget von a szakvezetőség a baj-
noki idény után.
Olyannyira fej-fej mellett ha-
ladtak a csapatok a góllövésben, 
hogy úgymond el sem enged-
ték egymás kezét. Két gólnál 
egyikük sem tudott messzebbre 
szökni a másiktól, s a zöld-fe-
keték is vezettek, nem is egy-
szer. szólt a duda, szólt a dob, 
zúgott a taps, és többször fütty 
is harsant. nem állítható, hogy 
a játékvezetők befolyásolták a 
végeredményt, de bizony volt 
néhány furcsa, érthetetlen ítéle-
tük, ami ellen joggal tiltakozott 
a publikum. Hozzátéve, hogy 
nem a sípos embereken múlt a 
vereség.

A találkozó szoros mivolt-
ára jellemző, hogy a szünetben 
x-szel (13-13) mentek az öltöző-
be a csapatok, s a fejtágító előtt 
csak ennyit mondott az edző:

– szeretnék egy órával idő-
sebb lenni, és szeretném, ha a 
második részben is képes volna 
ugyanilyen jó játékra a csapa-
tom.

„NégyPoNtos” 
MérkőZés
nos, a kívánság teljesült, mert 
a játékkal nem volt baj, de még 
a gólok számával sem. Abból 14 
született, ami egyenletes teljesít-
ményt mutatott. A baj csak az 
volt, hogy a tatabányaiak 17-et 
értek el, ami végül azt jelentette, 
hogy 3 góllal nyertek a sport-
csarnokban.
Az összecsapás végeredménye 
csupán az utolsó két-három 
percben dőlt el, amikor a lőrin-
ciek kihagyták a ziccereket, a 
tatabányaiak viszont nem. Még 
egyszer hangsúlyozva, hogy 
a bányász erősebb, érettebb 
csapat, a 3 gólos vereség után 
büszke lehet a PLeR a játékára. 
ennek köszönhetően a február 
22-i ellenféllel, a Mezőkövesd-
del szemben feltétlenül nagyobb 
önbizalommal léphet pályára a 
kerületi gárda. szükség is lesz 
erre, mert a Mezőkövesd éppen 
a PLeR előtt áll a tabellán. Va-
gyis „4 pontos” összecsapás kö-
vetkezik.

a kÖZÖNség 
ereje
s hogy mennyire „tetszett” a kö-
zönségnek ez a vereség, arra az 
a legjobb példa, hogy vastaps és 
„szép volt, fiúk” búcsúztatta az 
öltözőbe vonuló játékosokat.

Igaz, ponttal nem lett gazda-

gabb az együttes, ám azt érez-
hették, amit a gyöngyös elleni 
tavaly tavaszi rájátszás során és 
után: hogy a közönség mellettük 
áll…

A PLeR legeredményesebbje 
Marczinkó Máté volt, aki ki-
lencszer talált be a Tatabánya 
kapujába.

nB i, 18. forduló: PLER-
Budapest–Tatabánya 27-30  
(13-13).

Bakos györgy harciassága ezúttal még kevés volt a pontszerzéshez

az új év első „aranyos csapata”, az örs-kupán győztes 
trió: gajdos márk csaba, Kakas istván, matei levente

remeK játéK a 
tataBánya ellen

Pontot nem, önbizalmat azonban szerzett a csapat

�
kitűnő játékot nyújtott a tavaszi szezon második 
mérkőzésén az Pler-budapest kézilabdacsa-
pat február 8-án a lőrinci sportcsarnokban. 

az élmezőnyhöz tartozó tatabánya volt az ellenfél, s 
csak egészen kevés kellett volna ahhoz, hogy a lőrin-
ci gárda pontot, esetleg pontokat szerezzen. a vége 
3 gólos vereség (27-30) lett, erre azonban büszke 
lehet a Hutvágner-csapat.

A mesterneK 
tetszett
a játékot látva elégedetten 
nyilatkozott a találkozó 
után a vezetőedző, 
Hutvágner istván: „az első 
fordulóhoz, a szeged elleni 
bajnokihoz képest nagy 
javulás volt tapasztalható 
a játékunkban. a végig 
szoros összecsapás 
részben azon úszott el, 
hogy a kipattanó labdák 
az ellenfélnél landoltak, 
összességében pedig 
azon, hogy a tatabánya 
nagyobb rutinnal 
rendelkezik. Mindazonáltal 
helytálltunk velük szemben. 
a mai játék bizakodásra 
ad okot a két hét múlva 
következő élet-halál 
összecsapáshoz a 
Mezőkövesddel.”

MAROsI A TengeRenTÚLOn „MeLegÍT”
hirdetés
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16 A kerületben jól ismerik Hozleiter Fannyt, a Te döntesz című könyv sikeres szerzőjétPortré

� „Ma már nem-
igen tudok úgy 
végigmenni az 

üllői úton, hogy ne 
köszönjenek rám” 
– mondja Hozleiter 
fanny, akit a leg-
többen a becene-
vén, Mosolykaként 
ismernek. a fiatal, 
életvidám lány 
gyakran tűnik fel 
a médiában, de 
a kerületben élők 
nem csak onnan 
ismerhetik, hiszen 
Pestszentlőrincen él, 
és itt is dolgozik.   

 
KeréKgyártó györgy   

Már az előjegyzések alapján is első 
lett Hozleiter Fanny Te döntesz 
című könyve a terjesztői listákon, 
a megjelenése után pedig rövid 
időn belül ért el óriási sikert: ka-
rácsonytól január végéig csaknem 
10 ezer példányban fogyott el, így 
szükség volt utánnyomásra is. 

−A visszajelzések alapján úgy 
tapasztalom, mindenki mást lát 
meg az én példámban. Van, aki 
azt, hogy jobb azonnal felmon-
dania, mert a munkahelye nem 
neki való, van, aki azt, hogy 
azonnal meg kell ölelnie az apját, 
akivel nincs jó viszonyban. Örü-
lök, hogy ennyi embernek fontos, 
amit leírtam – mondja a húszas 
évei elején járó szerző. 

De ki ez a fiatal lány, akinek 
alig két évtizednyi élettapaszta-
lata példaként szolgálhat kiska-
masznak és nagymamának egy-
aránt?   

Marad a jókedV! 
Fannynak tizenöt esztendősen 
kellett szembesülnie a ténnyel, 
hogy fokozatosan romló izom-
sorvadással született. A vizsgá-
latokat végző orvosok nem sok 
jóval biztatták, úgy becsülték, 
hogy legfeljebb tizennyolc éves 

koráig élhet. Fanny már sok 
helyen elmondta, leírta, hogy 
édesanyja nem volt hajlandó 
beletörődni az elfogadhatatlan-
ba, kezelésekre hordta, képes 
volt éjszakába nyúlóan masszí-
rozni, és még arra is futotta az 
erejéből, hogy biztassa őt. egé-
szen addig, amíg ő maga halá-
los beteg nem lett. Édesanyja 
elvesztése azonban nem taszí-
totta kétségbeesésbe Fannyt, 
inkább arra ösztönözte, hogy 
ő is teljes szívvel higgyen saját 
jobbulásában. Tisztában volt 
vele, hogy a betegsége nem 

gyógyítható, orvosi segítséggel, 
rengeteg edzéssel azonban kar-
ban tartható a fizikai állapota. 
eldöntötte tehát, hogy küzdeni 
fog, és soha nem hagyja elvenni 
a jókedvét.   

Védjegye 
a Mosolya 
ez a jókedv és sugárzó moso-
lya, amely már nem csupán a 
blogján közölt fotókról, hanem 
újságok, magazinok fényké-
peiről, televíziós riportokból 
is gyakran visszaköszön, ma 

már a védjegyének számít.  
− sokan mondják ezt. Örülök 
is, hogy ilyen védjegyem van, 
és igaz, hogy nagyon sok min-
denből tudok merítkezni. Ap-
róságokból, például barátokkal 
együtt töltött percekből, órák-
ból, kedves gesztusokból, leve-
lekből, amelyeket nekem írnak, 
mindennapi élményekből. De jó 
tudni, hogy én sem mosolygok 
folyamatosan. A küzdelemben 
olyankor én is elfáradok, az én 
fejem fölött is átcsapnak a hullá-
mok. De aztán valahogy mindig 
megrázom magam – mesélte. 

Fanny hat éve kezdett el blogot 
írni, ehhez találta ki a Mosolyka 
becenevet és a „Kerekesszékkel 
a világ” szlogent. Története ha-
marosan beköltözött a közösségi 
média világába is, a Facebookon 
napról napra hihetetlen ütemben 
növekszik követőinek a száma. 
Mégis úgy érezte, eljött az idő, 
hogy élettapasztalatait, gondola-
tait könyvben is közreadja. 

− szerettem volna valamit 
letenni az asztalra. Ráadásul 
egy könyvben olyan dolgok-
ról is lehet beszélni, amikről 
egy blogfelületen nem. Anyu 

elvesztéséről, arról, hogyan fo-
gadtam el magamat, a magán-
életem intimebb területeiről, 
amiről már korábban is sokat 
kérdeztek. sokat jelent nekem 
ez a könyv, és tényleg örülök a 
visszajelzéseknek. Volt, aki azt 
írta, hogy kétkedve vette kézbe, 
mondván: jaj, egy kerekesszékes 
kiscsaj próbálta megírni a meg-
próbáltatásait. Aztán nem tudta 
letenni – beszélt a részletekről a 
sikeres szerző.   

egy régi Vágy 
Fanny óbudán született, de még 
kétéves sem volt, amikor a szülei 
a XVIII. kerületbe költöztek. Ko-
rábban a Havannán laktak, most 
egy kertes házban az Üllői úton. 
Fanny itt is dolgozik, a Csibész 
Családvédelmi Központban. 

− nagyon hamar elkezdtem 
dolgozni, tizenhat éves korom 
óta mindig van munkám. Ide 
azért kerültem, mert Madarassy 
Judit, a központ vezetője látott 
egy tévéinterjúban, és mivel ép-
pen munkatársat keresett, en-
gem hívott. Papírforma szerint 
recepciós vagyok, de sok min-
denre van lehetőségem. gye-
rekekkel foglalkozhatok, ami 
nekem nagyon fontos. ezen a 
pályán szeretnék maradni – be-
szélt a tervekről, amelyek között 
akad még egy fontos. Igaz, ez 
már nem munkával kapcsolatos. 

– sok mindent elértem, amire 
vágytam. De valamit még nem, 
amit már a legelején célként tűz-
tem magam elé: szeretnék asz-
talon táncolni minden segítség 
nélkül. ehhez jó fizikai állapot 
kell. Most ezen dolgozom.  

Fotó: Vona Tímea

„szerettem 
volna valamit 
letenni az asztalra. 
ráadásul egy 
könyvben olyan 
dolgokról is lehet 
beszélni, amikről 
egy blogfelületen 
nem.”
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már az előjegyzések alapján is első lett Hozleiter fanny te döntesz című könyve
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A minőségi gitárkészítés hosszú és idő-
igényes folyamat. többévnyi tanulás és 
gyakorlás, majd még több egyéni kísér-
letezés szükséges a tökéletes technika 
elsajátításához. A siker viszont még így 
sem garantált.

Pestszentlőrinci kertes ház padlásszobájába érke-
zem. Itt bújik meg a mára már nemcsak a magyar 
piacon ismert Peter Crow Design nevű egyedi 
gitárkészítő manufaktúra. Váradi Péter mérnök 
informatikusnak tanult, szabad idejében azon-
ban kilenc éve készít hangszereket. szakmai fej-
lődését olyan elismert mesterek segítették, mint 
nemessányi László, Prehoda Zsolt és Viszkeleti 
sándor. Műhelyében a legmodernebb technoló-
giák mellett a hagyományos kéziszerszámok is 
megtalálhatók.

– Igényes kivitelezés, minőségi munkák… Miért 
csak a szabad idődben foglalkozol a hangszerkészí-
téssel?

– Igaz, hogy a hangszerkészítés az évek során 
az életem részévé vált, de Magyarországon nehe-
zen talál az ember keresletet az egyedileg készí-
tett gitárokra. Kevesen fizetik meg és várják ki 
a minőségi munkát, inkább nagykereskedőktől 
vásárolnak, vagy olcsó műhelyeket választanak. 
A későbbiekre nézve azonban szerepel a terveim 
között, hogy hivatásként űzzem ezt a foglalkozást. 
Ha minden jól alakul, egy hangszerkészítő isme-
rősömmel összeállva szeptemberben egy külföldi 
világkiállításon mutatjuk be az alkotásainkat. Ad-
dig persze még rengeteg munka áll előttünk.

Tervezéstől a száradásig
– Mennyi ideig tart egy gitár elkészítése, és ho-

gyan zajlik ez a folyamat?
– egy komplett gitár körülbelül négy hónap 

alatt készül el. először elkezdünk beszélgetni a 

megbízóval, hogy milyen hangszeren szeretne ját-
szani és milyen zenét, hiszen a gitárok adott zenei 
stílushoz készülnek. A beszélgetés után elkészí-
tem a terveket, majd megvásárolom a szükséges 
anyagokat. A faanyagot leginkább külföldről szer-
zem be, szeretek egzotikus indiai, kanadai fákkal 
dolgozni. A megérkezett anyaggal nem kezdek 
rögtön dolgozni, egy-két hónapig hagyom, hogy 
átvegye az itteni klímát, így a későbbiekben nem 
fog elvetemedni. ezt követően a számítógépes ve-
zérlőrendszerrel működő marógép és a legkülön-
félébb kéziszerszámok segítségével készítem el a 
gitárt. Végső lépésként a színkeverés, a lakkozás 
és a száradás következik, ami után már a fényes új 
gitárt tarthatjuk a kezünkben.

Az elégedett elégedetlen
– Elégedett vagy a munkáiddal, vagy mindig 

volna még mit javítani egy-egy darabon?
– Folyamatosan találok még apróságokat, ami-

ket javítani szeretnék egy-egy gitáron, de tudom, 
hogy van egy pont, amikor abba kell hagyni, mert 
onnan már csak rontok a végső állapoton. Lehet, 
hogy nekem még tetszene egy-egy változtatás, 
de azzal már csak elvennék a gitár minőségéből. 
Alapvetően, ha rosszul csinálnám a dolgokat, ak-
kor nem bíznának meg hangszerkészítéssel. Ké-
szítettem már gitárt a Hooligans és a Belmondo 
zenekar tagjainak és több stúdiózenésznek is. 
emellett gitárjavítással is foglalkozom, ami folya-
matos gyakorlást jelent, és megerősít abban, hogy 
a minőségi munkához idő kell.

➜ csernai mariann

KeRÜLeTI MűHeLyBen sÍR A gITáR
A minőségi gitárkészítés alapos és időigényes folyamat 

váradi Péter a tökéletességre törekszik a hangszerkészítésben


