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védiK A tUlAJdont

Óvja az önkormányzat vagyonát a 
képviselő-testület. Ezt erősíti az a 
február 4-i ülésen meghozott döntése, 
amely szerint az önkormányzat nem 
kíván áron alul értékesíteni elővásárlási 
joggal érintett saját tulajdonú lakást. a 
testület két sportegyesület – az 1908 
szac ksE és a pestszentimrei Birkózó 
sportegyesület – számára szavazott 
meg támogatást.

váltoZásoK

Március 1-jével módosul a pénzbeli 
és a természetbeni szociális ellátások 
rendszere, miután élesen szétvál-
nak az állam és az önkormányzatok 
feladatai. a változások többek között a 
közgyógyellátást, a lakásfenntartási és 
a kapcsolódó lakhatást segítő támoga-
tást érintik. az aktív korúak ellátásának 
megállapítása a járási (kerületi) hivatalok 
hatáskörébe kerül.

trAgiKUs BAlEsEt

A bajtársak mellett az önkormányzat 
vezetői és kerületi lakosok emlékeztek 
február 7-én este az aznap hajnalban 
halálos balesetet szenvedő két rendőr 
tiszthelyettesre. az Üllői úton történt 
tragédia során három autó ütközött, s 
a szolgálatot teljesítő demecs gergely 
(1979) rendőr törzsőrmester és Windt 
Bálint (1993) rendőr őrmester életét 
vesztette.

inFlUEnZA

Országszerte javában tombol az inf-
luenzajárvány. dr. szebényi attilával, 
a zsebők zoltán szakrendelő orvos-
igazgatójával azt vettük sorra, hogyan 
előzhetjük meg a betegséget, illetve mit 
tegyünk, ha már elkaptuk. Fontos tudni, 
hogy lázat 39 fok alatt nem csillapítunk, 
mert a láz gyógyító jelenség. 39 fok 
fölött azonban már veszélyes, ilyenkor 
intézkedni kell.

ElMEnt AZ ÖrEg

életének 77. évében hosszan tartó 
súlyos betegség után elhunyt moravetz 
Ferenc, vagy ahogy mindenki nevez-
te, az öreg. a cselgáncsozók egykori 
szövetségi kapitánya, az 1992-es 
barcelonai „aranyolimpia” sikerkapitá-
nya volt, aki lőrincen ismerkedett meg 
a sportággal. a mesteredzőt február 
11-én helyezték örök nyugalomra az 
óbudai temetőben. 

3. oldal 4. oldal 6. oldal 15. oldal2. oldal

� az új széchenyi 
terv keretében 
mintegy 158 

millió forint vissza nem 
térítendő uniós támoga-
tást ítélt oda az irányító 
hatóság a Vörösmarty 
mihály ének-zenei nyel-
vi általános iskola és 
gimnáziumnak az épü-
let energetikai korszerű-
sítésére. Bár a sikeres 
pályázatig számtalan 
egyeztetés és tárgyalás 
vezetett, kucsák lászló 
országgyűlési képvi-
selő úgy véli, minden 
erőfeszítést megért az, 
hogy végre korszerűsí-
teni lehet a XViii. kerület 
egyik legnagyobb múltú 
iskoláját. 

városKéP   

– A Vörösmarty korszerűsíté-
se nem az egyetlen energetikai 
beruházás a kerületben. Számos 
helyen folyik előkészítő munka 
a kerületi intézmények fejlesz-
tésével összefüggésben, ezzel 
nemcsak minőségi változást, de 
jelentős költségmegtakarítást 
is biztosítva Pestszentlőrincnek 
és Pestszentimrének – mond-
ta Kucsák László, a kerület or-
szággyűlési képviselője, aki az 
előző önkormányzati ciklusban 
alpolgármesterként is igyekezett 
sakk-mattot adni az utcát fűtő 
radiátoroknak. – Ahogyan a 
sakkban nem üthető le a király, 
az épületek üzemeltetése is le-
hetetlen energiaforrás nélkül. A 
hangsúly azon van, hogy miből 
nyerjük ezt az energiát.  Mind 
az új épületek építésekor, mind a 
régiek korszerűsítésekor az a cél, 
hogy a működtetéshez felhasz-
nált energiát részben megújuló 
forrásból nyerjük.

környEzEtBarát 
mEgoldások
– Ezek szerint nem csak pénz 
kérdése az energiahatékonyság?

– Ahogyan az Iciri-Piciri 
Bölcsőde esetében is, egy új 
intézmény tervezésekor az is 
szempont, hogy olyan környe-
zetbarát megoldások szülesse-
nek, melyeknek köszönhetően 
a fenntartás során kemény fo-
rintokat takaríthat meg a kerü-
letünk, amelyek aztán további 
fejlesztésekre fordíthatók. Tehát 
ez szemlélet kérdése is.

– Kampányában hangsúlyoz-
ta, hogy a kormánnyal közösen 
kíván dolgozni a lőrinci és az 
imrei lakosok érdekeit képvisel-
ve, minél több fejlesztést hozva 

a kerületbe. Ám szakterületei, az 
oktatás és a kultúra, nem kap-
csolódnak közvetlenül az ener-
giahatékonyság kérdésköréhez. 
Miért tűzte mégis a zászlajára 
ezt az irányt?

– A számok is csak akkor 
értelmezhetők, ha értéket tu-
dunk mögéjük tenni. A képvi-
selőségemre úgy tekintek, mint 
egy olyan lehetőségre, hogy 
jó célokért küzdhessek. Ennél 
kézzelfoghatóbb magyarázatot 

a korábbi iskolaigazgatói mun-
kámból adnék. Tapasztaltam, 
hogy a tudományok és a művé-
szetek csak békés időben virá-
gozhatnak, azaz kellően világos 
és jól fűthető tantermek nélkül 
nem várhatunk eredményt.

újaBB sikEr 
A Vörösmarty Mihály Ének-ze-
nei Nyelvi Általános Iskola és 
Gimnázium fejlesztése csupán 
egy azok közül a beruházások 

közül, amelyek a kerület in-
tézményeinek energetikai fej-
lesztését szolgálják. A csaknem 
158 millió forintos vissza nem 
térítendő támogatásból teljes 
körűen megvalósulhat az isko-
la energetikai korszerűsítése. A 
napkollektorok a hőenergiát, a 
napelemek a villamos energiát 
fogják szolgáltatni. A külső nyí-
lászárók cseréjén túl hőszigetelik 
a falakat, s megújul a teljes vilá-
gítási rendszer is.

– Először nem akartam hinni 
a fülemnek, hihetetlennek tűnt, 
hogy az álmok valóra válnak. 
Ez a tartalom és a forma egysé-
ge. A nagyon magas színvonalú 
oktatómunkához valóban 21. 
századi, korszerű és biztonságos 
tanulási környezetet teremt a 
beruházás – lelkendezett Pász-
tor Józsefné, az intézmény igaz-
gatója a hír hallatán.

Folytatás az 5. oldalon

nyugdíjas
Akadémia
hatodszor
Február véégén kezdő-
dik a nyugdíjas Akadé-
mia újabb szemesztere. 
A legsikeresebb kerületi 
kezdeményezések közé 
tartozó programsorozat 
az önkormányzat és a 
Zsigmond Király Főis-
kola együttműködésével 
2012 szeptemberében 
indult.  

az önkormányzat eredetileg 
azért indította útjára a prog-
ramokat, hogy az idősebbek 
közérthető információkhoz 
jussanak, és a tartalmas 
ismeretszerzés mellett 
közösségek alakuljanak. 
a tapasztalat szerint egyre 
nagyobb az igény a prog-
ramokra, gyakran kicsinek 
bizonyul a rendezvénynek 
helyet adó polgármesteri 
hivatal ülésterme. 
a hatodik szemeszter feb-
ruár 28-án kezdődik, és az 
előadásokat szombatonként 
9 órakor tartják. 
maga az akadémia ma már 
nemcsak a felnőttoktatás 
egy jól szervezett központja, 
hanem találkozóhely, klub is, 
ahol új barátságok szövőd-
nek, és régiek mélyülnek el.
összesen tizennényféle tan-
folyamra lehet jelentkezni, 
és ezen kívül hét szombaton 
tartanak előadást. a sok-
színű programokon szó lesz 
az időskori szorongásról, a 
depresszióról; a drogról és 
a drogfüggőségról; latin-
amerika előretöréséről; a 
boldogság tudományáról; 
az okos világról, azaz a 
digitalizáció előnyeiről; 
az időskori fogyókúráról 
valamint gandhi életéről és 
filozófiájáról.

Folytatás az 7. oldalon

158 milliós energetikai korszerűsítés a vörösmarty iskolában

sAKK-mAtt 
Az utcát fűtő 
rAdIátoroKnAK

valóra válik a „vörösmarty-család” nagy álma 
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2 Közélet Támogatásokról is döntött február 4-én a képviselő-testület

KeréKgyártó györgy  

Ha nem is tömegével, de ér-
deklődtek az elmúlt év során 
önkormányzati lakásban élő 
bérlők az ingatlanok esetleges 
megvásárlásával kapcsolat-
ban. A hatályos lakástörvény 
az önkormányzati tulajdonú 
lakások vonatkozásában elő-
vásárlási jogot biztosít a bérlő 
számára, a törvénnyel harmo-
nizáló helyi lakásrendelet sze-
rint pedig a képviselő-testület 
dönt a forgalmi értéken törté-
nő értékesítésről. 

Egy tavaly márciusi kép-
viselő-testületi határozat ki-
mondta, hogy az év végéig 
az önkormányzat nem kíván 
ilyen ingatlant értékesíteni, 
és felhatalmazta a tulajdo-
nosi bizottságot az esetleges 
vételi ajánlatok egyéni elbírá-
lására. A múlt évben három 
bérlő érdeklődött a vásárlás 
iránt, közülük kettőnek a ké-

relmét elutasította a bizottság, 
a harmadik esetben pedig az 
értékbecslés és a vételár meg-
állapítása után a bérlő állt el 
a vételtől. A szóba jövő ingat-
lanok piaci értéke időközben 
jelentősen esett. Az önkor-
mányzat ilyen feltételek között 
nem kívánja a tulajdonában 
lévő ingatlanvagyon részeit ér-
tékesíteni, ezért a testület ez-
úttal is határozatban mondta 
ki, hogy december 31-ig nem 
idegenítenek el elővásárlási 
joggal érintett lakást.

támogatás
Két sportegyesület számára 
szavazott meg támogatást a 
február 4-i ülésen a képviselő-
testület. Az 1908 Szentlőrinci 
Atlétikai Club Öregfiúk Köz-
hasznú Sportegyesülettel, is-
mertebb nevén az 1908 SZAC 
KSE-vel régóta harmonikus 
az önkormányzat kapcsola-
ta. A klub a labdarúgó- és a 

korfballszakosztályában ösz-
szesen tíz csapatot működtet, 
amelyek eredményesen szere-
pelnek a hazai sportéletben, 
sőt a korfballosok nemzetközi 
profi tornákról is jó helyezé-
sekkel térnek haza. A négy 
évre kötött korábbi támo-
gatási szerződés 2014 végén 
lejárt. A testület most első-
sorban a versenyeztetéshez, a 
felszerelések beszerzéséhez és 
a táboroztatáshoz szavazott 
meg újabb négy évre pénzbeli 
támogatást. Hasonló módon 
támogatja az önkormányzat a 
kerületi sportéletben ugyan-
csak fontos szerepet betöltő 
Pestszentimrei Birkózó Sport-
egyesületet. 

Az iskolai sport finanszíro-
zásához járul hozzá a képvise-
lő-testület egy másik döntése, 
amelynek alapján az általános 
iskolások a korábbi évek ha-
gyományainak megfelelően 
térítésmentesen használhatják 
a három kerületi uszodát. Az 
ingyenesség az iskolai test-
nevelésóra keretében zajló 
úszásoktatásra vonatkozik, s 
egyaránt az állami és az egy-
házi iskolákba járókat megil-
leti.

Ügyintézés 
otthon
Kerületünkben is számos 
olyan ember él, akit a betegsé-
ge vagy az idős kora lakáshoz 
köt, és nincs rendszeres segítő-
je. Hivatalos ügyeket azonban 
nekik is kell intézniük. Rájuk 
gondolva fogadott el az ön-
kormányzat egy előterjesztést, 
amelynek értelmében átfogó 
szakmai áttekintés és javaslat 
készül arról, hogy a hivatal 
munkatársai hogyan tudnának 
adott ügyek elintézésére elő-
jegyzés alapján házhoz menni. 
Annyit már most leszögeztek a 
vitában részt vevő képviselők, 
hogy ilyen eljárás csak indo-
kolt esetben jöhet szóba.

Az iskolai sport 
finanszírozásához 
járul hozzá a képvise-
lő-testület egy másik 
döntése, amelynek 
alapján az általános 
iskolások a kötelező 
úszásoktatás keretein 
belül térítésmentesen 
használhatják a három 
kerületi uszodát.

�Óvja az önkormányzat vagyonát a képvi-
selő-testület. Ezt erősíti az a február 4-i 
ülésen meghozott döntése, amely szerint az 

önkormányzat nem kíván áron alul értékesíteni 
elővásárlási joggal érintett saját tulajdonú lakást.

A testnevelésórák keretében folyó úszásoktatás továbbra is ingyenes lesz az uszodákban 
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A vAgyont 
védeni kell! 
Továbbra sem értékesíti áron alul saját tulajdonú 
ingatlanjait az önkormányzat
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Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

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

sZArvAs AttilA sándor
alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350.

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt
fidesz–KdnP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18– 20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván
demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján.

hAvAsi Zoltán
fidesz–KdnP, 06-70-526-2711
Előzetes egyeztetés alapján.

horváth ZsÓFiA

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

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

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

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János
fidesz–KdnP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

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

torMA BEátA
fidesz–KdnP, 06-20-223-8919
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

fidesz–KdnP, 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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3KözéletAz önkormányzati lakás a közösség segítsége

Az oldalt összeállította: Puskás Attila

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

� Február végén, 
március elején 
lehet önkor-

mányzati tulajdonú 
bérlakásokra pá-
lyázni a XViii. kerü-
letben. a lakáshoz 
jutásnak több módja 
van, de minden 
esetben alapve-
tő feltétel, hogy a 
bérlőnek együtt kell 
működnie az önkor-
mányzattal, fizetnie 
kell a lakhatás költ-
ségeit.

Az önkormányzat pályázat útján 
adja ki a szociális és a költségel-
vű bérlakásait, és szükséghely-
zetben krízislakások bérbeadá-
sára is van lehetőség. 

nEhéz hElyzEt
Az úgynevezett krízisállomány-
ban lévő lakások azoknak a 
megsegítésére szolgálnak, akik 
olyan helyzetbe kerültek, amely 
indokolja a rövid távú gyors se-
gítséget.

– Krízislakás kiutalása kap-
csolódhat például halálesethez 
vagy ahhoz, amikor egy több-
gyermekes családban mindkét 
szülő elveszíti a munkahelyét, és 
nem tudják tovább fizetni az al-
bérletet. A krízislakásokat kor-
látozott időtartamra, egy évre 
adja bérbe az önkormányzat. 
Ezeknek a fenntartási költsége, 
bérleti díja viszonylag alacsony 
– informált Dömötör István al-
polgármester. – Ilyen esetben 
arra ösztönözzük a bajba jutott 
embereket, hogy próbáljanak sa-
ját erőből is talpra állni. Nem az 
a cél ugyanis, hogy konzervál-
juk a helyzetet, hanem az, hogy 
ezek az emberek kikerüljenek a 
nehéz élethelyzetből. A kerületi 
szociális intézmények is támo-
gatást nyújtanak ebben, és az 
együttműködés eredményekép-
pen akár tovább is lehet lépni 
egy szociális bérlakásba, amely 
egy magasabb kategória.

EgyÜtt kEll 
működni
Az önkormányzat a szociális 
bérlakásokat elsősorban pályá-

zat útján adja ki. A kérelmek 
elbírálásakor több szempontot 
is figyelembe vesznek, amelye-
ket meghatározott pontrendszer 
alapján számítanak ki, biztosít-
va ezáltal az esélyegyenlőséget 
a pályázók számára. Figyelem-
be veszik például azt, ha valaki 

krízislakásból jön, és láthatóan 
együttműködik az önkormány-
zattal, fizeti a lakbért, a rezsi-
költséget, s igyekszik jobb kö-
rülményeket teremteni önmaga 
és családja számára.

– Ilyen esetben nagyobb az 
esélye a pályázónak egy szoci-

ális bérlakásra, ahol valamivel 
magasabb a bérleti díj, de ez 
még mindig jelentős segítség – 
mondta Dömötör István. – Leg-
közelebb február végén, március 
elején tervezzük, hogy lakás-
pályázatot írunk ki, ezért arra 
kérek mindenkit, aki szeretne 

pályázatot benyújtani, hogy fi-
gyelje az önkormányzat külön-
böző hírforrásait, a Városképet 
és a TV18-at, de természetesen 
az önkormányzatnál is lehet 
érdeklődni. A pályázat benyúj-
tására nyitva álló határidő har-
minc nap. Remélem, hogy elég 

nagyszámú rendelkezésre bo-
csátható lakás lesz.  

a lakás nEm 
adomány
Az önkormányzati bérlakások-
kal nemcsak az önkormányzat, 
hanem közvetve a kerület kö-
zössége is segítséget nyújt a rá-
szorulóknak. 

– Azoknak, akik ilyen lehe-
tőséghez jutnak, vagy már ko-
rábban jutottak, meg kell érteni-
ük, hogy ez nem kiváltság. Nem 
szabad figyelmen kívül hagyni 
a kerület lakóközösségének  ér-
tékteremtő hozzájárulását, és 
eszerint kell ezeket a lakásokat 
használni – hívta fel a figyelmet 
Dömötör István. – A magam 
részéről mindenkit támogatni 
fogok, akin látom, hogy sajnála-
tos anyagi helyzetén saját maga 
is akar változtatni, de nem sza-
bad járandóságként kezelni a 
bérlakásokat. Elvárjuk, hogy az 
alacsony költségeket mindenki 
rendszeresen fizesse, mert el-
lenkező esetben el kell vennünk 
a lakást. Márpedig ezt minden-
képpen el kell kerülni.

egyre több 
A felújítás
A következő hetekben újabb lakáspályázatokat írnak ki 

FolyAMAtosAn 
JAvítJáK A lAKásoK 
MinŐségét 
a XViii. kerület vezetése 
jelenleg is azon dolgo-
zik, hogy minél nagyobb 
számban tudjon felújítani 
önkormányzati tulajdonú 
lakásokat. 
– Folyamatosan feltér-
képezzük a lakásállo-
mányunkat, és meg kell 
vizsgálnunk azon lakások 
körét, amelyeket olcsóbb 
lebontani, illetve azokat 
a 10–20 négyzetméter 
közötti ingatlanokat, 
amelyekből összenyitva 
komfortosabb, jobban 
használható lakásokat 
tudunk létrehozni. Bízom 
benne, hogy a felújítá-
sok felgyorsításával idén 
nagyjából 50–60 lakás 
elkészül. Ezt a számot 
egyébként minden évben 
igyekszünk bővíteni, és 
remélem, hogy minél 
több pályázó juthat hoz-
zá valamilyen lakhatási 
lehetőséghez – fogalma-
zott dömötör istván.

A járási (kerületi) kormányhivatalok kötele-
ző módon biztosítják az aktív korúak ellátá-
sát, az időskorúak járadékát, az ápolási díjat 
– legyen az alap- vagy emelt összegű, illet-

ve kiemelt ápolási díj –, az alanyi és a nor-
matív jogcímen biztosított közgyógyellátást 
és az egészségügyi szolgáltatásra való jogo-
sultságot.

az aktíV korúak Ellátása
A jegyzői hatáskörből tehát az aktív korúak el-
látásának megállapítása a járási (kerületi) hivatal 
hatáskörébe kerül.

– Az ellátás a jövőben is kétféle módon 
állapítható meg, foglalkoztatást helyettesí-
tő támogatásként vagy egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támogatásként. Az aktív 
korúak ellátása keretében megállapítható ellá-
tástípusok és az ellátásra jogosultak köre ese-
tenként változni fog. Az egészségkárosodási és a 
gyermekfelügyeleti támogatás a korábban rend-
szeres szociális segélyre jogosultak egy részének 
nyújtható – mondta dr. Holové Zsolt György, az 
önkormányzat humánszolgáltatási irodájának ve-
zetője.

A jegyző január 1. és február 28. között felül-
vizsgálja azon személyek jogosultságát az aktív 
korúak ellátására, akik részére 2015. március 1. 
napját megelőzően állapítottak meg rendszeres 
szociális segélyt.

Ha a foglalkoztatást helyettesítő támogatás-
ra jogosultak számára előírt együttműködést 
(álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel, 
együttműködés a munkaügyi központtal) nyilat-
kozatban vállalják, foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra lesznek jogosultak a nyugdíjkorha-
tárt 5 éven belül elérő személyek, valamint azok, 
akik egészségkárosodásának mértéke legalább 40 
százalékos, továbbá a várandós nők.

– A törvény szerint az új támogatásként beveze-
tendő egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatásra azok lesznek jogosultak, akik egész-
ségkárosodásának mértéke legalább 50 százalé-

kos, vagy a 14 év alatti gyermekük felügyeletét 
másképpen nem tudják biztosítani. 

A fentiekben felsorolt, állami felelősségvál-
lalás körében nyújtott támogatásokon túl egyéb 
szociális támogatások biztosításáról az önkor-
mányzatok döntenek. 

más lEsz a sEgély
Az önkormányzati segély helyett rendkívüli tele-
pülési támogatás formájában továbbra is támogat-
ni fogják az önkormányzatok a rászorulókat. 

A lakásfenntartási támogatásra és a kapcso-
lódó lakhatást segítő támogatásra egy évig jogo-
sultak azok, akik számára 2014. december 31-ig 
állapították meg ezt a támogatási formát. Az idén 
január 1-jétől február 28-ig benyújtott kérelmek 
esetében a támogatásokat egy év helyett legfel-
jebb a február 28-ig terjedő időtartamra lehet 
megadni. 

Adósságkezelési támogatásra vonatkozó kérel-
met március 1-jétől már nem lehet benyújtani, de 
a február 28-ig benyújtott kérelmek alapján elbí-
rált adósságcsökkentési támogatást és alanyi la-
kásfenntartási támogatást változatlan feltételekkel 
folyósítják az önkormányzatok. 

méltányossági 
közgyÓgyEllátás
A méltányossági közgyógyellátásra idén febru-
ár 28-ig benyújtott kérelmek alapján változatlan 
feltételekkel egy éven át lehet igénybe venni az 
egészségügyi ellátásokat. 

– Az önkormányzatok által nyújtott támogatás 
elnevezése települési támogatás lesz, s ennek tí-
pusait, jogosultsági feltételeit valamennyi önkor-
mányzat rendeletben szabályozza február 28-ig. 
Jelenleg a rendelet előkészítésén dolgozunk. Arra 
törekszünk, hogy a szociális ellátások rendszeré-
nek átalakulását a hozzánk segítségért forduló ke-
rületi lakosok a legkevésbé érezzék meg – mondta 
el befejezésül az irodavezető.

Március 1-jei hatállyal módosul a pénzbeli és a természetbeni szociális ellátások 
rendszere, miután élesen szétválnak az állam és az önkormányzatok feladatai. A 
változások többek között a közgyógyellátást, a lakásfenntartási és a kapcsolódó 
lakhatást segítő támogatást érintik. 

ÁTALAKuLó TÁMOGATÁSOK
Megváltozik a szociális ellátások rendszere

dömötör István alpolgármester (jobbra) Kádár tibor képviselővel terepszemlét tart egy felújításra váró lakásban

A méltányossági közgyógyellátásban egy éven át lehet igénybe venni az egészségügyi ellátásokat
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4 Közélet A bajtársak mellett az önkormányzat vezetői és lakosok emlékeztek a rendőrökre

Nemzeti
konzultáció 
az internetről
A kezdeményezés célja az, hogy a kor-
mány a polgárokkal, a szakmai és a 
civil szervezetekkel, a vállalkozásokkal 
közösen határozza meg az internetet, 
illetve tágabb értelemben a digitális 
ökoszisztémát érintő döntései alapel-
veit, irányait.

Az internet az általa elér-
hető digitális szolgáltatá-
sok és tartalmak révén a 
társadalom, a gazdaság és 
a kultúra meghatározó kö-
zegévé, egyben formáló-
jává vált. Mind az egyén, 
mind a közösség boldogu-

lása, a gazdaság növekedése és az állam haté-
kony működése ma már nagymértékben azon 
múlik, hogy mennyire vagyunk képesek tuda-
tosan, korlátozásoktól mentesen és hatékonyan 
élni a digitális világ nyújtotta lehetőségekkel.

A kormány ezért indította útjára az 
InternetKon elnevezésű nemzeti konzultációt, 
amellyel az a célja, hogy a valóban fontos kér-
désekkel foglalkozó és tényleges eredményeket 
hozó érdemi párbeszéd bontakozzon ki. A nem-
zeti konzultáció előkészítéséért és lebonyolítá-
sáért Deutsch Tamás EP-képviselő felelős mi-
niszteri biztosként. 

A kampány február 3-tól március 26-ig tartó 
első szakaszában az internetkon.hu weboldalon 
minden 14. életévét betöltött polgár javaslatot 
tehet az internettel kapcsolatban általa fontos-
nak tartott kérdésekre. A kormány e javaslatok 
alapján állítja össze a második szakasz 15–20 
kérdését, amelyekre május–júniusban várja a 
válaszokat. Ezek alapján ősszel határoznak ar-
ról, hogy milyen konkrét kormányzati és tör-
vényalkotási intézkedésekre van szükség. 

Ê P. A. 

Adománybolt 
a Havannán is
Második üzletét nyitotta meg a kerü-
letben még december elején a Cseriti 
szociális szövetkezet. A havanna-la-
kótelepen található bolt annyiban kü-
lönbözik a hálózat többi üzletétől, hogy 
míg azokban vegyes az árukészlet, a 
havanna utca 50. szám alatt ruházati 
cikkekből válogathatnak a vevők.

Amint azt Sáhy Gábor, a szövetkezet vezető-
je elmondta, előzetes felmérés során derült ki, 
hogy a lakótelepen olcsó, de használható ru-
hákra van a legnagyobb szükség. 

A kifejezetten adományozott ruhaneműre 
alapozott üzlet egy, az önkormányzat tulajdo-
nában lévő 41 négyzetméteres helyiségben nyílt 
meg.

– A ruhák mellett kaphatók itt cipők és 
egyéb kiegészítők, hajráfok, övek és minden, 
ami hozzátartozik az öltözködéshez – tájékoz-
tatott Sáhy Gábor. – A nyitva tartás azonos az 
Üllői úton található boltunkéval, azaz hétfőtől 
péntekig 10 és 18 óra, szombaton pedig 9 és 13 
óra között várjuk a vásárlókat és természetesen 
az adományozókat is. 

A Cseriti-Adományháló immár hat üzlettel 
szolgálja azokat, akik szerényebb jövedelemből 
is szeretnének jó minőségű, megfizethető ház-
tartási cikkeket, bútorokat vásárolni.

– Ez a ruhabolt az első tematikus, kifejezet-
ten egytípusú cikkekre koncentráló egységünk. 
Az árainkat igyekszünk a piaci árak alatt tar-
tani, és már 190 forinttól lehet ruhát vásárolni 
– tette hozzá a vezető.

Az adománybolt ötlete Angliából származik, 
s a használati tárgyak jótékony célú felajánlása 
már Európa több országában mindennapos. Az 
Üllői úton és a Havannán működő boltok áru-
készlete folyamatosan, szinte napról napra vál-
tozik, így érdemes hetente többször is felkeres-
ni az üzleteket. 

– Az Üllői úti boltban alapvetően vegyes 
az árukészlet, a kézben elhozható holmiktól 
kezdve a bútorokig, nagyobb háztartási gépe-
kig mindenféle érkezik. A nehezen szállítható 
darabokért előzetes egyeztetés után házhoz me-
gyünk, így levesszük a cipelés terhét az ado-
mányozók válláról. A szállítást az üzleteink 
vezetőivel kell megbeszélni. Ha szükséges, ki-
sebb javításokat is elvégzünk az adományokon, 
mielőtt kikerülnek a polcokra – mondta Sáhy 
Gábor. – A vásárlókat érintő újdonság, hogy a 
Vatera internetes oldalán cseritikönyv felhasz-
nálónév alatt működik egy kifejezetten használt 
könyvek eladásával foglalkozó tematikus olda-
lunk.

Ê P. A. 

minkov András
emléke

–  Gyakran találkoztunk vele, a kirándu-
lásokon mindig velünk volt. Hiányzik 
közülünk – mondta Bauer Ferenc ön-
kormányzati képviselő a Polgárok Háza 
február 6-i rendezvényén, és arra kérte a 
tagokat, hogy egyperces néma felállással 
emlékezzenek Minkov Andrásra, akitől 
február 4-én a pestszentlőrinci temetőben 
búcsúztak a rokonok, barátok, ismerősök.
Andrást szinte mindenki ismerte a kerü-
letben. Nemcsak az Üde Színfolt Egye-
sület rendezvényein tűnt fel: jól ismert 
mosolyával részt vett a kerületi kulturális 
és sportrendezvényeken, találkozhattunk 
vele az ünnepi megemlékezéseken és 
általában szinte minden közösségi ese-
ményen. E sorok írója büszke arra, hogy 
András a barátságába fogadta egy kár-
pátaljai kirándulás alkalmával, és örül 
annak, hogy derűs hangulatban politi-
zálhatott vele a képviselő-testületi ülések 
szüneteiben. 
Minkov András a nyugdíjasévei előtt kül-
kereskedelmi szakemberként dolgozott, 
így magyar és bolgár anyanyelvén túl is 
beszélt még néhány idegen nyelvet. Hosz-
szú ideig vállalt szerepet a kerületi bolgár 
nemzetiségi önkormányzat munkájában. 
Rajongott a sportért, fiatalon kézilabdá-
zott, a PLER-nek aktív sportkarrierje után 
is fő szurkolója maradt. A csapat február 
11-én a Lőrinci Sportcsarnokban a Bal-
mazújváros elleni mérkőzésen gyászszü-
nettel tiszteleg rajongója emléke előtt.
Minkov András január 19-én, 68 éves ko-
rában hunyt el. Az önkormányzat saját 
halottjának tekintette. 
Mindannyiunknak nagyon hiányzik. 

Ê K. gy.

Figyelem!
„Jó néha a megszokott, már unalmas helyzetet 
vidámabbra cserélni, a tapasztalatokat tovább-
adni, programokon részt venni, szakmai elő-
adásokat hallgatni, tisztában lenni a mozgás-
sérülteket érintő jogokkal és sok más dologgal” 
– e gondolatok jegyében várja a Mozgássérültek 
Budapesti Egyesületének XVIII. kerületi szer-
vezete az érintetteket az összejöveteleire min-
den hónap utolsó péntekén 2 órától a Kondor 
Béla Közösségi Házba. Információt kérni Ko-
vács Bélánétól, a kerületi szervezet vezetőjétől 
lehet a 290-1699-es vagy a 06-20-575-6111-es 
telefonszámon.

felhívás
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala azoknak a nyugdíjas pe-
dagógusoknak a jelentkezését várja februárban, 
akik 50-60-65-70 éve szerezték pedagógus okle-
velüket, ezért arany, gyémánt, vas, rubin diplo-
mára jogosultak. 
További információ: Gémesi Tünde, 
Polgármesteri Hivatal, II. em. 209-es szoba. 
T.: 296-1478.

A XVIII. kerületben, az Üllői úton történt bal-
esetben három gépkocsi ütközött, amelyek egyi-
ke egy rendőrautó volt. A kerületi rendőrkapi-
tányság állományába tartozó, szolgálatot teljesítő 
Demecs Gergely (1979) rendőr törzsőrmester és 
Windt Bálint (1993) rendőr őrmester életét vesz-
tette a szombati baleset következtében.

A rendőrkapitányság parkolójában 18 órakor 
megszólaltak a rendőrautók szirénái, és az épü-
letnél a két tragikus körülmények között elhunyt 
rendőr emléke előtt gyertyagyújtással egybekö-
tött néma megemlékezéssel tisztelegtek a család-

tagok, a kollégák, a barátok, mentősök, tűzoltók, 
polgárőrök, önkormányzati képviselők és kerüle-
ti lakosok. Ott volt ughy Attila polgármester és 
Kucsák László országgyűlési képviselő is.

ughy Attila a közösségi oldalán is részvétét 
nyilvánította a két fiatal rendőr hozzátartozói-
nak, barátainak. Így fogalmazott: „Mélyen oszto-
zom a fájdalomban, és őszinte részvétem fejezem 
ki a családtagoknak, a hozzátartozóknak, a bará-
toknak, ismerősöknek, a XVIII. kerületi Rendőr-
kapitányság minden munkatársának.”

Ê f. e.

Együtt gyászol a kerület
A bajtársak mellett az önkormányzat vezetői, képviselők és kerületi lakosok emlé-
keztek február 7-én este az aznap hajnalban halálos balesetet szenvedő két rendőr 
tiszthelyettesre.

A Kandó tér körüli forgalom optimalizálá-
sának köszönhetően kulturáltabb lett a kör-
nyezet, és biztonságosabbá vált az iskolás 
gyerekek érkezése, illetve hazaindulása. A 
közvetlenül az iskola bejáratával szembeni út-
testkiemelés lassításra vagy megállásra készte-
ti az autósokat. Az útburkolat megemelésével 
meg kellett várni a csatornázási munkálatok 
befejezését.

A kereszteződésnél parkolásgátló oszlopo-
kat is elhelyeztek a Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. munkatársai. A gépkocsifelhaj-
tókba a jobb láthatóság érdekében fényvissza-
verő prizmákat építettek be. A Halomegyházi 
utca felől a járdacsatlakozásokat térkővel bur-
kolták. Az építkezés során fontos szempont 
volt az akadálymentesítés is, így a csomópon-
tot a babakocsival és a kerekes székkel közle-
kedők is kényelmesen használhatják.

Több lépésben valósult meg tavaly a Kandó 
téren és a környékén a forgalomrendezés. Első 

lépésként a múlt év elején a térre vezető utcák 
végére forgalomlassító prizmákat helyeztek. 

– Korábban kaotikus helyzeteket teremtett a 
parkolóhelyek hiánya, ezért az intézmény bejá-
rata előtt is bővítettük a megállóhelyek számát. 
Összesen 35 új parkoló épült, így a gyerekeknek 
a családi autóból kiszállva nem kell a forgal-
mas úttesten átkelniük – mondta Dámsa József, 
Ganztelep és Ganzkertváros önkormányzati kép-
viselője.

A helyzeten tovább javított az a tíz járművet 
befogadó murvás parkoló, amelyet a Kandó iskola 
ugyancsak tavaly átadott, három tantermet magá-
ba foglaló épületénél építettek ki.

– A munka elvégzésével évtizedes gond szűnt 
meg, s a lakossági visszajelzések, a számos e-mail 
üzenet és a személyes találkozások során elhang-
zottak szerint az itt élőknek, az iskolába járó gye-
rekeknek és a szüleiknek egyaránt tetszik az iskola 
megújult környezete – tette hozzá Dámsa József.

Ê P. A. 

Biztonságosabb lett a közlekedés 
Elkészült a forgalom lassítását szolgáló úttestkiemelés a halomi út és a 
halomegyházi utca találkozásánál. A munkálatok a Kandó téri iskola környékének 
közlekedését biztonságosabbá tevő projekt részeként valósultak meg.

www.bp18.hu
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Az oldalt összeállította: sütő-nagy zsolt    

KözéletA megújuló energiaforrások egyre nagyobb szerepet kapnak

Folytatás az 1. oldalról

A Vörösmarty ugyan nem kör-
zetes iskola, azaz csak a sikeres 
alkalmassági vizsga után nyer-
hetnek felvételt a diákok, de 
hiába az iskola jó hírneve, ha az 
alig szigetelő régi faszerkezetes 
ablakok, az omladozó vakolat 
vagy éppen az elavult világítá-
si rendszer nem jó „bizonyít-
vány” a szülők szemében, akik 
egyébként azt szeretnék, hogy 
gyermekük az ének-zene vagy 
a nyelvi tagozaton tanulhasson. 
Körbejárva az épületet, a külső 
falak máló vakolata és a tanter-
mek korszerűtlen világítása tá-
rult elénk. 

– Nem szívesen kapcsoljuk 
fel a villanyt, mert van olyan 
terem, ahol hangosan búg és 
vibrál a neoncső – mondta az 
intézmény igazgatója.

A több mint hatszáz diákot 
befogadó iskola épülete csak-
nem hatvanesztendős. A XVIII. 
kerületi önkormányzat ismeri a 
gondokat, így tavaly elvégeztette 
a legszükségesebb felújításokat: 
korszerű nyílászárókat szerelte-
tett fel többek között egy tante-
rem és a konyha elavult ablakai 
helyére, valamint két mellékhe-
lyiséget is átépíttetett. Az igazi 
áttörést azonban a kormány ál-
tal meghirdetett Új Széchenyi 
Terv épületenergetikai fejleszté-
se jelenti az intézmény számára. 

Kádár Tibor, a körzet ön-
kormányzati képviselője az el-
múlt években is szívén viselte a 
nagy múltú iskola sorsát, ezért 
is tartja fontosnak, hogy tovább 
javulhatnak az intézményben a 
tárgyi feltételek.

A Vörösmarty Mihály Ének-
zenei Nyelvi Általános Iskola és 
Gimnázium a nevében foglaltak 
mellett arra is törekszik, hogy 
megőrizze a természethez való 
közelséget. Erről tanúskodik 
a 2008-ban elnyert ökiskolai 
cím is. Az energiahatékonysá-
gi beruházásban az igazgatónő 
rögtön észrevette a pedagógiai 
lehetőséget:

 – Diákjaink a napkollek-
torok és a napelemek működé-
sét a saját szemükkel láthatják, 
aminél jobb szemléltetés nem is 
kell a megújuló energiaforrások 
egyre nagyobb szerepének tu-
datosításához – mondta Pásztor 
Józsefné.

A programot irányító hatóság 
és az önkormányzat szerződés-
kötése után a tervek szerint még 
ebben az évben megkezdődnek 
a munkálatok az épületben. 

A vörösmArty 
még vonzóbb lesz
Folytatódik a kerületi intézmények fejlesztése

galgóczy zoltán alpolgármester, Pásztor Józsefné igazgató, Kucsák lászló országgyűlési 
képviselő és Kádár tibor önkormányzati képviselő közösen tanulmányozta a terveket 

Az iskola kórusának fellépései mindig nagy sikert arattak 
az elmúlt években

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

2014-es beruházások 

VárosFEjlEsztési 
pályázatok:

„Iciri-piciri” Bölcsőde a peremkerületben
40 férőhelyes bölcsőde az Attila u. 11. alatt 

Támogatás: 149 235 833 Ft 

A Budapest XVIII. kerületi Napsugár óvoda 
bővítése 

Támogatás: 198 927 504 Ft 

napElEmEs pályázatok:
A Budapest XVIII. kerületi Eötvös Loránd 

Általános Iskola megújuló energia alapú 
áramtermelésének fejlesztése

Támogatás: 43 714 162 Ft 

A Budapest XVIII. kerületi Kapocs Általános és 
Magyar–Angol Két Tannyelvű Iskola megújuló 

energia alapú áramtermelésének fejlesztése
Támogatás: 31 817 564 Ft 

2015-re ütemezett beruházások 

épÜlEtEnErgEtikai 
pályázatok

A Brassó utcai Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése

Szerződés szerinti támogatás összege: 
69 119 365 Ft 

A Cseperedő óvoda és a Hétszínvirág Bölcsőde 
épületenergetikai fejlesztése 

Szerződés szerinti támogatás összege:
60 358 058 Ft 

A Csontváry Kosztka Tivadar Általános és 
Alternatív Iskola épületenergetikai fejlesztése

Szerződés szerinti támogatás összege:
171 271 320 Ft 

A Nyitnikék óvoda épületenergetikai fejlesztése
Szerződés szerinti támogatás összege: 

49 787 875 Ft 
A Vándor óvoda és a Fecskefészek 

Bölcsőde épületenergetikai fejlesztése 
Szerződés szerinti támogatás összege:

125 078 678 Ft 
A Táncsics Általános Iskola épületenergetikai 

fejlesztése. Szerződés szerinti támogatás összege: 
168 010 693 Ft 

A Kassa utcai Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztése

Szerződés szerinti támogatás összege:
178 430 045 Ft

kerületi beruházások:
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6 Mindannyian jól ismerjük a tüneteket: gyengeség, elesettség, hőemelkedés vagy lázegészség
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� hivatalosan is 
bejelentették az 
influenzajárványt 

január második felé-
ben. szebényi attilával, 
a zsebők zoltán szak-
rendelő orvos-igazga-
tójával azt vettük sorra, 
hogyan előzhetjük meg 
a betegséget, illetve 
mit tegyünk, ha már 
elkaptuk.

KeréKgyártó györgy  

Gyengeség, elesettség, hőemel-
kedés vagy láz, hozzá torok- és 
fejfájás, orrváladékozás, köhö-
gés – mindannyian jól ismerjük 
ezeket a tüneteket, és ha már 
rajtunk is jelentkeztek, tudjuk: 
influenzásak vagyunk. Január 
harmadik hetében több mint 16 
ezer, a következő héten ennél 40 
százalékkal több beteg fordult a 
vírus okozta betegséggel orvos-
hoz.

– Ezt mi is tapasztaltuk a 
szakrendelőben és a háziorvo-
si rendelőkben. ugrásszerűen 
emelkedett az orvosi segítsé-
get kérő betegek száma – tájé-
koztatott dr. Szebényi Attila, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Kiemelten Közhasznú 
Kft. orvos-igazgatója.

A szakhatóság január har-
madik harmadában hivatalosan 
is bejelentette a járványt.

mEgElőzés
– Az influenzát úgy a legköny-
nyebb megelőzni, ha megerő-
sítjük az immunrendszerünket 
– mondta Szebényi Attila. – Ez 
kiegyensúlyozott, zöldségben-
gyümölcsben gazdag táplálko-
zást jelent, és rendszeres moz-
gást. A téli időszakban érdemes 
megemelni a bevitt vitamin 
mennyiségét. A rendszeres bő-
séges folyadékbevitel is nagyon 
fontos. 

Az oltással kapcsolatban az 
orvos-igazgató úgy fogalmazott:

– Azt ősszel, tél elején érdemes 
kérni, hiszen a beadott oltóanyag 
tíz nap után biztosít védettséget. 
ugyanakkor a járvány idején sem 
késő beadatni, mivel a járvány 
több hullámban támad, és bőven 
van még idő a tél végéig.

Szebényi Attila figyelmezte-
tett: a higiénia is nagyon fontos.

– Mivel a kórokozó cseppfer-
tőzéssel terjed, a gyakori kéz- és 

arcmosás sokat segíthet a meg-
előzésben. Ha tehetjük, ilyenkor 
kerüljük a zsúfolt helyeket – ja-
vasolta.

ha már 
Elkaptuk
Sok mindenre kell odafigyelnünk 
akkor is, ha már megbeteged-
tünk.

– Az influenza átlagos esetben, 
ha amúgy egészséges felnőttről 

van szó, néhány nap alatt meg-
szűnik, a szervezet maga győzi 
le. Többnyire csak tüneti kezelés 
lehetséges. Ez azonban lényeges, 

ha a beteg orrfolyással, köhögés-
sel, torokfájással küzd. Időseknek 
tanácsos azonnal orvoshoz for-
dulniuk, a gyerekeket is vigyék 

el mindenképpen orvoshoz, és a 
kismamák is kérjék szakember 
tanácsát. A krónikus betegség-
ben szenvedők veszélyeztetett 
csoportnak számítanak, min-
denképp keressék fel az orvost! 
Ha a tünetek nem enyhülnek, 
az egészséges felnőtt embernek 
is orvoshoz kell fordulnia.  Az 
arcüregi, homloktáji fájdalom, a 
szúró mellkasi fájdalom, illetve 
a három nap után sem múló láz 
szövődményekre utalhat – hang-

súlyozta az orvos-igazgató. A lá-
badozóknak is érdemes néhány 
tanácsot megfogadniuk:

– Lázat 39 fok alatt nem csil-
lapítunk, mert a láz gyógyító 
jelenség. 39 fok fölött azonban 
már veszélyes, ilyenkor lépni 
kell. A gyógyulás időszakában 
pihenjünk, de ne feküdjünk fo-
lyamatosan, inkább egy kényel-
mes fotelben ülve töltsük az időt. 
Ne feledkezzünk meg a gyakori 
szellőztetésről sem.

téli ellenségünk:
Az influenzA
Dr. Szebényi Attila orvos-igazgató a megelőzésről és a kezelésről

Ha a tünetek nem enyhülnek, az egészséges felnőtt embernek is orvoshoz kell fordulnia

Dömötör István alpolgármester szeretné 
elérni, hogy több, a megszokottnál hosz-
szabb ideig nyitva lévő gyógyszertár legyen 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén.

– Kerületi lakosként nekem is gondot 
okoz az, ha az általános nyitva tartáson kí-
vül kell gyógyszerhez jutnom, amikor csak 
az ügyeletes patikát lehet elérni – fogal-
mazott az alpolgármester, hozzátéve, hogy 
ilyen esetekben a betegeket még az ügye-
leti díj is terheli, ami ugyan nem túl nagy 
összeg, de az alkalmankénti mintegy 350 
forintnak is volna jobb helye a legtöbb ház-
tartásban.

a joBB 
szolgáltatásért
Ugyanakkor érdemes tudni, hogy a Béke 
téren lévő, az Üllői útról nyíló gyógyszertár 
24 órán át nyitva tart. 

– Ez az egység nem ügyeleti rendszerben 
működik, hanem az üzemeltető döntött úgy, 
hogy éjjel-nappal nyitva tartja a gyógyszer-
tárat – mondta Dömötör István. – Ebből kö-
vetkezik, hogy ha este 10 órakor vagy akár 
éjjel 2-kor tér be valaki, az ugyanolyan áron 
kapja meg a gyógyszert, mintha nappal 
menne, azaz az ügyeleti díjat nem számol-
ják fel neki. Ezt nagyon jó dolognak tartom, 

de sajnos jelenleg csak ez az egy patika mű-
ködik így a kerületben.

Az alpolgármester éppen ezért azt terve-
zi, hogy beszélni fog a Lőrincen és Imrén 
működő gyógyszertárak tulajdonosaival, 
hogy vizsgálják meg, látnak-e lehetőséget a 
nyitva tartás módosítására.

– Ezzel a lépéssel egy fontos szolgál-
tatást tehetnénk könnyebben elérhetővé a 
lakosoknak, nem beszélve az ügyeleti díj 
megspórolásáról.

kEll az új ÜzlEt
Az egyes településeken, fővárosi kerületekben 
nyitható gyógyszertárak száma szabályokhoz 
van kötve, ezek egyike a lakosság száma.

– Abban a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
lélekszáma még egy patika megnyitását le-
hetővé teszi. Van olyan terület, ahol el tud-
nánk képzelni egy új egységet. Ilyen példá-
ul a Gloriett- és a Szent Lőrinc- lakótelep 
közötti szolgáltatórész – vázolta fel Dömö-
tör István. 

Gyógyszertár létesítésére az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatal ír ki pályázatot a he-
lyi önkormányzat kezdeményezése alapján.

– Szeretném, ha ezt úgy lehetne megva-
lósítani, hogy a nyitvatartási idő akár éjjel-
nappali legyen vagy legalább a késő esti 
órákig tartson. Mindenképpen szorgalmaz-
zuk, hogy legyen új gyógyszertár, de ehhez 
befektető is kell, aki azt tisztességesen tud-
ja üzemeltetni, és vállalja a beindítás nem 
csekély költségét.

Ê P. A.

PATIKA 24 óRÁN ÁT
gyógyszertárba járni senkinek sem kellemes, főleg, ha nyitvatartási időn 
túl, a lakóhelyünktől messzebb lévő ügyeletes patikába kell menni. A késő 
esti, éjszakai gyógyszertár-látogatást az ügyeleti díj megfizetése még 
kellemetlenebbé teszi. A Xviii. kerületben azonban van egy éjjel-nappal 
üzemelő gyógyszertár.

veszélyes csAlóK
ámítAnAK IdőseKet
idős emberek gyakran kapnak kecsegtető aján-
latokat nélkülözhetetlennek mondott kedvező árú 
gyógytermékekről. nem ritka az ingyenes egészség-
ügyi szűrés sem, de vigyázni kell, mert a csalóknak 
semmi sem szent. 

A kerületi önkormányzathoz egy mindennél felháborítóbb eset-
ről érkezett bejelentés. A panaszos idős hölgy pénzét a halál kö-
zelségét jósolva próbálták megszerezni egy egészségügyi szűrés-
nek álcázott programon.

A 85 éves egykori tanárnő szórólapon hirdetett vérelemzésre 
látogatott el tavaly ősszel. A reklám szerint a Quantum testelem-
ző készülék egy csepp vérből kimutatja a páciens egészségügyi 
állapotát. A szórólapon előre meg kellett válaszolni néhány sze-
mélyes kérdést, ezt a papírt belépéskor elvették az érkezőktől. 
Az adatokra vélhetően a megfelelő áldozat kiválasztásához volt 
szükségük a szervezőknek. Az átverés legocsmányabb momen-
tuma kétségkívül a „vérelemzés” utáni diagnózis volt, amikor is 
közölték a hölggyel, hogy „halálközeli az állapota”, de 600 ezer 
forintért egy pécsi magánklinikán meg tudják menteni.

Az áldozat bizalmát azt állítva próbálták minél jobban el-
nyerni, hogy a költségekhez az önkormányzat is hozzájárul, ami 
természetesen ugyancsak hazugság volt. Szentjóby Vilma néni 
szerencsére időben gyanút fogott, és telefonon a fiát hívta segít-
ségül. A csalók, látva, hogy nem sikerült az átverés, még a férfi 
odaérkezése előtt leléptek.

„Sok kérdést felvet az ügy, de mindenképpen meg kell előz-
ni az effajta »lakossági szűréseket«, mert az igazi szűrésekre sem 
fognak elmenni az emberek” – fogalmazott panaszos levelében 
Vilma néni.

Az önkormányzat illetékesei felhívták a szórólapon megadott 
telefonszámot és egy másikat is, amit a néni kapott: természe-
tesen egyiket sem vette fel senki, ugyanakkor kiderült, hogy a 
szervező Laser Blood Kft. szerepel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság feketelistáján.

Ê P. A.

„ha a tünetek nem enyhülnek, az egészséges felnőtt ember-
nek is orvoshoz kell fordulnia.  az arcüregi, homloktáji fájda-
lom, a szúró mellkasi fájdalom, illetve a három nap után sem 
múló láz szövődményekre utalhat.” 
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7KözéletA hatodik szemeszter következik a Nyugdíjas Akadémián

� a hatodik sze-
meszterben is 
érdekes előadá-

sokkal és jól szervezett 
tanfolyamokkal várja 
a hallgatókat a kerü-
letben a nyugdíjas 
akadémia.

KeréKgyártó györgy  

A legsikeresebb kerületi kez-
deményezések közé tartozik a 
Nyugdíjas Akadémia, amely az 
önkormányzat és a Zsigmond 
Király Főiskola együttműködé-
sével 2012 szeptembere óta már 
a hatodik szemesztert indítja. 
A szervezők azon felismeré-
se, hogy a szépkorúak szeretik 
tartalmasan tölteni a nyugdíjas 
éveket, és örömmel ülnek vissza 
az iskolapadba új ismereteket 
szerezni, hamar beigazolódott 
itt, a kerületben is. A polgár-
mesteri hivatal üléstermében 
szombati napokon 9 órakor kez-
dődő előadások telt házzal men-
nek, ahogyan a később indított 
tanfolyamok is. Maga az aka-
démia pedig ma már nemcsak a 
felnőttoktatás egy jól szervezett 
központja, hanem találkozóhely, 
klub is, ahol új barátságok szö-
vődnek, és régiek mélyülnek el.

Az akadémia aktuális sze-
mesztere február végén indul. 
Az előadások és a változó idő-
pontokban tartott tanfolyamok 
listáját az alábbiakban közöljük.

Előadások
 1. Időskori szorongás, 

időskori depresszió – hol 
kezdődik a betegség? Dr. 
Jászberényi József, február 28. 

2. Mi a drog, és mi a 
drogfüggőség – mit tehe-
tünk?    Dr. Kassai-Farkas 
Ákos, 
március 21. 

3. Latin-Amerika előre-
törése – példa vagy zsákut-
ca? Dr. Jászberényi József,       
március 28. 

4. A boldogság tudomá-
nya.  Dr. Molnár Krisztina,           
április 11.

5. Okos világ – avagy az 
élet mely területein segít-
het minket a digitalizáció?       
Sulyok Tamás, április 18. 

6. Időskori fogyókú-
ra – mire kell ügyelnünk?          
Dr. Veresné Bálint Márta, 
május 9. 

7. Gandhi élete és filozófi-
ája. Dr. Hubai László, május 
16. 

tanFolyamok
1. Angol, kezdő (Kaszap 

Réka) – március 6., 27., április 
10., 17. – mindig pénteken 
11.30–15 óra között. 

2. Angol 2. szint (Szilassy 
Eszter) – március 13., 27., 
április 17., május 8. – mindig 

pénteken 11.30–15 óra között.
3. Angol 3. szint (Szilassy 

Eszter) – március 13., 27., 
április 17., május 8.– mindig 
pénteken 15–18.30 között.

4. Angol 4. szint (Szilassy 
Eszter) – március 14., 28., 
április 18., május 9.– min-
dig szombaton 11.30–15 óra 
között.

5. Angol 5. szint  (Szilassy 
Eszter) – március 14., 28., 
április 18.,  május 9. – mindig 
szombaton 15–18.30 között.

6. Geopolitika (dr. Jász-
berényi József) – február 
28., március 28., április 18.,  

május 9., – mindig szombaton 
11.30–15 óra között. 

7. Mai magyar társadalmi 
problémák (dr. Jászberényi 
József) –  március 6., április 
10., 17., május 8.– mindig pén-
teken 11.30–15 óra között.

8. Étkezéstörténet          
(dr. Jászberényi József) – már-
cius 13. péntek 12–15.30, már-
cius 27. péntek 11.30–15 óra, 
április 25. szombat 12–15 óra, 
május 9. szombat 15–18.30 
között.  

9. Környezetvédelem    
(Varga Éva) – február 28., 
március 21., 28., április 18. – 

mindig szombaton 15–18.30 
között.

10. Iszlám (Udvarvölgyi 
Zsolt) – március 13., 27., ápri-
lis 10., 24. – mindig pénteken 
16–19.30 között.

11. Vallástörténet (Udvar-
völgyi Zsolt) – március 6., 20., 
április 17., május 8. –mindig 
pénteken 16–19.30 között. 

12. Orosz, kezdő (dr. 
Kovács Géza) – március 7. 
szombat, március 21. szombat, 
április 17. péntek, május 9. 
szombat – mindig 11.30–15 
óra között.

13. Orosz, haladó (dr. 

Kovács Géza) – március 7. 
szombat, március 21. szombat, 
április 17. péntek, május 9. 
szombat – mindig 15–18.30 
között. 

14. Jobb agyféltekés rajz 
(Dostálné Szabó Viktória) 
–  április 10. péntek, április 
11. szombat, április 13. hétfő – 
mindig 11–17 óra között.

Tájékozódni lehet a Város-
képből, az önkormányzat www.
bp18.hu honlapjának program-
ajánló részéből, a polgármes-
teri hivatal ügyfélszolgálatán, 
valamint Port Tivadarnénál 
(06-20-615-6011).

nyAk: újAbb félév, 
még több tudás
Egy igazán sikeres kerületi kezdeményezés

ughy Attila polgármester az elmúlt szemeszter végén elismerő okleveleket adott át a legaktívabb nyugdíjasoknak

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A szlovének 
remélik A 
folytAtást
A 2014. októberi nemzetiségi önkormányza-
ti választásokat követően Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén 16 év után megszűnt a Xviii. 
kerületi szlovén nemzetiségi Önkormányzat. 

– A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi törvény 
szerint a települési nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők választását akkor kell kitűzni, ha egy tele-
pülésen az adott nemzetiséghez tartozók száma az 
utolsó népszámlálás adatai szerint eléri a 25 főt – ma-
gyarázta Kohut Gyula, a XVIII. kerületi nemzetiségi 
és szervezési referens. – A 2011. évi népszámláláson 
húszan vallották magukat szlovénnek Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén, ezért a törvény értelmében a XVIII. 
kerületben nem lehetett megtartani a szlovén válasz-
tást 2014 őszén. 

Így az 1998 októberétől négy cikluson keresztül 
működő szlovén nemzetiségi önkormányzat kényte-
len volt befejezni a működését.

A XVIII. kerületi Szlovén Nemzetiségi Önkor-
mányzat volt elnöke, Krányecz Ferenc, volt elnökhe-
lyettese, Karba József, valamint Krányecz Ferencné és 
Hanzsek Ferenc volt nemzetiségi képviselő levelet jut-
tatott el szerkesztőségünkhöz, amelyben megköszönik 
mindazok fáradozását, akik a kerületi szlovén önkor-
mányzat munkáját az elmúlt 16 évben segítették.  

„A Pestszentlőrinc-Pestszentimrén működő nem-
zetiségi önkormányzatokkal jó együttműködés ala-
kult ki, szorosabb volt a kötődésünk a horvát, illetve a 
szerb nemzetiségi önkormányzathoz, mert korábban 
Jugoszlávia tagjai voltunk. A kerületi intézmények-
kel, a polgármesteri hivatallal, a képviselő-testülettel, 
a lakossággal is jó kapcsolatot alakítottunk ki, ezért 
helyi lakosokként továbbra is részt veszünk a kerületi 
rendezvényeken. Reméljük, hogy kedvező törvénymó-
dosítással öt év múlva lehetőségünk lesz újra szlovén 
nemzetiségi önkormányzatot alakítani a kerületben.”

Ê f. e.
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8 Két bátor fiatalember hívta fel a nyugati világ figyelmét az Erdélyben készülő falurombolásraKultúra
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� kordokumen-
tumnak is 
szánja szerzője 

azt a kötetet, amely-
lyel a 25 évvel ezelőtt 
Budapesttől párizsig 
gyalogosan megtett 
tiltakozóútra emlékezik 
vissza. okos márton 
és juhos gábor az 
erdélyi falurombolásra 
hívta fel a nyugati világ 
figyelmét.

KeréKgyártó györgy  

– Bozgorok, vagyis hazátlanok 
– így hívnak bennünket otthon, 
Erdélyben a románok. Nagyon 
rossz volt megélni 1989-ben, 
amikor Budapestre kerültem, 
hogy hazátlanból hontalan-
ná váltam. De akkor is lépnem 
kellett. A tehetetlenség elől me-
nekültem Ceauşescu Romániá-
jából – emlékezett vissza Okos 
Márton a több mint 25 évvel 
ezelőtti eseményekre. Az akkori 
fiatalember egy barátjával 1600 
kilométert tett meg gyalog Bu-
dapesttől Párizsig, hogy felhívja 
a nyugati világ figyelmét a ro-
mán diktátor kegyetlen tervére: 
a magyarok lakta erdélyi falvak 
ledózerolására. Okos Márton 
most a Negyedszázada gyalog 
vittük Erdélyt Európába című 
könyvben emlékezik vissza az 
útra. A kötetről február 7-én a 
Polgárok Házában népes közön-
ség előtt beszélt a szerző.

rákÓczi 
jElszaVáVal
A diktatúra 1989-re elérte, hogy 
Erdély nagyvárosaiban megfor-
duljon a magyarok és a romá-
nok aránya. A városokba vagy 

a közelükbe ipari létesítménye-
ket telepítettek, és azok mellé 
beköltöztették a román falvak 
lakosságát, esetleg egy-egy ré-
giót közigazgatásilag is hozzá-
kapcsoltak az adott nagytelepü-
léshez. Vidéken azonban még 
mindig más volt a helyzet. A 
színmagyar vagy magyar több-
ségű falvak, falucsoportok da-
coltak az erőszakos románosí-
tással, Ceauşescu rendszerének 
tehát ezzel is kellett valamit kez-
denie. 1988-ban született meg az 
ötlet, amelyet rögtön törvény-
erőre is emeltek: új „agronómiai 
egységeket” kívántak létrehozni 
Erdély területén, amelyek ki-
alakítása az útban lévő falvak 
lakosainak kitelepítésével, az 
épületek ledózerolásával kezdő-
dött volna.

– A magunk módján igye-
keztünk tiltakozni ez ellen. Az 
1988-ban a budapesti Hősök 
terén rendezett tüntetésre is 
eljöttünk, de a segélykiáltásun-
kat nem hallották meg a vas-
függönyön túl – mesélte a ka-
lotaszegi Kalotaszentkirályról 
származó Okos Márton, akit 
nem kedvelt a diktatúra: hol 
úgy próbálták elvenni a kedvét 
attól, hogy szűkebb környeze-
tében magyar nyelvű előadások, 
műsorok szervezésével vegyen 
részt a közösség összetartásában 
és a magyar hagyományok ápo-
lásában, hogy bányába küldték 
dolgozni, hol úgy, hogy a Du-
na-csatorna kisásásához irányí-
tották. 

A már említett tehetetlenség 
végül arra kényszerítette, hogy 
ismerősök és bármiféle fogódzó 
nélkül áttelepüljön Budapestre. 
Itt döntötték el Juhos Gábor ba-
rátjával, hogy 1600 kilométeres 
gyalogos úttal próbálják felhívni 
a nyugati hatalmak figyelmét a 
várható katasztrófára.

Az út alatt zászlajukon végig 
Rákóczi jelszava állt: Cum Deo 

pro patria et libertate, vagyis 
Istennel a hazáért és a szabad-
ságért.

– Rákóczi különleges tiszte-
letnek örvend Kalotszegen. Ott 
minden valamirevaló ház tisz-
taszobájában kint van a képe – 
mondta Okos Márton.

A küldetés sikerrel járt, elér-
ték, hogy a Nyugat nyomására 
elmaradjon a falurombolás. Az 
út során osztrák, német, francia 
lapok cikkeztek az ügyről, Juhos 
Gábort és Okos Mártont polgár-
mesterek, képviselők, konzulok 
és más potentátok fogadták. Rá-
adásul Strasbourg testvérváro-
sának is választotta Kolozsvárt.

BEnnE Van
Az út 25. évfordulójára elkészült 
kötet kíméletlen pontossággal 
számol be minden apró részlet-
ről.

– Mindent leírok, és minden-
kit néven említek. Ez a könyv 
nem csupán útleírás, kordo-
kumentum is – fogalmazott a 
szerző.

A Polgárok Háza által rende-
zett könyvbemutató – mint arra 
Bauer Ferenc önkormányzati 
képviselő, az est moderátora 
is utalt – remekül illeszkedett 
a rendezvényeit itt tartó Üde 
Színfolt Egyesület Tartozunk – 

Összetartozunk című, évek óta 
futó programsorozatába, amely-
nek az a célja, hogy a határo-
kon innen és túl élő magyarok 
jobban megismerjék egymást, 
és az elszakított országrészek 
közelebb kerüljenek egymás-
hoz. Az eseményen részt vett 
dr. Lomnici Zoltán jogász, ko-
rábban a Legfelsőbb Bíróság 
elnöke, ma az Emberi Méltóság 
Tanácsának elnöke, amely azok 
jogaiért is küzd, akik a magyar 
állampolgárság felvétele miatt 
vesztették el állampolgárságu-
kat határon túli lakóhelyükön. 
Ilyen a 103. életévében járó 
felvidéki Tamás Ilona is, akit 

Szlovákia minden állampolgári 
jogától megfosztott, és akit ép-
pen az Okos Márton szűkebb 
pátriájának számító Kalotaszeg, 
szorosabban Körösfő, a XVIII. 
kerület testvértelepülése foga-
dott díszpolgárává. Ilonka néni 
a lányával ugyancsak részt vett 
a Polgárok Házában rendezett 
eseményen.

Az út alatt zászlajukon 
végig rákóczi jelszava 
állt: Cum deo pro patria 
et libertate, vagyis 
istennel a hazáért és a 
szabadságért.

gyAlog vitték 
erdélyt európábA
Okos Márton a Polgárok Házában beszélt az 1600 kilométeres tiltakozóútról

lomnici zoltán, az emberi méltóság tanácsának elnöke és a szlovák állampolgárságától megfosztott 103 éves felvidéki 
tamás Ilona is részt vett az esten

Pestszentimre – akkori nevén Soroksárpéteri – ál-
talános iskolájának megépítését a húszas években 
a község lakosságának gyors növekedése tette 
szükségessé. A tanulók száma oly mértékben 
emelkedett, hogy nem fértek be a korábbi tan-
termekbe és épületekbe. Így született döntés egy 
emeletes, hat tantermes iskola felépítéséről az ak-
kori Jenő, ma Ady Endre utcában. Az intézményt 
1929-ben adták át, későbbi információk szerint az 
épület viszont csak 1931-re készült el teljesen. 

Azóta több átalakítást és felújítást végeztek 
rajta. Új tantermeket, ebédlőt és könyvtárat épí-
tettek. Napjainkban az órai szüneteket a gyerekek 
a parkosított udvaron, a korszerű játszótéren tölt-
hetik. A rég várt és végül az önkormányzat által 
2003-ban felépített tornaterem mellett öltözőket, 
vizesblokkokat és egy új orvosi szobát is kialakí-
tottak. A régi és az új szárny összekapcsolásával 
mára már nem lehet ráismerni az egykori hat tan-
termes iskolára. 

A 85. évforduló alkalmából január 26-án az in-
tézmény tanárai és diákjai kiállítás-megnyitóval 
egybekötött megemlékezésen adóztak az iskola 
névadója, Ady Endre emléke előtt. A vendégeket 
Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntötte, aki 
elmesélte, hogy egykor ő is ennek az iskolának 
a falai közt kezdte meg a tanulmányait. A tabló-
kiállítást, amely a költő életének legjelentősebb 
pillanatait mutatja meg, három tanár, Birkásné 
Berényi Ágnes, Hirsch Veronika és Vereb Kata-
lin állította össze. A diákok a verses-zenés mű-

sor után megkoszorúzták a Borics Pál szobrász 
által készített ólom Ady- portrészobrot, amelyet 
az iskola öt évvel ezelőtt Sirok községtől kapott 
ajándékba.

A megemlékezést követően a kerületi ma-
gyartanárok részére az iskola szakmai előadást 
szervezett, amelyen az irodalmi évfordulók meg-
ünneplésének lehetséges formáit elemezték a mo-
dern technikai eszközök és a mai elvárások függ-
vényében. Az előadást Kalmárné Takács Erzsébet 
közoktatási szakértő, magyar-történelem szakos 
tanár tartotta.

Ê cs. m.

85 ÉVES AZ ADy ISKOLA
Kiállítással tisztelegnek a névadó emléke előtt 
A Pestszentimrei Ady Endre általános iskola idén ünnepli fennállásának 85. évfor-
dulóját. Az intézmény sokat változott az elmúlt évtizedek alatt, az épület és az ok-
tató-nevelő munka egyaránt fejlődött. 

„A világombAn
minden rendben vAn” 
A nyugalom helyreállítására alkalmas képek címmel nyílt meg a kerületünkben 
élő Borbély Márta kiállítása február 7-én a rózsa Művelődési házban. 

a régi és az új szárny összekapcsolásával 
mára már nem lehet ráismerni az egykori hat 
tantermes iskolára.

A tárlat címét olvasva felkészültem arra, hogy 
nyugalmat, békét, harmóniát sugárzó festménye-
ket fogok látni. És nem csalódtam… Csak az volt 
kérdés számomra, hogy miért éppen mandalákon 
keresztül tolmácsolja ezeket az érzéseket a képek 
alkotója. 

– Azért, mert szerintem mandalát festeni 
a legegyszerűbb – magyarázta Borbély Márta. 
– Festés közben nem kell semmiféle szabály-
nak megfelelnem, nincsenek előírások vagy 
kötöttségek. Ezeket a képeket lehet csak úgy 
zsigerből készíteni. A hagyományos értelem-
ben vett mandalaábrázolásokkal szemben az én 
mandaláim nem hordoznak mélyebb szakrális 

tartalmat, nem jelenítenek meg vallási szimbólu-
mokat, kivéve az Élet virága buddhista mandalát 
és egy, a japán kultúrából átvett motívumot. A 
saját képeimet inkább ahhoz a látványhoz hason-
lítanám, amelyet a kaleidoszkóp tükrei hoznak 
létre. 

Az alkotó elmondta, hogy a festés számára 
egyrészt örömforrás, másrészt egyfajta meditáció. 
A képek készítését mindig ugyanaz a rituálé előzi 
meg, először rendet tesz a szobában, gyertyát és 
füstölőt gyújt, és megszólal a lágy zene… S ahogy 
hallja a zenét, és az ecset mozgását figyeli a vász-
non, lassan elcsendesedik benne minden. Helyre-
áll benne a rend, ilyenkor éri el a belső békét.  

Borbély Márta „csak” hobbiból fest, akkor, 
amikor lehetősége van rá. Ezért keresett egy 
olyan műfajt és anyagot – ezt az akrilban találta 
meg –, amely elviseli, ha rövidebb-hosszabb ideig 
nem tud a festészettel foglalkozni. Azonban így is 
sok festmény gyűlt már össze, amiket meg akart 
mutatni a nagyközönségnek is. 

– A kiállítással az a célom, hogy a képeimen 
keresztül megpróbáljak átadni valamit másoknak 
is abból a belső békéből, amelyet a festéskor érzek 
– magyarázta. – Ezért is adtam a tárlatnak azt a 
címet, hogy A nyugalom helyreállításra alkalmas 
képek. Szeretném, ha a látogatók magukkal vin-
nének útravalóul legalább néhány morzsát ebből 
„a világomban minden rendben van” életérzés-
ből. 

A kiállítás március 11-ig tekinthető meg. 
Ê fülep erzsébet
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Mi az üzenet?
Különböző helyszínek, különféle kul-
túrák és más-más emberek – a lényeg 
mégsem változik. Csomagok címmel 
nyílt meg január 30-án nádasdi Mihály 
szobrászművész kiállítása a Fehéren 
Feketén galériában. 

A galéria falait lecsupaszított képek, sőt mi több, 
átlátszó fóliák borítják. Első pillantásra szokat-
lan kiállítás, egy művészi performansz, ahol a 
megnyitó vendégei a szereplők. A boltív alatt 
szimbolikus kép, fehér szoborként egy fiatal 
lány üldögél, laptopon és telefonokon játszik. A 
fóliákon az emberi érhálózat, ami hirtelen ren-
geteg kérdést hoz a felszínre, hiszen mindenki 
elgondolkozik: ennyi lenne az egész? De lenéz-
ve ott az a sok-sok színes apróság. Apróságok, 
amik szebbé teszik az életünket, és egy üzenet. 

– Teljesen mindegy, hogy valakinek baloldalt 
vagy jobboldalt van a szíve, hogy belefújunk 
vagy belekapirgálunk ebbe dobozba, hogy félre-
tesszük ezt az ingát, vagy feltesszük a helyére, 
és megvárjuk, míg nyugalmi állapotba kerül. 
Itt tulajdonképpen minden a teremtésről szól, a 
teremtés és az ember titkáról – mondta nyitóbe-
szédében Garamvölgyi Béla festőművész.

Az estet Ayele Fanni fuvola- és Hajdu Esz-
ter harmonikajátéka színesítette. A két közép-
iskolás tanuló alig pár hónapja játszik együtt, 
azonban már kisgyerekkoruk óta folytatnak 
komolyzenei tanulmányokat.

– Nagyon izgultunk a fellépés előtt, de min-
denki kedves volt velünk. Egy pénteki kerá-
miafoglalkozáson derült ki, hogy hangszeren 
játszom, és Misi bácsi a lelkemre kötötte, hogy 
legközelebb el ne jöjjek hangszer nélkül. Ját-
szottam neki, mire megkérdezte, hogy nincs-e 
kedvünk Eszterrel fellépni – mesélte Fanni az 
előadás után.

A kiállítás február 28-ig tekinthető meg.
Ê cs. m.

Rejtői irodalom
rejtő Jenő emlékére indított irodalmi 
vetélkedőt a lőrinci nagykönyvtár és a 
kispesti Üllői úti könyvtár a 2014–2015-
ös tanévben. 

Rejtő Jenő, írói álnevén P. Howard művei már 
több mint öt évtizede szórakoztatják a magyar 
olvasóközönség egymást követő nemzedékeit. 
Regényeiben sajátos humora keveredik a bűn-
ügyi történetek izgalmával, ami az évek múlá-
sával egyre népszerűbbé tette az írót mind az 
alig olvasók, mind az irodalmi ínyencek köré-
ben. Erre a sikerre alapozott a lőrinci és kispesti 
Szabó Ervin Könyvtár, amikor közösen nyomo-
zási témájú irodalmi vetélkedőt indítottak.

Az októbertől áprilisig tartó versenyben a 
kerületi felsőbb évfolyamosok ölthetik maguk-
ra a „nyomozóruhát”. A feladat minden hónap-
ban ugyanúgy kezdődik. A versenyzőknek el 
kell olvasniuk egy megadott regényt, mielőtt 
belevetik magukat a nyomozásba. Ezt követően 
pedig különleges, kalandokkal teli küldetés vár 
rájuk, amelyben mindig egy rejtélyre kell fényt 
deríteniük, hogy közelebb jussanak a végső 
megoldáshoz. Titokírás-fejtés, elrejtett kincsek 
felkutatása és fantomkép-készítés  – mind-mind 
elengedhetetlen a győzelemhez.

A vetélkedő során több kortárs irodalmi 
művel is megismerkednek a diákok, de legalább 
egy Rejtő Jenő által írt regényt is kell olvasniuk. 
Az eddigi tapasztalatok alapján a diákok rend-
kívüli módon élvezik a vetélkedőt, a két kerü-
letből összesen 47 csapat 164 nyomozója szállt 
versenybe.

Ê cs. m.

Megszépült 
az emlékmű
A Kossuth tér parkja Pestszentlőrinc 
központjának ékköve, így a terület ren-
dezését kiemelt feladatként kezeli az 
önkormányzat. A tér összehangolt ter-
vek szerinti felújításának részét képez-
te az első világháborús emlékmű kör-
nyezetének rendbetétele.

Az emlékmű környékén a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. munkatársai dolgoztak. 
A munkálatok során a talapzatot három oldal-
ról bazaltzúzalékkal körbeszegélyezték, az Üllői 
út felőli oldalon pedig mészkő lappal burkolták 
a katonákat ábrázoló szoborcsoport talapzatát 
kiemelő domb felületét.

A talapzat körül magasabbá tett földrézsűbe 
150 mirtuszloncot ültettek. Az emlékmű kör-
nyezetének rendezése január közepére befeje-
ződött. Azt pedig, hogy a megújult emlékhely 
sötétedés után is látható legyen, a szintén felújí-
tott, modernizált díszkivilágítás biztosítja.

Ê P. A.

Rajzok és versek
A Xviii. kerület jelenét és elképzelt jö-
vőjét mutatják be azok a rajzok, versek, 
illetve egyéb pályaművek, amelyeket az 
önkormányzat által a környezetvédelem 
témakörében kiírt pályázatra készítet-
tek a pestszentlőrinc-pestszentimrei 
diákok.

Az általános iskolák alsó és felső tagozatosai 
számára meghirdetett „Ilyennek látom kerüle-
tünket 2100-ban” című rajzpályázaton 80 alko-
tásból választották ki a díjazottakat. 

Hangulatos versek születtek a „Legzöldebb 
kerületben élek” címmel kiírt pályázatra, és 
nívós fotók készültek a „Megszépül a Büdi-tó” 
témakörben. utóbbiban a legtöbb pályamű a 
tóhoz közeli Eötvös Loránd Általános Iskolából 
érkezett, és a legszínvonalasabb tabló is az isko-
lában működő ökoaktivista szakkör diákjainak 
munkáját dicséri.

A légkörfigyelő pályázat célja a különleges 
meteorológiai képződmények (például szivár-
vány, érdekes alakú,színű felhő) rögzítése volt. 
A beküldött munkák a www.zold18.hu és a 
www.idojaras.hu oldalra is felkerültek.

Az „Alkoss hulladékból” kézműves pályá-
zatra szelektíven gyűjtött hulladékból készült 
használati vagy dísztárgyakat, esetleg ékszere-
ket vártak a szervezők. 

A pályázatok január 29-i díjátadóján a Da-
rus utcai Általános Iskola diákjai adtak műsort 
a Rózsa Művelődési Házban. A díjakat Kirrné 
Feicht Ágnes, az önkormányzat környezetvé-
delmi csoportjának vezetője adta át. 

Ê P. A.

Családi napot és rajzpályázatot 
szerveztek a repülésről
A tomory lajos Pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény munkatársai családi na-
pot és rajzpályázatot hirdettek az ég és Föld című repüléstörténeti  időszaki kiál-
lításhoz kapcsolódóan.  A gyerekek és a szülők repülőgépmakettet dekorálhattak, 
a pályázók pedig lerajzolhatták, hogy vajon milyen repülőkkel utazunk ötven vagy 
száz év múlva, és milyenek lesznek a jövő repterei.

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténe-
ti Gyűjtemény a fővárosi Tér_Köz pályázat „A 
XVIII. Kossuth tér közösségi célú komplex meg-
újítása” elnevezésű projektjéhez kapcsolódóan 
ismeretterjesztő tablókiállítást és online térké-
pes városismereti felületeket készített. A színvo-
nalas kiállítást csaknem háromnegyed év alatt 
állították össze a gyűjtemény munkatársai, s az 
nem csupán látványos tablók formájában, hanem 
online felületen is elérhető. Minden tabló alján 
található ugyanis egy mobil alkalmazással olvas-
ható uRL-kód, amely a helytörténeti gyűjtemény 
hivatalos honlapjának aloldalát rejti.

A tárlatot most is gyerekekre hangoltan állí-
tották össze, figyelemfelkeltő képekkel és idegen 
szavak és kifejezések használata nélkül. A prog-

ramsorozat lényege az, hogy a diákok az egyszerű 
feladatlap kitöltése helyett csapatmunkában, játé-
kos feladatokkal juthatnak a szükséges informá-
ciók birtokába.

– Az elmúlt évek során több ezer diák gazda-
godott helytörténeti ismeretekkel többek között 
A pusztától a parkvárosig, majd a Párhuzamos 
életrajzok címmel szervezett programsorozatun-
kon. Az idei év témája „A város közepe” – A pest-
szentlőrinci Kossuth tér, ahonnan kiindulva most 
a lőrinci városrészt mutatjuk be. Célunk az, hogy 
munkánkkal a diákoknak olyan tudást adjunk 
át, amellyel már az általános iskolából kikerülve 
ismerik és becsülik a kerület múltját és értékeit – 
mondta Heilauf Zsuzsanna gyűjteményvezető.

Ê csernai

Kossuth tér, a város közepe
ismeretterjesztő tablókiállítás nyílt február 3-án a városháza galériában. A hely-
történeti gyűjtemény a jelen eszközeivel hozza közelebb a múltat a kerület lakosa-
ihoz. 

Az Ég és Föld című légiforgalmi és repüléstör-
téneti időszaki kiállításon, a KÖKI Terminálban 
közös alkotásra várták január 17-én a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény 
munkatársai a családokat. Egy Tu–154-es repülő 
nagyméretű habkarton makettjét dekorálhatták 
ki a gyerekek. 

A kora délutáni programra folyamatosan ér-
keztek a családok. Háromévestől nyolcévesig 
összesen húsz gyerek szorgoskodott a kiállítótér 
közepére fektetett repülőgépelemeken.  

– A résztvevők kiválaszthatták, hogy a repü-
lő melyik részét szeretnék kifesteni – mondta  
Várnainé Rozgonyi Sarolta, a helytörténeti gyűj-
temény múzeumpedagógusa. – Minden elemre 
jutottak szorgos kezek, ki a repülő szárnyait, ki 
a törzsét díszítette. A nagy dekorálható felületek 
vonzották a szülőket is, akik szintén bekapcso-
lódtak az alkotómunkába, s a gyerekekkel együtt 
dolgoztak a művön. Volt, aki csak a színekkel 
játszott, mások vidám mintákat festettek. A több 
négyzetméternyi felületen jutott hely mindenki-
nek, hogy megvalósítsa az elképzelését.

Az akció végén a gyerekek és a szülők izga-
tottan várták, hogy összeállítsák a makettet, és 
büszkén fényképezkedtek vele. A családi nap 
résztvevőinek munkája  tíz napig volt látható az 
időszaki kiállításon. 

A Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti 
Gyűjtemény Milyennek képzeled el a jövő utas-
szállító repülőit és repülőtereit? címmel hirdetett 

rajzpályázatot 6–8 éves, illetve 9–12 éves kategó-
riában. A felhívásra összesen 167 pályamunka 
érkezett, s a nyertes pályamunkákat február 5-ig 
lehetett megtekinteni az Ég és Föld című kiállí-
táson. 

A pályaműveket Rozgonyi Sarolta  és 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta képzőművész, 
művésztanár értékelte. A február 3-i díjkiosz-
tó ünnepségen Dömötör István alpolgármester 
mondott köszöntőt.

A rajzpályázat helyezettjei
6–8 éves korosztály: 1. Szűcs Ádám (Ady is-

kola), 2. Hajnal Máté (Ady iskola), 3. Bobák Inez 
(Ady iskola). 

9–12 éves korosztály: 1. Halmi Flóra (Kapocs 
iskola), 2. Pallay Dóra (Kapocs iskola), 3. Kolozs-
vári Péter (Kondor iskola).

Ê fülep erzsébet

ÚJrA CsAládi nAP
A tomory lajos Pedagógiai és hely-
történeti gyűjtemény munkatársai 
havonta egy szombat délutánon a ki-
állításaikhoz kapcsolódó, alkotással 
egybekötött programot szerveznek 
a kerületi családoknak. legközelebb 
február 14-én várják az érdeklődő-
ket, a kiállított öltözékek ihlette óriás 
papírbábok és farsangi maszkok 
készítésére a Múzeumsarok kiállító-
helyen (szent lőrinc sétány 2.).

gyAlog vitték 
erdélyt európábA
Okos Márton a Polgárok Házában beszélt az 1600 kilométeres tiltakozóútról
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Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ
városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 12. 17 óra: a László 
Elemér festményeiből nyíló 
kiállítás megnyitója 
Február 14. 15 óra: Számít6sz 
rám klub
Február 15. 11 óra: A négy-
szögletű kerek erdő újabb 
meséi – a Főnix Művészeti 
Műhely előadása. Belépőjegy: 
990 Ft.
Február 22. 15 óra: A kaktusz 
virága – zenés vígjáték két 
részben. A Budapesti Bulvár-
színház előadása. Belépőjegy: 
2200 Ft, diák és nyugdíjas: 
1500 Ft.
Február 26. 17 óra: TAMA – 
Tóth H. irodalmi estje Arany 
Jánosról.
Február 28. 15 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belé-
pőjegy: 300 Ft.
Február 28. 18 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Borbély Márta A nyugalom 
helyreállítására alkalmas képek 
című tárlata március 11-ig 
tekinthető meg.
Önismeret és mese címmel 
önismereti csoport indul 
februárban felnőtteknek. A 
foglalkozások havonta egy 
alkalommal, szombati napokon 
lesznek, Bótyik Szilvia szociális 
munkás, mentálhigiénés szak-
ember vezetésével. Tervezett 
témák: Hogyan segítenek a 
mesék a párkapcsolatokban, az 
álláskeresésben, a pénzügyek-
ben? Részvételi díj: 6000 Ft/
alkalom (egy foglalkozás 3 óra 
hosszúságú). A csoport csak 
megfelelő számú jelentkező 
esetén indul, ezért előzetes 
jelentkezést kérünk.
Csütörtökönként 16.30-tól 
ovis torna: koncentráció- és 
figyelemfejlesztés, labdás és 
tartásjavító gyakorlatok, fogó-
játékok és rengeteg más vidám 
játék. A foglalkozásokat Nemes 
Gyula, a Brassó Utcai Általános 
Iskola testnevelőtanára vezeti. 
Bővebb információ Nemes 
Gyulától (+36-20-454-7223) 
és a Rózsa Művelődési Ház 
elérhetőségein kapható.
Zumbatanfolyam, callanetics 
(női zsírégető torna), gerinctor-
na, amrit jóga és New Dance 
World – modern táncok iskolája 
a Rózsában. A részletekről 
az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Ringató címmel minden szerdán 
fél 11-től családi művészeti 
nevelési program. A részt 
vevő felnőttek és gyermekek 
átélhetik a közös játék és 
éneklés örömét. A foglalkozáso-
kat Czapári Zsuzsannak vezeti. 
Részvételi díj: 800 Ft/alkalom.
A művelődési ház nyitvatartási 
idejében (hétfőtől péntekig 
9–19 óra között, hétvégén 
pedig a rendezvényekhez 
igazodva) az itt található Ticket 
Expressz-jegyirodában jegyek 
válthatók koncertekre, kiállítá-
sokra és színházi előadásokra. 
Terembérlési lehetőség eskü-
vőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

lŐrinCi sPortCsArnoK
thököly út 5.

Telefon: 291-0535
Február 14. 19 óra: A Vörös-
marty Mihály Általános Iskola 
szülői munkaközösségének 
jótékonysági bálja. Belépés a 
szervező által kibocsátott támo-
gatói jeggyel lehetséges, amely 
az iskolában vásárolható meg.
Február 15. 16 óra: a Tébláb-
tánciskola bemutatója
Február 20. 21 óra: Pestszent-
lőrinci SFA–Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat SE NB II-es 
futsal bajnoki mérkőzés
Február 21. 12 óra: Cartoon 
Heroes–SZPK Nokia női 

floorball bajnoki mérkőzés
Február 21. 15.30: PLER-
Budapest II–Salgótarján férfi 
NB II-es bajnoki kézilabda-mér-
kőzés
Február 22. 9 óra: Korfball 
bajnoki forduló az 1908 SZAC 
KSE szervezésében
Március 1. 10 óra: Lónyay-kupa 
ifjúsági teremlabdarúgó-torna

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Február 14–15.: Nemzetközi 
ritmikusgimnasztika-verseny

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár
thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 18. 17 óra: 
KézműveSzerda
Február 25. 17 óra: Társasjá-
tékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben 
Józsa Géza és Nagy János 
közös fotókiállítása tekinthető 
meg.
Kezdő internethasználói 
foglalkozás indul 16 órában, 
délelőttönként 9–13 óráig. 
Időpontok: február 18., 25., 
március 4., 11. Jelentkezni 
személyesen, a részvételi díj 
egyidejű befizetésével lehet: 
beiratkozott olvasóknak 120 Ft/
óra, regisztráltaknak 120 Ft/
fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Február 12. 10 óra: Csevegő 
csütörtök
Február 16. 16 óra: Társas 
hétfő
Február 18. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás – farsangi figurák 
készítése

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
E-mail: fszek1801@fszek.hu
Február 13.: Valentin-napi 
meglepetés az olvasóknak
Február 25. 17 óra: András 
bácsi tavaszváró meséi és 
diavetítése gyermekeknek

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 12. 14 óra: Farsangi 
vidámságok fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Február 14. 15 óra: Tere-fere 
klub
Február 14. 15 óra: Mulas-
sunk együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Február 15. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében

Február 15. 10 óra: Gyer-
mekfarsang – a jelmezt öltő 
gyermekek jelentkezését várjuk
Február 15. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 18. 18.45: Zumba 
Nikivel
Február 20. 16 óra: Csere-
bere – civil börze a ClubNetCet 
szervezésében
Február 21. 15 óra: Így mulat 
egy magyar legény – a Fráter 
Lóránd Nótakör zenés-táncos 
műsora. Művészeti vezető, 
rendező: Fényes György
Február 22. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
Február 22. 10 óra: 
Csokikoncert
Február 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 24. 18 óra: Hódolat 
a múlt bölcselőinek – Pais 
István professzor előadás-so-
rozatának 10. része. Téma: a 
kiváló tudós, Galilei küzdelme a 
geocentrizmussal, a tekintélyel-
vűséggel és a Bibliával.
Február 25. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 1. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Csütörtökönként 17.30-kor 
ingyenes jogi tanácsadás, 
szombatonként 9 órakor 
kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely és kézműves foglalko-
zás, vasárnaponként 8.30-kor 
ingyenes jóga, 10 órakor 
ingyenes önvédelmi oktatás 
felnőtteknek.

városháZA dísZtErEM
városház utca 16.

Február 20. 18 óra: Fókusz-
ban – fontos emberek fontos 
évfordulói. Interaktív ismeret-
terjesztés naphoz, évhez kötődő 
jubileumok felelevenítésével, 
zenei blokkok alkalmazásával. A 
programot a NATIK szervezi.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

Kondor Béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-
316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@
muzeum18ker.hu
Kutatószolgálat előzetes egyez-
tetés alapján. 

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Február 14. 14 óra: Álarcosok 
és jelmezesek – családi délután 
kicsiknek és nagyoknak
Kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből. 
Vizek és kövek – Különlegessé-
gek Sváb Ferenc ásványgyűjte-
ményéből
Tomory-terem: Érdekességek 
a kerületi oktatástörténet 
múltjából
A kiállítóterem keddtől szomba-
tig 14–18 óráig tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly
Havanna utca 9.

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

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 13. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
Február 13. 18 óra: Kucsák 

László jótékonysági koncertje a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola Ala-
pítványa a Tehetséges Muzsiku-
sokért támogatására. Műsoron 
a 70-es, 80-as és 90-es évek 
zenéi. Fellépők: Kucsák László, 
Visky Dénes, Lajos Péter, Nagy 
Csaba, Csjef Klaudia, Ecseri 
Soma, Malcsiner Ádám és 
Draskóczy Zoltán. Belépőjegy: 
1000 Ft.
Február 14. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekeknek. 
Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára.
Február 15. 10 óra: Nemzetek 
napja – Görögország. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Február 18. 17.30: 
Kertbarátklub. Tervezett téma: 
Tavaszi munkák a szőlőskert-
ben. Előadó: dr. Fazekas István, 
házigazda: Karmazsin Jánosné. 
A részvétel ingyenes.
Február 20. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház. 
Gergely-járás, Balázs-járás. 
Belépőjegy gyermekeknek 
300 Ft, felnőtteknek 500 Ft. A 
programot az NKA támogatja.
Február 21. 15 óra: Nosztalgia 
táncklub. Zenél a Magic Duó. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Február 24. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Téma: A szeretet, 
szerelem, párkapcsolat törté-
nete. Előadó: Halász Aranka. 
Belépőjegy: 400 Ft.
Február 27. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
További információ a +36-30-
350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail 
címen.
Február 16-án 17 órakor 
KRESZ-tanfolyam indul. Két-
hetente csütörtöki napokon 17 
órától ingyenes jogi tanácsadás.
A Baba-dúdolóra, a Maszat-
kuckóra, a Bajnokok táncisko-
lájába, a különféle tornákra, a 
zumbára, a felnőtt néptáncra, 
valamint az egyéb foglalkozá-
sainkra továbbra is várjuk az 
érdeklődők jelentkezését az 
elérhetőségeinken.

PolgároK háZA
üllői út 517.

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

görögöK 
Imrén
Tematikus rendezvényso-
rozat, melynek keretében 
a különféle nemzetek 
kulturális értékeit, 
hagyományait mutatják 
be a Pestszentimrei 
Közösségi Házban. Az 
első alkalommal Görög-
országé a főszerep. Az 
egész napos rendezvény 
programjai: puzzle-játékok 
és kvíz Görögországról, 
ételkóstoló, kézműves 
foglalkozás, tudományos 
előadás, filmvetítés, görög 
táncház és zene, valamint 
fényképezkedés korabeli 
ruhákban. A programot a 
Görög Kultúráért Alapítvány 
támogatja.

Jótékonysági 
koncert
Kucsák László ország-
gyűlési képviselő idei első 
jótékonysági koncertjét tartja 
február 13-án 18 órakor a 
Pestszentimrei Közösségi 
Házban. A belépőjegy ára 
1000 forint. A rendezvény 
bevételét a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola alapítványának 
ajánlja fel. Az alapítvány a 
kerület tehetséges fiataljait 
támogatja.

szentpéteri 
CsillA 
konCertje
A többéves hagyomány jegyében 2015-ben is fergete-
ges koncerttel köszöntik a tavaszt a Pestszentimrei 
sportkastélyban. április 18-án este 8 órakor a klasz-
szikus zene, a pop és a dzsessz világában egyfor-
mán otthonosan mozgó gyönyörű zongoraművésznő, 
szentpéteri Csilla lép fel. 

Szentpéteri Csillát világszerte ismerik és szeretik crossover stílusú, 
tehát a műfaji határokat bátran átlépő, az igényes dzsesszt, pop- és 
rockzenét, latin muzsikát és a klasszikus szerzők műveit ötvöző 
műsorai révén. 

Tavaszi koncertjén nagyszabású látványtechnika és tehetséges 
táncosok egészítik ki a zenei élményeket. A műsorban fellép az or-
szág egyik legnépszerűbb énekesnője, Zsédenyi Adrienn, „Zséda” is. 
Az est vendégeként a Dohnányi Ernő Zeneiskola legkiválóbb zon-
goristanövendéke is bemutathatja majd a tehetségét. 

A Dohnányi fiatal művészpalántáinak szereplése különösen ér-
dekes lehet, hiszen a kerület országos hírű művészeti iskolájának 
diákjai házi versenyt vívnak a nagy esemény előtt. A tinédzser vir-
tuózok viadalának győztese Szentpéteri Csilla koncertjén is meg-
mutathatja, mire képes a hangszerén. 

Az eseményt szervező Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
Sport-, Rendezvény- és Médiadivíziójának vezetője, Csempesz Iván 
elmondta: nagy várakozással tekintenek az idei koncert elé. Bár 
Szentpéteri Csillát a klasszikus zongora művészeként is a legjobbak 
között jegyzik, pályafutása alatt számtalan rangos helyszínen bizo-
nyította, hogy tüzes hangulatú, nagyon látványos és szórakozató 
műsoraival nemcsak a hagyományos zeneakadémiai közönséget, 
hanem az igényes könnyűzenét kedvelő publikumot is el tudja va-
rázsolni. 

Az április 18-i koncert látványvilága is nagyszabásúnak ígérke-
zik. Négy hatalmas, képek, filmek és fények közvetítésére alkalmas 
világszínvonalú ledfal teszi izgalmassá a színpadképet. A műsorban 
közreműködő táncosok szintén garanciát jelentenek arra, hogy a 
másfél-két órásra tervezett műsor minden perce emlékezetes él-
ményt nyújt majd a Pestszentimrei Sportkastély vendégeinek. 

Ê v. gy. 

színház és bál 
A rózsábAn
gyermekeknek vagy felnőtteknek szóló színházi elő-
adásokkal és nőnapi bállal is várja az érdeklődőket 
a rózsa Művelődési ház február második felében és 
március elején. 

A négyszögletű kerek erdő újabb meséit ismerhetik meg a gyerekek 
február 15-én 11 órai kezdettel. Lázár Ervin kedves mesefiguráinak 
– többek között Mikkamakkának, Vacskamatinak, Szörnyeteg La-
josnak és Dömdödömnek – a kalandjain nőtt fel sok mostani szülő 
is. Az előadásra a belépő 990 forintba kerül.

Az előzetes jegyeladások alapján szinte biztosan telt házas lesz 
a Kaktusz virága című vígjáték február 22-i előadása. A Kalocsai 
Színház és a Budapesti Bulvárszínház produkciója 15 órakor kez-
dődik, a felnőtt belépő 2200, a diák- és a nyugdíjas jegy 1500 fo-
rintba kerül.

A március 7-i nőnapi bálon a Főnix együttes szolgáltatja majd 
a talpalávalót, a mulatság 20 órától hajnali 2 óráig tart. Az 1990 
forintos belépő az asztalfoglalást tartalmazza.

kertészetről 
A lAkótelepen 
Éppen egy éve alakult meg az Agora Lokálpatrióta Egyesü-
let azzal az elsődleges céllal, hogy felkeltse az érdeklődést a 
harmonikus természetes környezet kialakítása és megóvása 
iránt. Emellett az egyesület működteti a kerület első közös-
ségi kertjét, a Lőrinci Kertelőt, s a növekvő érdeklődés miatt 
újabb hasonló kert megnyitását tervezi, ezúttal is a Lakatos-
lakótelepen.
Tavaly több nagy sikerű előadást szervezett az egyesület, és 
az előadás-sorozat az idén is folytatódik. A következő alka-
lommal dr. Gerzson László beszél a gombákról, illetve a ve-
lük kapcsolatos hitekről és tévhitekről.
Helyszín és időpont: Eötvös Loránd Általános Iskola, ren-
dezvényterem (Lakatos utca 30.), február 20. (péntek) 17 
óra.
A részvétel ingyenes!
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Az oldalt összeállította: róth ferenc

egyházAz evangélikusok fiatalos tervekkel készülnek erre az évre

�másfél éve, 
2013 nya-
rán érkezett 

új plébános a 
pestszentimrei 
római katolikus 
plébánia élére. 
az 1980-ban Buda-
pesten született lak 
gábort mára el- és 
befogadták a hívek, 
s az atya is otthon 
érzi magát imrén. 

 
– Gyermekkorából mire emlék-
szik legszívesebben?

– Népes családban születtem, 
1980 februárjában. Ebben a sze-
retettel teli közösségben szüleim 
hatodik gyermekeként nőttem 
fel. Fiatal koromban a Nyugati 
pályaudvar közelében laktunk, 
így sokat jártunk oda, nézni a 
vonatokat és gyakran a Városli-
getbe is, játszani. Nyaranta, főleg 
augusztus elején, éjszakai kerék-
pártúrára mentünk a szüleink-
kel a város kevésbé kivilágított 
részeire, hogy hullócsillagokat 
lássunk. Ez megfogott, így azóta 
is szeretem nézni az éjszakai ég-
boltot. Ami a hivatásomat illeti: 
nyolc éve, 2007. június 16-án 
szenteltek pappá. Pestszentimre 
előtt három helyen szolgáltam: 
Soroksáron, Esztergomban és 
Kelenföldön. Mindegyikről szép 
emlékeket őrzök.

a szErEtEtt 
márton atya
– Már „múltja” van a 
pestszentimrei plébánián… Ho-
gyan sikerült a beilleszkedés, mi-
ként fogadták a hívek?

– Vegyes érzelmekkel. A kö-
zösség számára nagy veszteség 
volt Márton atya áthelyezése. 
Tízéves itteni szolgálata miatt 
és sokak számára a hirtelennek 
tűnő távozása miatt is. Amikor 
már biztos volt, hogy máshol 
fog szolgálni, akkor sem beszélt 
róla. Márton atya már az elődje, 
Béla atya halála előtt is itt szol-
gált, segítve őt. Tehát a közösség 
nem volt papváltáshoz szokva. 
Szerették, szeretik Márton atyát, 
s mind a mai napig hiányzik a 

személye, a személyisége. Ezzel 
együtt örömmel és szeretettel 
fogadtak, amit egy-egy gesztus-
ból is érzékelhettem.

a „hírEs” karitász
– Márton atyának nagy szerepe 
volt a templom felújításában, az 

urnatemető létrehozásában. Az 
ön eddigi pestszentimrei idősza-
ka alatt belekezdtek-e újabb vál-
toztatásokba, újabb építkezésbe?

– Márton atya valóban sokat 
tett a közösség lelki és szemmel 
is látható gyarapodásáért.  Az 
utóbbival kapcsolatban a befe-
jezés, a simítás feladata maradt 
rám. Szoktam mondani, hogy 
tetőtől bokáig felújított templo-
mot vettem át. A közösség több 
lelkes tagjának a közreműködé-
sével valósult meg a templom 
jobb oldalának a térkövezése, a 
Szent Imre-szobor megújítása, 
az urnatemető feliratainak az 
elhelyezése és a templomkert 
rendbetétele. Az idén a szentély 
padlójának a felújítását szeret-
nénk elvégezni.

– A plébánia „híressé” vált 
azáltal, hogy időről időre a Szent 
Imre-templom kertje ad otthont 
a Katolikus Karitász szervezte 
ételosztásnak, amely túllépett a 
kerület határain, sokak számára 
adva lelki melegséget is. Hogyan 
vélekedik a karitász kezdemé-
nyezéséről?

mEgszÓlított 
korosztályok
 Több mint három éve indult az 
ételosztás az egyik családi kö-
zösség kezdeményezésére. Kez-
detben csak e közösség tagjai 
vettek részt benne, később csat-
lakoztak hozzájuk a plébánia 
közösségéből mások is. Egy ideje 
ruhát is osztunk, karácsonykor 
pedig a sütemények mellett lelki 
táplálékot is, igekártyákat adott 
az egyik család. Az önkormány-
zat a „Gondoskodás az embe-
rért” díjjal tüntetett ki minket, 
ami a hívek munkájának az elis-
merése. Büszke is vagyok rájuk. 
– Mivel az év elején járunk, ak-
tuális a kérdés: mik az ez évi 
terveik, s hogyan igyekeznek még 
közelebb kerülni a fiatalokhoz? 
– Az idén alakult meg az új egy-
házközségi képviselő-testület, 
amelynek feladata a közösség 

vezetésének a segítése. Az alaku-
ló ülésen sok ötlet vetődött fel, 
amelyek megvalósítása hosszú 
távon lehetséges. Fontosnak tar-
tom valamennyi korosztály 
megszólítását. Bőven ad felada-
tot a Szentjánosbogár klub, a 
ministráns- és a beteglátogató 
csoport, valamint a gyermekü-
ket magzati korban elvesztő szü-
lők gyászának az enyhítése.

pléBános 
inkognitÓBan
– Volt-e már lelket melengető ta-
lálkozása a közösség valamelyik 
hívével? 

– Az imrei érkezésemet kö-
vetően közösen vacsoráztam 
a fiatalokkal. Társult hozzánk 
az egyikük ismerőse, s már fél 
órája beszélgettünk, amikor a 
vallásra terelte a szót: „Az a ba-
jom a papokkal, hogy nem lehet 
velük értelmes dolgokról beszél-
ni.” Mire én: „Ne törődj vele.” 
Egy órával később az egyik fiatal 
hazaindulva dicsértessékkel kö-
szönt el tőlem. „A macska rúgja 
meg – csúszott ki beszélgető-
partnerem száján. – Te vagy az 
új pap…”

idŐBEn Kéri…
A szent imre-templom 
egyik szentmiséjén, 
az áldozáskor az 
édesapa a kezében 
vitte kétévesforma 
gyermekét. Amikor 
őrá került a sor, hogy 
magához vegye a 
szentostyát, a gyerek 
sírni, kiáltozni kezdett: 
én is akarok olyat, én 
is!
lehet, hogy már ilyen 
fiatalon átélt valamit a 
szülei hitéből? 
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lak gábor szép csendben folytatja az elődje, márton atya által megkezdett szolgálatot

12 csapat küzd 
a Lónyay-kupáért

 
Január utolsó szombatján rendezték meg 
a lőrinci sportcsarnokban az egyházi 
gimnáziumok tanulói számára kiírt labda-
rúgótorna, a lónyay-kupa első fordulóját. 
Az eseményről Balássy lászlót, a kupa-
sorozat egyik szervezőjét, a lónyay Utcai 
református gimnázium testnevelőjét kér-
deztük. 

 
„Ezúttal is nagy érdeklődés övezi a sorozatot, hi-
szen kilenc iskola 12 csapata mérkőzik meg a vég-
ső győzelemért, ami minden évben nagy dicsőség, 
mert a Lónyay-focinak már régre visszanyúló törté-
nete van. Az idén már a 19. kiírást ünnepelhettük, 
s látni való, hogy a diákok mindent megtesznek a 
győzelemért. Igaz, a január végi még csak az első 
forduló volt, de valamennyi csapat minden meccset 
komolyan vett.” 

Az érdeklődés már önmagában jelzi e kupa ko-
molyságát. Íme, a benevezett gárdák. 

Két katolikus gimnázium küldött csapatot. A pi-
arista gimiseken túl a Szent Imre Gimnázium két 
gárdával is megpróbál sikerre jutni. Az evangéliku-
sokat a Deák téri, a Sztehlo Gábor és a Szilveszter 
János gimnázium képviseli. A református feleke-
zetű iskolák négy intézmény öt csapatával próbál-
nak a csúcsra jutni. A Lónyay gimnáziumot kettő, 
a Baár-Madast, a gödöllői református líceumot és a 
Szentendrei Református Gimnáziumot egy-egy csa-
pat képviseli.

„Sokszor átéltük már, de számunkra is felemelő, 
hogy mennyire élethalálharcnak tekintik a srácok 
ezeket a meccseket, persze a fair play szabályain 
belül. A csapatokat három négyes csoportba osz-
tottuk, ők mérkőztek meg egymással. Volt együttes, 
amelyik már az első játéknapon három találkozót 
vívott, s volt, amelyik csak kétszer lépett pályára. A 
legfontosabb az, hogy a harmadik kör végére vala-
mennyi csapatnak hét-hét mérkőzés lesz a háta mö-
gött, s ez alapján dől majd el a végső sorrend.”

A második fordulót március 1-jén, a harmadi-
kat, amely egyben a döntő, március 7-én rendezik 
meg a Lőrinci Sportcsarnokban.

Akár egyházi, felekezeti központnak is 
tekinthetjük kerületünkben a Kossuth 
teret. Az egymás mellett álló reformá-
tus és evangélikus templom (nem mel-
lesleg a sztehlo iskola), azok működé-
se és a számtalan egyházi rendezvény 
is bizonyíték erre. Az utóbbi templom 
lelkészét, győri gábor esperest kér-
deztük az idei tervekről. 

A tavalyi év utolsó hónapja, benne advent vasár-
napjai, majd a karácsonyi ünnepek mozgalma-
san teltek a Kossuth téri evangélikusok életében. 
Az új esztendő elején pedig már készen álltak az 
ez évi terveik.

– Örömteli volt látni az adventi rendezvényen, 
hogy milyen sok fiatal jött el a betlehemi jászol-
hoz, s öltözött Szűz Máriának vagy Józsefnek, 
ezzel is felkészítve a lelkét az akkor még előttünk 
álló ünnepekre.

– Nem mondom, hogy csak a gyerekeket, a 
fiatalokat vártuk, mert az ünnep természetesen 
mindenkié, s így lesz ez a jövőben is. Ettől füg-
getlenül igyekszünk minél több figyelmet fordí-
tani a fiataljainkra, hiszen ők jelentik a mi után-
pótlásunkat, rájuk kell fordítani a legnagyobb 
figyelmet.

– Feltehetően ebben a szellemben állították 
össze az idei programjukat is.

– Egyelőre csak félévesről beszélünk, mert 
ennyi időre terveztük meg a gyülekezet életét.

– Mik szerepelnek ebben?
– Bőven lesz elfoglaltsága annak, aki akár 

önállóan, akár a szülei gondoskodása mellett 
valamennyi ifjúsági rendezvényen részt akar 
venni. Csak címszavakban sorolom, mert ebből 
minden megtudható: havonta tartunk gyermek-
istentiszteletet, minden hónap első vasárnapján 
pedig Napsugárgyerekek elnevezéssel modern 
liturgiájú istentisztelet lesz a templomunkban, 
s nem feledkezünk meg a legkisebbekről, az új-
szülöttekről sem. Köszöntjük őket, jelezve, hogy 
már most örömmel látjuk őket a templomunk-
ban. A húsvéti és a pünkösdi időszakban ugyan-
csak lesznek lelket megszólító, fiataloknak szóló 
programok.

– Nyitnak-e más kerületek, más gyülekezetek 
felé?

– A kispesti gyülekezettel eddig is kiváló volt 
a kapcsolatunk, ezt szeretnénk még szorosabbra 

fűzni oly módon, hogy érdeklődésre számot tar-
tó személyeket hívunk meg, őket hozzuk valós 
és lelki közelségbe, s ezeken az alkalmakon sze-
rephez jut majd a modern zene. A legközelebbi 
programunk 15-én, február második vasárnap-
ján lesz, amikor reménység-istentiszteletet tar-
tunk a Kossuth téri templomban.

„ŐK JElEntiK A Mi 
UtánPÓtlásUnKAt, ráJUK 
KEll FordítAni A lEgnAgyoBB 
FigyElMEt.” 

„te vAgy Az új pAp…”
Lak Gábor atya, a pestszentimrei hívek új el- és befogadott plébánosa

GyERMEK-
ISTENTISZTELETEK, 
ÚJSZÜLÖTTEK 
KÖSZÖNTÉSE
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12 tájéKoztató Az évenkénti ellenőrzés alkalmával a kéményseprőket kötelező beengedni az ingatlanba
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KÉMÉNySEPRÉS  
– FEBRuÁRI ELLENőRZÉSEK
A háztartási tüzelőberendezések és a hozzájuk kapcsolódó kémények használa-
tából eredő veszélyeket számottevően csökkenti a rendszeres időközönként vég-
zett kötelező ellenőrzés. 

A XVIII. kerületben is folyamatosan ellen-
őrzik a kéményeket a FőKÉTÜSZ Fővárosi 
Kéményseprőipari Kft. munkatársai, akik február-
ban a következő utcák ingatlanjait érintik: Csévé-
ző utca, Csongor utca, Előd utca, Felsőcsatári út, 
Frangepán utca, Fűszer utca, Gilvánfa utca, Gorkij 
utca, Gyömrői út, Gyula utca, Hangár utca, Huba 
utca, Karinthy Frigyes utca, Kond utca, Koppány 
utca, Kőkert utca, Krúdy Gyula utca, Lehel utca, 
Levente utca, Martinovics tér, Megyer utca, Móra 
Ferenc utca, Nádasdy utca, Ond utca.

Az évenkénti ellenőrzés alkalmával a ké-
ményseprőket kötelező beengedni az ingatlanba. 
Ha második alkalommal sem sikerül bejutniuk, 
akkor a cég a közszolgáltatás díjával megegyező 
összegű pótdíjat számít fel. Ezen túlmenően a 
másodszor is zárva talált lakásokat a közszolgál-
tató köteles átjelenteni az elsőfokú tűzvédelmi 

hatóságnak, azaz a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságnak, amely akár több tízezer forintos 
tűzvédelmi bírsággal is büntetheti az ingatlan 
tulajdonosát.

Ha valamely okból az ingatlan tulajdonosá-
nak egyik időpont sem felel meg, vagy nem tar-
tózkodott otthon, akkor a második ellenőrzést 
követő 30 napon belül igényelnie kell a szolgál-
tatást. Az évi egyszeri kötelező ellenőrzésen kí-
vül át kell nézetni a fűtési rendszert akkor is, ha 
valaki nyílászárókat cserélt a lakásában, konyhai 
szagelszívót vagy egyéb elszívóberendezést sze-
relt fel, esetleg kandallót helyezett üzembe.

Az ellenőrzéssel kapcsolatos tudnivalókról a 
FőKÉTÜSZ 999-0664-es ügyfélszolgálati tele-
fonszámán vagy a www.foketusz.hu honlapon is 
tájékozódhatnak. 

Ê P. A.

A HALLÁS NEMJÁTÉK
EZT LÁTTA 
A TV�BEN

Ingyenes hallásszűrést szervezünk
és hallókészülék kipróbálási lehetőséget
biztosítunk XVIII. kerületi lakosok
számára 2015. február 9-től 27-ig
az Amplifon Hallásközpontban. 
Bejelentkezéshez hívja 
a 06-1 332-0141-es telefonszámot.

Amplifon Hallásközpont
Budapest XVIII., Üllői út 427.

amplifon.hu

Hallásunk csökkenése komoly
akadályát jelent heti annak,
hogy teljes életet éljünk.

„Tapasztalatom sze rint azok a hallás -
veszteséggel élő embe rek, akik nem kezel-
tetik problémájukat, idővel befelé fordulóvá
válnak. Ennek oka, hogy nem értik meg

pontosan, hogy mit mondanak nekik, és
kényelmetlennek érzik, hogy gyakran vissza
kell kér dez niük.” – meséli el nekünk 
Dr. Tibold Eszter fül-orr-gégész, az
Amplifon Hallás központok audio lógus
főorvosa. Az érintettek számá ra a hallás -
csökkenés az elszi geteltség érzését hozza
magával, amely súlyo sabb esetben akár
depresszi ó hoz is vezethet.
A halláscsökkenés okozta követ kez -
mények hallókészülék segítsé gével a leg -
több esetben  or vo  solhatóak. A szak ember
nem győzte hang sú lyozni, milyen fontos,
hogy időben eljussunk egy hallásspecialis -
tához. „Az agyunk hallásközpontja
hosszan   tartó halláskárosodás esetén elfelejti,
hogyan hangzottak régen a különböző
hangok. Ha túl sokat várunk, akkor lehet,
hogy már késő lesz, és a legmoder nebb halló -

készülékkel sem tudunk segíteni. A hangok
valóban hangosabbak lesznek, de az érintett
ennek ellenére sem fogja érteni a beszédet.”
– világított rá a probléma lényegére a
szak ember.
Mit tegyen, ha szeretne ellátogatni egy
hallásvizsgálatra?
Az Amplifon téli megelőző kampányának
köszönhetően most XVIII. kerületi lako -
soknak is lehe tőségük van arra, hogy részt
vegyenek egy ingyenes, teljes körű hallás -
vizsgálaton. Kérjen időpontot most! 
Bejelentkezés: 06-1 332-0141 

Szilveszterkor sokan el ha   tá   -
rozzák, hogy egész ségesebb,
teljesebb életet fog nak élni.
Talán nem is gondolnánk, hogy
hallásunk egészsége milyen
óriási hatással van éle  tünkre.
Miért érde mes megfo gad nunk,
hogy sokkal inkább odafigye -
lünk hallásunk épségére?

A hallás nem játék
Újévi fogadalom

Ha túl sokat várunk, akkor lehet, 
hogy már késő lesz.
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Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda  
Margó Tivadar u 142. fsz. 134. – 20 m² - iroda
Margó Tivadar u 148. fsz. 3. – 14 m² - raktár

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

Reviczky Gy. u 76. fsz. 4. – 82 m² - borozó
Sina Simon sétány 1. fsz. 131. – 20 m² - iroda

Sina Simon sétány 1. fsz. 132. – 14 m² – raktár  
Sina Simon sétány 1. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Sina Simon sétány 2. fsz. 134. – 42 m² - iroda 
Sina Simon sétány 3. fsz. 3. – 14 m² - raktár  
Sina Simon sétány 4. fsz. 161. – 14 m² - üzlet
Sina Simon sétány 5. fsz. 4. – 41 m² - iroda

Sina Simon sétány 6. fsz. 160. – 41 m² - ruhajavító
Széchenyi u 95. fsz. 8. – 24 +18 m² - vegyes élelmiszer

Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda  

Tövishát u 13. fsz. 133. – 14 m² - raktár
Tövishát u 13. fsz. 134. – 20 m² - raktár
Tövishát u 15. fsz. 137. – 16 m² - raktár
Tövishát u 19. fsz. 143. – 14 m² - raktár

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

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

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

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

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

– 18 m² -
– 27 m² - üzlethelység

– 95 m² - irodaépület
– 72 m² - bank

– 60 + 31 m² - könyvesbolt
– 26 m² - raktározás

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

– 81 m² - autósbolt
– 98 m² - szerviz
– 27 m² - raktár

2. oldal
A  helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük 

fel.
A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. ker. Baross u 7.

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

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

A pályázat benyújtásának határideje: 
2015. február 23. 9.00 - 16.00 óra

Pályázat elbírálása:
2015. február 26. 16.00 óra

Pályázók értesítése:

297-44-61
www.vagyon18.hu,

www.varosgazda18.hu

3. oldal

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

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tul felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati  felhívását

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

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

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

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

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

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

Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár
Havanna u 1. fsz. 64. – 20 m² - vegyes élelmiszer

Havanna u 1. fsz. 66. – 24 m² - vegyesbolt
Havanna u 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz 
Havanna u 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet

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

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

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet
Havanna u 44. fsz. 11. – 11 m² - ajándékbolt

Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda
Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer  

Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitness
Havanna u 52. fsz. 293. – 23 m² - kenyérbolt

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

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

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

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

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

1. oldal

Modern, új, exkluzív szalonunkban
FÉRFI–NŐI FODRÁSZ,

MŰKÖRMÖS,
PEDIKŰRÖS és MASSZŐR

kollégát keresünk!

Bella Strega
Szépségszalon

1181 Budapest, Margó Tivadar u. 62
Tel.:06-20/328-4978
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13hirdetésHirdessen lapunkban! Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Apróhirdetés

 sZolgáltAtás
n Kastélyok berendezéséhez vásárolok antik bútorokat, kisebb – 

nagyobb festményeket, bronztárgyakat, porcelánokat, régi álló fali és 
asztali díszórákat (hibásat is), 6-12 személyes ezüst étkészleteket, 
gyertyatartókat, tálcákat, stb. könyveket, régi katonai kitüntetések 
tárgyait és teljes hagyatékot! tel.: 06-20-280-0151, herendi77@gmail.com

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 ABlAKZArJAvitAs.hU ABLAKOK ÉS AJTÓK ZÁRJAVÍTÁSA, ZÁRCSERÉJE, 
LÉGSZIGETELÉSE HEVEDERZÁR SZERELÉS. TEL.: 06-20-3-444-999, 06-1-303-2447

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 számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, telepítések, alkatrészcsere 
garanciával. Ingyenes kiszállás Demeter Attila Tel.: 256-86-80, 06/30-970-4870

n KészPénzért vásárol (mAgyAr gyűJtő), AntIK és modern 
ButoroKAt,  festményeKet, óráKAt, PorcelánoKAt, szoBroKAt, 
ezüstöKet, csIllároKAt, szönyegeKet, KönyveKet, PénzérméKet, 
KItüntetéseKet, KéPeslAPoKAt, BélyegeKet, vAlAmInt telyes 
HAgyAtéKot. mAgAs áron dIJtAlAn KIszállássAl!!! 06-20-234-46-63

n 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 víz fűtés szerelést, javítást, átalakítást vállalok. Korrekt munka 
garanciával. fuvarozást is vállalok kisteherautóval, kedvező áron. Kövesdi 
Attila tel.:30/868-1138

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

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

n reKlámtáBláK, cégtáBláK, BIztonságI fólIázás, AutófólIázás. 
felíratok, ábrák, dekoráció kirakatra, autóra ingyenes látványtervvel. 
0630/3031373

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

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ/

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

 oKtAtás
n oKJ-s dajka, pedagógiai,- és gyógypedagógiai segítő szakképzés,felkészítés. Telefon: 

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

n MAtEMAtiKáBÓl, FiZiKáBÓl KORREPETÁLÁST, VÁLLALOK ÁLTALÁNOS– ÉS 
KÖZÉPISKOLÁSOK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT HÉTVÉGÉN IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: A 
06-1-294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

n néMEt oKtAtás! gyAKorlott tolMáCs, FORDÍTÓ VÁLLAL GYEREKEKNEK, 
FELNŐTTEKNEK NÉMET OKTATÁST, KORREPETÁLÁST, IGÉNY SZERINT NYELVVIZSGÁRA 
FELKÉSZÍTÉST IS TELJESEN KEZDŐ SZINTTŐL A HALADÓIG. TEL. SZÁM: 06 30 241 7398

 gyÓgyítás
n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső 

u. 2. szám alatt végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat: 8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 
06-1-317-0797, 06-20-922-1629

 állás
n tésZtAKEvErŐ Élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, 

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

n otthoni munka! Boritékolás és egyéb csomagolási munkák 06-90-603-607 (http://
audiopress-hungary.webnode.hu 635 Ft/p, 06-209104517,)

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

n Budapest Főváros Xviii. kerület Gyöngyvirág Szociális Szolgálat gépkocsivezető, 
kertész-karbantartó munkakör ellátására keres PÁV I. alkalmassági vizsgával, személy szállítási 
gyakorlattal rendelkező munkatársat. A munkakör betöltésénél előnyt jelent, ha a pályázó 
rendelkezik olyan szakmunkás képesítéssel, amelyet a karbantartási feladatok ellátásához 
alkalmazni tud. Jelentkezéseket: 06 1 297 00 57 telefonszámon vagy kozpont@gyöngyvirág 
18.hu e-mail címen várjuk

n Budapest Főváros Xviii. kerület Gyöngyvirág Szociális Szolgálat 4 órás 
részmunkaidőben foglalkoztatott gyógymasszőr álláshely betöltésére keres munkatársat. Az 
álláshely betöltéséhez gyógymasszőr képesítés és gyógymasszőr munkakörben megszerzett 
gyakorlat szükséges. Jelentkezéseket: 06 1 297 00 57 telefonszámon vagy kozpont@
gyöngyvirág 18.hu e-mail címen várjuk

 FEstMény

n Kiemelkedő kvalitású 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, 
műtárgyak vétele, eladása. tel.: 06-30-949-29-00, email: nemes.gyula@
nemesgaleria.hu    nemes galéria: 1024. szilágyi erzsébet fasor 3.
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A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

-

Feladatok: - a pénztárba befizetett összegek kezelése, bizonylatolása;
-

- számfejtett munkabérek, illetmények, cafetéria,, megbízási díjak kifizetése;
- nyugta és számlaadási kötelezettség teljesítése;

-
- napi rendszerességgel a gazdasági események rögzítése integrált vállalat irányítási programban;

- váltópénz és nyugtatömbök rendelkezésre állásának folyamatos nyomon követése, utánrendelése;
- k rögzítése integrált vállalat irányítási programban.

Elvárások: - Közgazdasági végzettség
-

- Több éves, releváns tapasztalat
- Integrált könyvelési program ismerete

- Pénzkezelési ismeretek
Pénztárosi, valutapénztáros OKJ- .

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

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

mélyépítésben szerzett tapasztalat.
B kategóriás jogosítvány.

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

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

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

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

Jelentkezés módja:
Önéletrajzzal, e-

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

1181 Budapest, Baross utca 7.

Ingatlan, telephely:  XVIII. kerület ÜLLŐI út 773.
Utcafronti épület (iroda, üzlet):

208 m2
6 állásos önkiszolgáló autómosó:

225 m2
3 állásos műhely:

172 m2

Telek: 1728 m2 Övezeti besorolás: L4-XVIII/NT-V

Te l e f o n :  + 3 6  2 0  9  4 2 5  8 1 1

E L A D Ó !  
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– Kérem, tegye élővé a hivata-
los, száraz megfogalmazást: ko-
sárlabda-sportági osztály indul, 
körzeten kívüli beiskolázással… 

– Ez nem lesz nehéz, s bízom 
benne, hogy a leendő diákjaink, 
hangsúlyozom, a jövő kosár-
labdázói, nem a „szárazságot” 
látják meg benne. A dolog egy-
szerű: nemcsak a fővárosból, 
hanem az egész országból vár-
juk az iskolát kezdő gyerekeket, 
ha meg tudják oldani az ittlétü-
ket, hogy legyenek Kondor-di-
ákok, legyenek a mi tanulóink, 
legyenek a sportág utánpótlását 
jelentő diákjaink.

a kondor múltja
– Hogyan jött a gondolat, s miért 
éppen a Kondor lett az úttörő a 
kerületben?

– Tavaly szeptemberben aján-
lottuk, hogy az iskolánk a Zsíros 
Kosárlabda Akadémia kereté-
ben már hatéves kortól oktassa 
a sportágat. Egyetlen ellenvetés 
sem volt, így aztán a következő 

tanévben a szó sportos értelmé-
ben megújul az iskolánk, új kor-
szak kezdődik. Arra a kérdésre, 
hogy miért éppen a mi kezdemé-
nyezésünkre iratkozhat fel a ke-
rület sportágai közé a kosárlab-
dázás, az a válaszom, hogy azért, 
mert múltunk van.

– Így aztán a Kondor lehet al-
kalmas arra, hogy megteremtse a 
jövőt. Mert vitathatatlan ugyan, 
hogy a régmúlt sikereit felemle-
gethetjük, de azzal előrébb nem 
jutunk, mint ahogyan egy másik 
labdajáték is csak visszapillant-
gat, megsimogatja magát, miköz-
ben évtizedek óta nélkülünk játsz-
szák le a jelentős eseményeket…

– Egyértelmű, hogy a jövő, 
a minőségi utánpótlás megte-
remtésére nagy szükség van. Az 
iskolánk, szerénytelenség nélkül 
mondhatom, már letett valamit, 
és tán tudja is, mi a siker titka. 
Tizenhárom éve, 2002-ben már 
volt kosaras osztályunk, s nem is 
jegyzetlen. A Budapest-bajnok-
ságban az első helyen végeztünk 

sokak elámulására és a mi nagy 
örömünkre.

komolyan VEtt 
kÜldEtés
– A Vida név ismerős lehet a kosa-
razást ismerők, szeretők körében.

Jólesik, hogy mondja, mert 
mindenki büszke, hogy ne 
mondjam, hiú a sportpályafutá-
sára. Ifjú koromban, tehát nem 
tegnap, az NB I-ben játszottam, 
a Ganz-Mávagban, majd a Kőbá-
nyai Sörgyárban. Mit mondjak? 
Gyönyörű időszaka volt ez az 
életemnek, minden pillanatára 
emlékezni szeretnék. Akárcsak a 
fiam karrierjére, aki NB I-es ko-
sárlabda-játékvezető.

Akkor nincs itt mit keresgélni, 
megvan a „fertőzés” oka…

– Közös ügyünk a kosárlabdá-
zás, a sikerekhez kellettek a testne-
velő kollégák és elsősorban a gyere-
kek. Mindig azt szoktam mondani, 
hogy ha ők nem akarták volna, ak-
kor nem lettünk volna bajnokok. Az 
elmúlt 35 év során együtt sírtunk, 
együtt nevettünk, így nincs csodál-
koznivaló azon, hogy a padokból 
becsületes emberkék kerültek ki, a 
tanáriban pedig tisztességes felnőt-
tek ülnek a mai napig.

– Akkor legalább lesz mit foly-
tatni, lesz mire büszkének lenni, ha 
beindul a kosárosztály.

– Azon vagyunk mindahányan, 
s látom a kollégáimon, hogy ko-
molyan veszik ezt a küldetést, ha 
mondhatom így.

szÜlői és 
alkalmasságik
– Igaz, hogy még csak február-
ban járunk, de feltételezem, hogy 
az előkészületek már megkez-
dődtek.

– Pontos menetrendünk van. 
Azon gyerekek szüleinek, akik 
a kosaras osztályba szeretnének 
járni, február 18-án 17 órától 
tartunk tájékoztató jellegű szü-
lőit az iskolában. A lényeg, az 
alkalmassági vizsga március 
4-én fél öttől lesz, ugyancsak az 
iskolában, a pótalkalmasságit 
pedig két héttel később, március 
18-án rendezzük meg. Azt is fél 
öttől és azt is az iskolában. Ezek 
a legfontosabb adatok, a többi 
pedig úgyis ott, akkor dől el, 
akkor lesz a ki mit tud… 

 
néhány sZÓ 
A névAdÓrÓl
Zsíros tibor, vagy aho-
gyan sokan ismerték, 
Zsizsi bácsi, kosár-
labdázó, mesteredző 
volt, s tagja az 1955-ös 
kosárlabda-aranycsa-
patunknak. Edzőként, 
szövetségi kapitányként 
és játékvezetőként is 
beírta magát a sportág 
hazai aranykönyvébe. 
Az 1930-ban született 
Zsíros tibor életének 
83. évében hunyt el, 
2013. február 13-án.

A Zsíros tibor Kosárlabda Akadémia megkezdi a „termelést”

KosArAt AdnAK 
A KondorBAn

� a következő tanévtől, szeptemberben 
indul a zsíros tibor kosárlabda akadé-
mia és a kondor Béla általános iskola 

szervezésében az a sportági osztály, amely-
be a főváros, de akár az ország egész terü-
letéről várják a diákokat az első évfolyamtól 
kezdve. a kezdeményezés részleteiről kérdez-
tük Vida Bélát, a kondor iskola igazgatóját.

A Kondorban nagy hagyománya van a kosárlabdázásnak, 2002-ben a Budapest-bajnokságon első lett az iskola csapata 

MAGAS 
SZÍNVONALÚ 
MECCSEK
Németországi nemzetközi tornán vettek részt 
a SZAC korfballosai

Január végén, február elején németországban járt 
az 1908 sZAC KsE korfballcsapata. A gárda rangos 
nemzetközi tornán vett részt, amelyen a hatodik he-
lyet szerezte meg a rajthoz álló nyolc csapat között. 
hack Barnabás, az együttes vezetőedzője beszélt az 
eseményről.

„Azt talán nem is kell különösebben hangsúlyozni, hogy néme-
tes precizitással, odafigyeléssel rendezték meg a házigazdák a 
tornát. Köln egyik elővárosában, Bergisch Gladbachban voltunk, 
kiváló körülmények között, köszönhetően a mindenre odafigye-
lő vendéglátóknak. Persze nem turistáskodni mentünk, hanem 
korfballozni, mégpedig erős ellenfekkel szemben.”

Az erőviszonyokat tekintve nem volt elvárható, hogy a SZAC-
osok döntőt játsszanak, mert az ellenfelek előrébb járnak, mint 
a mindössze hét esztendeje alakult lőrinci csapat. Ettől függetle-
nül sikerült megcsípni egy győzelmet, aminek köszönhetően az 
5. helyért mérkőzhettek Hack Barnabás tanítványai.

„Nyolc csapat állt rajhoz, két négyes csoportba osztva. Ne-
künk német, cseh és török ellenfél jutott a körmérkőzésekben, 
amelyek során sikerült szereznünk egy győzelmet, s nem lettünk 
utolsók. A németektől is, a csehektől is csak egyetlen góllal kap-
tunk ki, 13-12-re, illetve 14-13-ra. A vereségektől függetlenül azt 
mondom, hogy így, ilyen meccseken ki szabad kapni, különösen, 
ha az ellenfél még erősebb, egységesebb is. A harmadik csoport-
meccsen legyőztük a törököket, méghozzá jó vastagon. 23-13-ra 
nyertünk, s megcélozhattuk az ötödik helyet.”

Sajnos, mint elmondta a szakember, nem sikerült ez a bra-
vúr, mert egy másik erősebb ellenfél került a lőrinciek útjába. 
Egy másik német gárda. Ennek a találkozónak is vereség lett a 
vége, 15-9-re maradt alul az együttes, így a hatodik helyet sze-
rezte meg.

„Persze hogy jobban örültünk volna, ha bennünket is do-
bogóra szólítanak, de az erőviszonyok ismeretében ez is szép 
szereplés volt. A negyedik meccsre már elfáradt a csapat, sok és 
nehéz volt ez a terhelés, de nincs mese, ebből tanulunk, az ilyen 
nemzetközi tornákkal léphetünk előbbre.

BEK? nEM BEK? MindEgy…
igaz, ezt a tornát „csak” az európai 
élbajnokságok második helyezettjeinek írta ki a 
nemzetközi szövetség, azonban ez távolról sem 
jelentette azt, hogy csorbát szenvedett a szín-
vonal. nem, mert olyan gárdák léptek pályára 
a németországi mérkőzéssorozaton, amelyek a 
korábbi szezonban bajnokok voltak, de mivel az 
idén csak a másodikok lettek, lecsúsztak a BEK-
szereplésről, és csak a nemzetközi szövetség 
tornáján vehettek részt. Ez azonban ugyanolyan 
magas színvonalat képvisel, mint maga a BEK.

ÉLESBEN
A január eleje óta tartó alapozó időszak során több 
edzőmeccset is játszott a PlEr-Budapest kézilabda-
csapata. Ezek azt szolgálták, hogy helytálljon a gárda 
a lapzártánk után sorra kerülő Balmazújváros elleni 
találkozón,  majd a rájátszásban is. hutvágner istván 
vezetőedző elégedett volt a látottakkal, némi fenntar-
tással a játékvezetést illetően.

 
– Az egri Dobó-kupán előbb a romániai Arad volt az ellenfe-
lünk, amelyet jó, az időszaknak megfelelő játékkal vertünk meg. 
Nyolcgólos volt a különbség, 30-22. Ezt követően a Tata ellen 
sem forgott veszélyben a győzelmünk. Igaz, ellenük már „csak” 
hat góllal nyertünk, 27-21 lett a végeredmény. Mi vívtuk a dön-
tőt a házigazda Egerrel, s egyetlen góllal maradtunk alul. 25-24-
re kaptunk ki, amivel nem is lenne semmi baj, ha a játékvezetés 
nem hagyott volna kívánnivalót maga után. Csupán azért teszem 
szóvá ezt, mert felkészülési tornáról volt szó, ami tét nélküli, te-
hát „mindegy volt”, hogy ki végez az első, ki a második helyen. 
Úgy gondolom, az egrieknek sem volt szükségük a hátszélre. 
Mindegy, a lényeg az, hogy a csapatom második lett. Legutóbb 
január legvégén a Szentendre volt az ellenfél. Velük „szélcsen-
des” meccset játszottunk a Lőrinci Sportcsarnokban, így kap-
tunk ki egyetlen góllal, 32-31-re. Több korábbi PLER-játékos is 
játszott ellenünk a Duna-parti kisváros csapatában – mondta a 
szakember, akinek a csapata a Balmazújváros elleni február 11-i 
hazai találkozóval kezdi meg az idei szereplést.
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A 14. és a 15. oldalt összeállította: róth ferenc

Valkusz Valéria nem győzte di-
csérni a gyermekét, mert a szak-
mai elismerésen túl kijutott szá-
mára az édesanyai büszkeségből 
is.

– Sokan hívtak, gratuláltak, 
képzelheti, mennyire jólesett 
– mondta az anyuka, aki Máté 
minden lépését, valamennyi le-
ütését követte az elmúlt évben. 
Így volt ez az idei sydneyi ver-
senyen is, s így lesz az előttünk 

álló idényben is. – Az egyéni 
versenyben bejött a „hibapont”, 
a fiam attól az orosz sráctól ka-
pott ki a 16 között, aki végül 
megnyerte a tornát… Vele nem 
bírt el, kiesett, így aztán a páro-
sok versenyére koncentrált.

Mégpedig a lehető legjob-
ban, mert egy egészen kicsi, né-
hány centiméternyi szerencsével 
(tényleg azzal s nem mással) 
döntősök lehettek volna.

az az átkozott 
kErEt…
– A döntő szettben 9-6-ra vezet-
tünk – mondta Valkusz Máté. – 
A német partnerem lecsaphatott 
volna egy könnyűnek mondható 
labdát, de sajnos keretet fogott, 
elrontotta a leütést. Ez nagyon 
megzavart bennünket. Igaz, 
utána is volt még lehetőségünk, 
de egyikből sem lett pont, mi-
közben az ellenfél megfordította 
a meccset. Kikaptunk, és csak 
harmadikak lettünk. Ma már 

tudom értékelni ezt, azonban ott 
és akkor mérges voltam, mert 
csak az járt a fejemben, hogy 
milyen közel is volt a döntő…

A sportkarrierje során akár 
még húsz Australian Openen is 
részt vehet Máté, sőt a juniorok 
között is többször indulhat még, 
így a „sportsorsa” egészen biz-
tosan visszaadja majd neki azt, 
amit most elvett tőle. 

az Edző szEmE
Ott volt Ausztráliában Máté 
edzője, Kuhárszky Zoltán is, aki 
a mester szeretetével, aggódásá-
val, de egyben szigorúságával is 
figyelte a tanítványát. A torna 
után röviden értékelte a látot-
takat.

– Nem gondoltam volna, 
hogy Máté egy pontra lesz a 
döntőtől Sydneyben – mondta 
a mester, aki egyidejűleg a Da-
vis-kupa csapat kapitánya is. 
– Sok-sok tanulsággal szolgált 
számára ez a torna. Egyesben az 
első meccsén gyenge játékkal is 
nyerni tudott, köszönhetően a 
küzdeni tudásnak. A második 
fordulóban az orosz világelső 
ellen a második szettben olyan 
játékot produkált, amilyet még 
nem láttam tőle. Mivel fiatal, 
nem tudja még folyamatosan ezt 
nyújtani, de tud ennyit, s ez a 
lényeg. Párosban rengeteget fej-
lődött. A tehetsége alapján ott a 
helye az utóbbi húsz-harminc év 

legjobb magyarjai között. Ennek 
tükrében is sikeres pályafutást 
várok tőle, a férfiak mezőnyé-
ben a top ötvenben lehet a helye. 
Talán nem is tudja Máté, illetve 
dehogynem tudja, mekkora di-
cséret ez egy olyan szakember-
től, akinek „szeme van” ehhez 
a játékhoz, nem véletlenül volt 
Szávay Ágnes, Ana Ivanovics, 
Jennifer Capriati vagy Anke 
Huber edzője.

Váljon proFiVá!
Persze van azért javítanivaló is.

– Fizikailag még fejlődnie 
kell, lemaradásban van, de ezt 
nem lehet siettetni. Amin lehet 
alakítani, azon úgyis dolgozunk, 
de fizikailag még sok mindent 
kell behoznia. Persze sok tarta-
lék is van még benne. Amiben 
leginkább változnia kell, hogy 
profivá váljon, az az, hogy még 
nem tudatosan edz, nem így ját-
szik. Davis-kupa kapitányként 
azt várom, hogy néhány éven 
belül, Máténak is köszönhetően, 
a mostaninál erősebb válogatot-
tunk legyen. 

 Máté „sportsor-
sa” egészen biztosan 
visszaadja majd neki 
azt, amit most elvett 
tőle…

valkusz máté az ausztráliai grand slam-tornán is letette a névjegyét

vAlKusz máté: 
Páros Bronz 
sydneyBől

Egyetlen pontnyira a juniorok döntőjétől az Australian openen

� nem akármilyen bravúrt könyvelhetett el kerü-
letünk – bár lassacskán leírható az is, hogy a 
magyar teniszsport – büszkesége az év első 

grand slam-versenyén, az australian openen. a 16 
éves fiatalembert és párját, a német louis Wesselst 
csak az elődöntőben tudta megállítani a juniorok 
versenyében az ellenfél. a magyar duó így a harma-
dik lett, ami hatalmas sikere a sportágnak.

KISPESTI 
BAJNOKOK
Minden bizonnyal emlékezetes sportnapot rendeznek 
február 21-én a Pestszentimrei sportkastélyban. A 
sztárok, az egykor ünnepelt labdazsonglőrök a szom-
szédból érkeznek, ők lesznek a vendégei a Kispesti 
bajnokok nevet viselő, egész napon át tartó rendez-
vénynek, s pályára lépnek a gyerekek is A program 
egyik szervezőjét, házigazdáját, a PsK elnökét, Egry 
Zoltánt kérdeztük az előkészületekről.

 
– Egyre nagyobb a divatja a nosztalgiázásnak, annak, hogy a közel-
múlt sztárjait veszik elő a rendezők ahhoz, hogy élménnyel teli napot 
szerezzenek az érdeklődőknek. Így tesznek önök is, hiszen a meghí-
vást elfogadók neve szerényen fogalmazva is jól cseng. Csupa, csupa 
sztár, akiknek a tudására nagy szükség volna a mai magyar fociban 
is.

– Ezt nem tudjuk megígérni, azt azonban annál inkább, hogy 
olyan játékosokat és a tudásukat csodálhatják meg azok, akik eljön-
nek a Sportkastélyba, akiknek idős is, középkorú is pirosra tapsolta 
a tenyerét.

– Kik lesznek a sztárok, s mi lesz a Kispesti bajnokok programja?
– Igyekeztünk mindenkit „megszerezni”, mert ha bajnoko-

kat emlegetünk, akkor valóban azok legyenek a vendégek. Jönnek 
a nyolcvanas és a kilencvenes évek legjobbjai. Itt lesz Détári, jön 
Sallai, elígérte megát nekünk Kovács Kálmán, akárcsak Garaba 
Imre vagy éppenséggel Gyimesi, Csehi, Hamar, Bárányos, hogy ne 
soroljak fel mindenkit, s itt lesz Komora Imre, az egy generációval 
korábbi futballista, aki a kispadról is sikerre vezette a Honvédot.

– Akiket felsorolt, azok, ha nem is öregek, de egy egész napos „gu-
rigázáshoz” már nem kellően fiatalok… Mikor lépnek pályára ők, s 
mi lesz a további menetrend?

– A sztárok gálája 13 órakor kezdődik. Az ellenfelek között sze-
repelnek majd a PSK-futballisták, s pályára lép öt kispesti szurkolói 
csoport csapata is. Kedvcsinálónak azok lépnek küzdőtérre, akik 
a jövőt képviselik. Kilenc-tizenegy éves iskolásoké lesz a pálya, ők 
mérkőznek majd egymással.

– Közülük kiket láthatnak az érdeklődők?
– Felvonul az utánpótlás, hat csapat játszik majd egymással. Itt 

lesz a Kispest, a PSK, az ESMTK, vagyis az erzsébeti klub, s lesz egy 
távolabbi „szomszéd” is. Érdről is várunk gyerekeket, és bemutatja 
a tudását a KSE, a Kastélydombi iskola csapata is.

– Mekkora érdeklődésre számítanak?
– Röviden fogalmazva nagyra. Azon a napon, 21-én lesz egy fut-

ballmeccs a kispesti stadionban is, kupamérkőzést vív a felnőtt csa-
pat. Kíváncsi leszek, melyik eseményen lesznek többen…

 
„Itt lesz détári, jön sallai, elígérte megát nekünk Ko-
vács Kálmán, akárcsak garaba Imre vagy éppenséggel 
gyimesi, csehi, Hamar, Bárányos… ”

hirdEtés

elHunyt 
morAvetz ferenc

Életének hetvenhete-
dik évében hosszan 
tartó súlyos beteg-
ség után elhunyt az 
egykori szövetségi 
kapitány, az 1992-es 
barcelonai „arany-
olimpia” sikerkapitá-
nya, moravetz Ferenc, 
aki Lőrincen ismerke-
dett meg a cselgáncs-
csal. A mesteredzőt 
február 11-én helyez-
ték örök nyugalomra 
az óbudai temetőben. 
Az 1938-ban szüle-
tett moravetz Ferenc, 
vagy ahogyan min-

denki szólította őt, az Öreg, 1958-ban kezdett dzsúdóz-
ni a Lőrinci kIsz-ben, amelyből hamarosan Lőrinci 
sportiskola lett, hogy aztán 1963-ban a budapesti spar-
tacus átvegye a szakosztályt. sportolói pályafutása a 
„szparihoz” kapcsolódik, ahol 13 éven át versenyzett. 
1974-től öt éven át volt a magyar utánpótlás-válogatott 
edzője. A moszkvai olimpia évétől, 1980-tól 1987-ig ő 
volt a szövetségi kapitány, miközben 1982-ben szakedzői 
diplomát szerzett, 1985-ben pedig megkapta a mester-
edzői címet. 1991-ben újra kapitánnyá nevezték ki, s a 
vezetésével az 1992-es barcelonai olimpia meghozta a 
régóta áhított nagy sikert. kovács Antal olimpiai baj-
nok, hajtós bertalan és Csák József ezüst-, Csősz Imre 
bronzérmes lett. Wágner József ötödik, Gránicz Éva pe-
dig hetedik helyezéssel utazhatott haza. 
Feri bácsi a magyar Judo szövetségben volt elnökségi 
tag és az edzőbizottság vezetője is. A Nemzetközi Judo 
szövetség (IJF), sikeres életútját elismerve, a nyolcadik 
danfokozatot adományozta neki.
„hálás vagyok a sorsnak, hogy megismerhettem a dzsú-
dót, hogy ebben a sportágban dolgozhattam. Az egész 
életemet bearanyozta. ma is a dzsúdóval kelek és fek-
szem, attól függetlenül, hogy a hétköznapjaim egy kicsit 
eltávolodtak a tatami világától. Akkor vagyok boldog, ha 
jelen lehetek egy-egy olyan versenyen, ahol összefutha-
tok a régiekkel. ez mindig ünnep számomra” – mondta 
két évvel ezelőtt egy vele készített interjúban.
mi, itt maradók, nem mondhatunk mást, csak annyit, 
hogy örökre hiányozni fog az edzőtermekből, a verse-
nyekről, a tatami mellől.
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�a zsűrit és a 
közönséget egy-
aránt lenyűgözte 

játékával lugosi dániel 
ali klarinétművész, az 
mtVa Virtuózok című 
produkciójának abszo-
lút győztese. a fiatal 
tehetséget sokan jól is-
merik a kerületben, hi-
szen pestszentlőrincen 
él, és a Vörösmarty 
iskola diákja.

KeréKgyártó györgy  

Nehéz interjút egyeztetni Lugosi 
Dániel Alival, aki a múlt év 
végén előbb korcsoportja leg-
jobbjának bizonyult az MTVA 
Virtuózok című tehetségkuta-
tó versenyén, majd az abszolút 
győzelmet is besöpörte.

– Jólesik a hirtelen jött is-
mertség, de úgy érzem, nem 
szabad engedni a csábításnak, 
és esetleg magamutogatóvá vál-
ni. Nem tudom pontosan, mi 
az a „sztárság”, tapasztalom, 
hogy most népszerű lettem, de 
igyekszem ezt a helyén a kezel-
ni – mondta érett bölcsességgel 
a mindössze 15 esztendős klari-
nétos. 

Pedig minden oka meglehet 
a büszkeségre. A Virtuózok for-
dulói közben részt vett Japán-
ban egy világversenyen, ahol 
a harmadik lett úgy, hogy első 
helyezést nem is adtak ki, tehet-
sége pedig annyira kiugró, hogy 
miközben itthon a pestszentlő-
rinci Vörösmarty Mihály Ének-
zenei Nyelvi Általános Iskola 
és Gimnázium diákja, már má-
sodik éve a bécsi zeneakadémia 
rendkívüli tehetségek osztályá-
nak hallgatója.

– A mindennapi életemben 
igazából semmi sem változott. 
A környezetemben, az iskolában 
pontosan ugyanúgy kezelnek, 
mint eddig, és szerintem ez így jó 
– fogalmazott mesélte Lugosi Ali.

VélEtlEnÜl 
klarinét
Szinte véletlen, hogy kiderült, 
milyen különleges érzéke van 
a klarinéthoz. ő maga erre így 
emlékszik vissza:

– Eredetileg sportolónak ké-
szültem, de amit ott alakítottam, 
az nagyjából a kandikamerás 
műsorokba illett. Viszont sokat 
kellett bent lennem az iskolá-
ban, meg kellett várnom az öt 

órát, amikor édesapámmal, aki 
ott tanított, végre hazamehet-
tem. Kerestem valami érdeke-
set, amivel eltölthetem az időt. 
Éppen jött egy klarinéttanár, 
hát beiratkoztam.

Az ötlet azért nem a semmi-
ből jött, hiszen a bátyja is kla-
rinétos. Az viszont tény, hogy 
Ali korábban egyáltalán nem 
tanult semmilyen hangszeren, 
sőt még zeneelméletet sem, de 

a tanár számára is rövid időn 
belül világossá vált: ez az ő 
hangszere. Ali nem kísérlete-
zett tovább, az elmúlt öt évben 
már nem is érdekelte más, mint 
a klarinét.

BElEkÓstol 
a dzsEsszBE
A Virtuózok első helye elsősor-
ban szakmai kapcsolatokat ho-
zott. 

– Többen érdeklődnek irán-
tam, és már felkéréseket is kap-
tam. Az egyik érdekes feladat az 
lesz, amikor majd Benkó Sanyi 
bácsival játszhatok együtt, aki 
jelezte, hogy szeretne szervez-
ni egy közös fellépést velem. 
Így legalább belekóstolhatok a 
dzsesszbe is. A jövőben szeret-
ném magam kipróbálni néhány 
új területen, de csak mértékkel: 
számomra a klasszikus zene ma-
rad a fő irány.

Az ifjú tehetség napjai meg-
lehetősen sűrűn telnek, hiszen 
figyelmét a győzelem miatt egyre 
sűrűbb médiaszereplések mellett 
elsősorban a tanulmányaira for-
dítja.

– A Vörösmartyban félig-
meddig magántanuló vagyok, így 
a tanulás és a zene összeegyeztet-
hető. Bécsbe egyelőre csak heti 
egy-két alkalommal kell men-
nem, mivel még csak klarinét-
óráim vannak, tehát eddig nem 
okozott gondot az ingázás. De 
hogy a későbbiekben hogy lesz, 
azt nem tudom. Jövőre ugyanis 
már más tantárgyaim lesznek. 
Majd megoldódik az is. Bécsben 
egyébként tudnak az itthoni és 
a nemzetközi sikereimről, de az 
akadémián nagyon magas a szín-
vonal, rengeteg a tehetség, tehát 
ugyanolyan keményen kell majd 
küzdenem, mint a többieknek.

A konkrét terveket nagyon 
egyszerűen fogalmazta meg a 
Virtuózok győztese:

– Gyakorlás, gyakorlás, gya-
korlás.

lugosi Ali: 
CsAk A klArinét
Pestszentlőrincen él a Virtuózok tehetségkutató verseny győztese

lugosi dániel Ali már nagyon várja, hogy az élő legendával, Benkó sándorral közösen játsszon 

olyAn, mInt Az élet
lehet-e a halálról beszélni? és ha igen, hogyan? 
valentini Zsuzsa írónő január 29-én a lőrinci nagy-
könyvtárban író-olvasó találkozón mesélt legutóbb 
megjelent könyvéről.

A Halálhinta című regény Valentini Zsuzsa tizedik kötete. A 
mű nem dráma, csak maga az élet, amely hol jobb, hol rosz-
szabb. Egy család, egy házaspár életét mutatja be tele bol-
dogsággal, sikerekkel, de szomorúsággal is. Az írónő el-
mondta, hogy könyvének minden soráról tudja, hogy kitől 
hallotta a történetet, hogy éppen ki mesélte el azt, ami annyi-
ra megragadt az emlékezetében, hogy végül papírra is vetette. 
– Mindig is csodáltam azokat az írókat, akik fantasztikus és utó-
pisztikus világokat találnak ki, azonban nekem ez nem megy. 
Én úgy látom, hogy maga az élet az, ami a témát adja, az én 
könyveim az életről szólnak – mesélte.

Valentini Zsuzsa tizedik könyvét saját betegsége inspirálta, 
ugyanis 1999-ben jóindulatú tüdődaganatot fedeztek fel nála.

– Amíg a vizsgálatokból ki nem derült, hogy jóindulatú vagy 
rosszindulatú daganatról van szó, a poklot jártam be. Ekkor 
jöttem rá arra, hogy itt, a közép-európai régióban, nem létezik 
halálkultúra. Polcz Alaine volt az egyetlen, aki ezzel kórházi 
szinten sikeresen foglalkozott, de a civil életben még a hozzá-
tartozókkal sem lehet a halálról beszélgetni. Így határoztam el, 
hogy megírom, hogy igenis lehet, sőt kell róla beszélgetni. Akár 
ilyen találkozókon is, ahol olyan kérdések vetődnek fel az iroda-
lom kapcsán, amelyek a napi rutin során nem merülnek fel.

Ê cs. m.

Nem volt ez másként ebben 
tanév sem, amikor a zeneiskola 
diákjai és tanárai több országos 
és nemzetközi versenyen is ki-
emelkedő eredménnyel, méltón 
képviselték a zeneiskolát és a 
kerületet.

– Fontosnak tartom, hogy 
valami mindig motiváljon, így 
amellett, hogy tanítok, rend-
szeresen járok versenyekre és 
fellépésekre is. Úgy gondolom, 
elengedhetetlen, hogy az ember 

folyamatosan fejlődjön és ké-
pezze magát – mondta Szatzker 
Zsanett harmonikatanár, aki a 
dunaszerdahelyi nemzetközi 
harmonikafesztiválon a felnőt-
tek között második helyezést, 
míg tanítványa, Havjár Ber-
nát Sámuel 8. osztályos tanuló 
saját korcsoportjában harma-
dik helyezést ért el. – Egy-egy 
nemzetközi verseny többféle él-
ményt is tartogat mindenki szá-
mára, hiszen a felkészülés és a 

szereplés izgalmán túl rengeteg 
színvonalas produkciót is meg-
hallgathatunk.
A harmonika azonban a rézfú-
vósokhoz hasonlóan nem tarto-
zik a legkeresettebb hangszerek 
közé, tudtuk meg Bán Rékától, 
az intézmény igazgatójától.
– Az általános oktatásban köz-
kedvelt tantárgyakhoz hasonló-
an a zeneoktatásban is akadnak 
népszerűbb hangszerek, amiken 
sok gyermek szeretne megtanul-
ni játszani. Ilyen hangszernek 
számít nálunk a zongora, a gitár 
és a fuvola – mondta.

Fekszi Csaba Kornél VI. 
osztályos tanuló öt éve játszik 
zongorán, és tavaly a IV. Nem-
zetközi Bartók Béla Zeneiskolai 
Zongoraversenyen második he-
lyezett (nívódíjas) lett. Ifjú kora 
ellenére meglepő komolysággal 
beszél a zenélésről, bár még 
nem döntötte el, hogy hivatá-
sául választja-e, vagy megtartja 
hobbiként.

– Nem tudom, mi lehet az 
oka, de az osztálytársaim és a 
barátaim közül elég kevesen ját-
szanak hangszeren. Talán nem 
értik, és a legtöbben oda se fi-

gyelnek, ha komolyzene szól, 
számomra viszont kikapcsoló-
dást jelent a zenélés – mesélte. 

– Harmadik éve játszom 
trombitán, amit nagyon szere-
tek. Azért választottam ezt a 
hangszert, mert van egy bará-
tom, akit néha utánozni szok-
tam, és ő is trombitán játszik 
– mesélte gyermeki őszinte-
séggel Kada Péter alsós tanuló, 
akinek a szülei is nagyon örül-
tek, amikor megtudták, hogy a 
fiuk trombitán szeretne tanulni. 
A választás helyesnek bizo-
nyult, ugyanis a XIII. Országos 
Lubik Imre Trombitaversenyen 
kiderült, hogy Kada Péter kor-
csoportjában az ország hatodik 
legjobb trombitása.

A muzsikáló fiatalok több-
ségénél a családi minta a meg-
határozó, idősebb testvéreik, 
sőt akár a szüleik vagy a nagy-
szüleik is tanultak hangszeren. 
Kiss Judit Anna magánének 
tanszakos hallgató bátyja, Kiss 
András operaénekes példáját 
követve a közelgő érettségi után 
szintén zenei pályára készül. Ő 
az ország egyik legrangosabb 
dalversenyén, a IV. Országos 
Gregor József Énekversenyen az 
első helyezés mellett elnyerte a 
Gregor József Emlékére Alapít-
vány „A legkifejezőbb előadó” 
díját is.

Êcsernai mariann

ZENE FÜLEINKNEK
Kerületi sikerek nemzetközi színpadokon
A dohnányi Ernő Zeneiskola kerületünk magas színvonalú zenei oktatást nyújtó in-
tézménye, amely nemcsak felkelti a gyermekek érdeklődését a zene és a hangszer-
tanulás iránt, hanem kiemelt figyelmet fordít az egyéni tehetséggondozásra is. Az is-
kola növendékeinek tudása minden évben számos országos és nemzetközi versenyen 
mérettetik meg. 


