
KÖltÖZiK A PiAC

Örömmel vették a hírt bő két évvel 
ezelőtt a Pestszentimrén élők, hogy 
újra piac nyílik a közelükben. az 
önkormányzat, a lakossági igényeket 
felmérve, új helyre költözteti a termelői 
piacot, amely tavasztól a nemes utca 
és az ady endre utca sarkán fekvő tel-
ken kap helyet. a területen a városgaz-
da zrt. hamarosan elkezdi a megfelelő 
infrastruktúra kialakítását.

Miért JÓ A KlAsZtEr?

Egyre inkább formálódik és erősödik  a 
Budapest Repülőtéri Régió Klaszter, 
amely annak érdekében szervező-
dött, hogy a liszt Ferenc nemzetközi 
Repülőtér térségében új befektetések, 
új fejlesztések, új munkahelyek jöjjenek 
létre, hogy az itt lakók biztos meg-
élhetési lehetőséget találjanak, és a 
vágyott életminőséget tudják biztosítani 
családjuk számára.

EgyÜtt sZEBB lEsZ

Szeretne ivókutat, kutyafuttatót vagy 
játszóteret a lakóhelye közelébe? Most 
könnyen jelezheti az óhaját. a Buda-
pest dialog program célja az, hogy 
a helyben élők tervezzék meg saját 
jövőbeli lakókörnyezetüket. így minden-
ki közvetlenül teheti közzé fejlesztési 
ötleteit, kéréseit, és azok könnyen eljut-
hatnak a témáért felelős szervezethez 
vagy önkormányzathoz.

Bál Után BÖJt

Nem egy helyen búcsúztatták bállal, 
mulatsággal a farsangot február 6-án. 
Pestszentlőrincen, a szemeretelepi 
Református gyülekezetben a gyere-
kek, Pestszentimrén, a Kastélydombi 
általános iskolában pedig a felnőttek 
köszöntek el az idei farsangtól. Február 
10-től már a nagyböjt heteit éljük. 
Fontos, hogy a belső koncentráció és 
akarat érvényesüljön.

PiKáns rAngAdÓ

A hét végén, február 28-án elkezdődik 
a Blsz ii. osztályú labdarúgó-bajnok-
ság, rögvest a kerületi rangadóval, a 
PsK–szac-összecsapással. erede-
tileg Pestszentimrén tartották volna a 
találkozót, de a sok csapadék miatt 
a lőrinci műfüves pályán mérkőznek 
meg a csapatok, 13 órakor. amint azt 
mindkét fél hangsúlyozta, remélhetőleg 
a fair play jegyében.

5. oldal 6. oldal 11. oldal 15. oldal2. oldal

Indul 
a kerti szezon
Február már meghozta 
a tavaszi időjárást, a 
sok esőt követően a hét 
elején melegen sütött 
a nap, a kertbarátok 
minden bizonnyal alig 
várják, hogy újra birtok-
ba vehessék a kertet. 

az időjárás javulásával egyre 
több munka adódik a kert-
ben, és egy nagytakarítás 
után neki is láthatunk az első 
teendőknek.
ha valaki nem híve az 
otthoni komposztálásnak, 
de szeretne környezettu-
datosan eljárni, válassza a 
zöldhulladékgyűjtést. ugyanis 
a zöldhulladékzsákban kitett, 
így begyűjtött ágak és faleve-
lek – ahelyett, hogy eléget-
nék vagy lerakóhelyre vinnék 
azokat – komposztálás után 
visszakerülnek a természetes 
körforgásba. 2016 eleje óta 
a zöldhulladékot a polietilén 
zsákok helyett biológiailag 
lebomló hulladékgyűjtő 
zsákba vagy a zöldhulladék 
elkülönítését lehetővé tevő 
gyűjtőedénybe kell tenni. a 
Fővárosi Közterület-fenntartó 
zrt. évek óta támogatja az 
önkormányzatokat komposz-
tálótartályok beszerzésében, 
amelyeket a lakosság kerületi 
pályázat keretében igényel-
het.
az önkormányzat több 
pályázattal is ösztönzi mind 
a magánszemélyeket, mind 
a közintézményeket, hogy 
még nagyobb figyelmet 
fordítsanak a környezetükre. 
Márciusig a „Kerületi apró 
virágos kertek” kertépítő ver-
senyre, áprilisban a szebb, 
virágosabb kerületünkért pá-
lyázatra, májusban a virágos 
Magyarországért környezet-
szépítő versenyre, júniusig 
pedig a zöld bölcsőde, zöld 
óvoda, zöld iskola pályázatra 
lehet jelentkezni.

Bővebben a 7. oldalon
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Kucsák László: Kedvezőbb feltételek az építkezéshez és a lakásvásárláshoz

az otthonteremtési 
támogatás!
�MegjelenteK az új laKásoK éPítéséhez 

és vásáRlásához, valaMint a használt la-
KásoK vásáRlásához igényelhető családi 

otthonteReMtési KedvezMényRől szóló „csoK-
RendeleteK”, aMelyeK Még széleseBBé tesziK 
azoK KöRét, aKiK igényBe vehetiK a táMogatást. 

vároSKéP       

Nagy az érdeklődés Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is a családi ott-
honteremtési kedvezmény (CSOK) iránt. Kucsák László, kerületünk 
országgyűlési képviselője úgy nyilatkozott, hogy a támogatásról 
szóló két új rendelet bevezetésének célja a családok támogatása, a 
gyermekvállalás ösztönzése és nem utolsósorban a gazdaság élén-
kítése.

– Február elejétől számos olyan intézkedés lépett életbe, amelyek 
a családok életét nagymértékben megkönnyítik. Az úgynevezett 
CSOK-rendeletekkel a kormány célja az, hogy a családok az eddigi-
nél is könnyebben és olcsóbban jussanak saját lakáshoz – mondta az 
országgyűlési képviselő lapunknak. 

Fontos tudni, hogy amennyiben valaki már igényelte a támoga-
tást, de a kérelmét még nem bírálták el, akkor, ha a rá vonatkozó fel-
tételek kedvezőbbé váltak, az új rendelet szabályait kell alkalmazni. 
Ha viszont már elbírálták az igénylést, akkor a régi rendelkezéseket 
kell követni.

Folyatatás a 3. oldalon 

 AZ úJ lAKásoK éPítéséhEZ és vásárlásáhoZ 
igényElhEtŐ KEdvEZMény ÖssZEgE 

– egy gyermek esetén 600 ezer forint.
– Két gyermek esetén 2 millió 600 ezer forint.
– három vagy több gyermek esetén 10 millió forint.

 A hAsZnált lAKásoK vásárlásáhoZ 
igényElhEtŐ KEdvEZMény ÖssZEgE

– egy gyermek esetén 600 ezer forint.
– Két gyermek esetén 1 millió 430 ezer forint.
– három gyermek esetén 2 millió 200 ezer forint.
– négy vagy több gyermek esetén 2 millió 750 ezer forint. 
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2 Közélet A vásárlók számának jelentős növekedését várja az önkormányzat

KeréKgyártó györgy 

Örömmel vették bő két évvel 
ezelőtt a hírt a Pestszentimrén 
élők, hogy újra piac nyílik a 
közelükben. A kerületrésznek 
korábban volt saját piaca, ám 
annak megszűntével hosszú 
időn át Pestszentlőrincre kel-
lett átjárniuk azoknak, akik 
friss gyümölcsöt-zöldséget 
szerettek volna beszerezni. A 
hosszú buszozás és cipekedés 
különösen az idősebbeknek 
volt kényelmetlen.

Minden jó, 
a helyszín neM
Az önkormányzat kezdettől 
fogva amellett tette le a vok-
sát, hogy a megnyíló piac ne 
csak a választék bőségével és 
az áraival tegye vonzóvá ma-
gát: szempont volt az is, hogy 
a standokra kerülő áru lehető-

leg közvetlenül a termelőktől 
érkezzen. A vásárlók hamar 
megszokták és megszerették 
az itt kapható friss árut, feldol-
gozott termékeket és persze az 
árusokat is. Az önkormányzat 
eközben folyamatosan optima-
lizálta a működtetést. Fontos 
lépés volt, hogy 2015-ben saját 
cége, a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. vette át az 
üzemeltetést.

Az imrei piac egyébként 
nem csupán egy kereskedelmi 
egység volt: az üzemeltetők sok 
energiát fektettek abba is, hogy 
közösségi térré váljon. Ezt 
minifesztiválok, a szezonális 
kínálaton alapuló főzőverseny 

szervezésével igyekeztek elérni.
– Az egyetlen gond a hely-

szín – mondta Bauer Ferenc, a 
PVÖ, a Pestszentimrei Város-
részi Önkormányzat elnöke. – 
A Sportkastély melletti terület 
a méretével és a hozzá tartozó 
infrastruktúrával alkalmas egy 
piac üzemeltetésére, de távol 
esik Pestszentimre központjá-
tól. Emiatt csak azok járnak az 
imrei piacra, akik kifejezetten 
a friss áruért kelnek útra. Pedig 
a cél az, hogy azok is „beesse-
nek” a piacra, akik a teljes hét-
végi bevásárlást intézik.

Költözés 
tavasszal
E tényezők miatt lecsökkent 
a piacra járók száma, és az 
érdeklődés lanyhulásával az 
árusok egy része felmondta a 
helybérletet. Ezért érezte úgy 
az önkormányzat, hogy lépni 
kell.

– Az önkormányzat nemrég 
vásárolta vissza az OTP-től a 

Nemes utca és az Ady Endre 
utca sarkán fekvő telket – új-
ságolta Lévai István Zoltán al-
polgármester. – Ez tökéletesen 
alkalmas piac kialakítására.

A PVÖ február 22-én tár-
gyalta és el is fogadta a köl-
töztetésre tett javaslatot, a 
Városgazda Zrt. pedig hama-
rosan elkezdi a megfelelő inf-
rastruktúra kialakítását: ez a 
murvázás és a közműrendszer 
létrehozása mellett parkolóhe-
lyek kialakítását is magában 
foglalja.

– Tavasszal költözik át a 
piac, határozatlan időre. Remé-
nyeink szerint két problémát 
sikerül egyszerre megolda-
nunk: a kedvezőbb fekvésű piac 
sokkal több vásárlót vonzhat, 
ez pedig az árusok számának 
a növekedését eredményezhe-
ti – magyarázta Lévai István 
Zoltán. – Ezzel természetesen 
a választék is bővül. A terüle-
tet egyébként úgy alakítjuk ki, 
hogy az eddiginél több stand 
felállítására legyen alkalmas. 

És nem kell aggódniuk 
azoknak, akik a jelenlegi pia-
con megszoktak egy-egy árust, 
illetve annak áruját, az alpol-
gármester tájékoztatása szerint 
ugyanis a kereskedők átmen-
nek az új piacra. Így várhatóan 
az árakban sem lesz változás. 

� a vásárlók számának jelentős növekedé-
sét várja az önkormányzat attól, hogy egy 
jobban megközelíthető helyre költözteti 

át a most még a sportkastély mellett működő 
pestszentimrei termelői piacot. a bevásárlás tehát 
könnyebb és gyorsabb lesz.

Lévai István Zoltán alpolgármester és Bauer Ferenc önkormányzati képviselő a helyszínen egyeztetett a piacról
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Jobb helyre 
költözik 
az imrei piac
Tavasszal már a Nemes és az Ady Endre utca sarkán várják a vevőket

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 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, 06-20-745-9077
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FErEnCZ istván
Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Minden hónap második keddjén 
15–18 óra között a Demokratikus 
Koalíció képviselői irodájában (Üllői 
út 493.)

hAvAsi Zoltán
Fidesz–KDNP, 06-20-336-2008
Minden hónap utolsó péntekén 16–18 
óra között a Kondor Béla Közösségi 
Házban. 
E-mail: havasizoltan@fidesz.hu

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
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 (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.

az új piacon megtalálhatók lesznek a már megszokott 
árusok, de az üzemeltetők további termelőket is várnak. 
a kínálat tehát bővebb lesz, de a tervek szerint változat-
lan áron.

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

laszlo.kucsak@gmail.com
1182 Budapest, Üllői út 517.
Telefon: +36 1 291 2807
Fogadóóra előre egyeztetett 
időpontban a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyeNeS
JogI taNácSaDáS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés és 
időpontkérés a 296-1440-es 

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

PeStSZeNtLőrINc-
PeStSZeNtIMre 

PoLgárMeSterI HIvataL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
Dr. HuNyaDKürtI SZILvIa

aljegyző, irodavezető
Városház u. 16.
Tel.: 296-1400
H.: 13.30–18, 

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

XvIII. KerüLetI 
KorMáNyHIvataL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1400
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 296-1400/2280 mellék

Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12

és 13-16, P.: 8-12
 

KorMáNyaBLaK 
Üllői út 445. 
Tel.:896-4098
Nyitva tartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

Szerda: 8-20 óráig
Csütörtök: 8-18 óráig

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 
időpontfoglalásra a www.

magyarorszag.hu internetes 
oldalon van lehetőség.

oKMáNyIroDaI 
KIreNDeLtSég 

ady endre u. 100. 
Időpontfoglalás
Tel.: 297-5733,

Hétfő: 7-17 óráig
Péntek: 8-12 óráig

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

KöZJegyZőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZSeBőK ZoLtáN  
SZaKreNDeLő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINtér KáLMáN  
SZaKreNDeLő
Nemes u. 18

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

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

reNDőrKaPItáNySág
Üllői út 438.  

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

tűZoLtó-ParaNcSNoKSág
Üllői út 235. Tel.: 459-2319

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

KöZBIZtoNSágI ceNtruM
Kondor B. sétány. 1.

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

IMre-HáZ
1188 Budapest, Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda 

(Tel:294-1685)
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat 
(bővebben:www.bp18.hu)
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zőleg részt vettek lakástámo-
gatási („szocpol”) program-
ban. – hangsúlyozta Kucsák 
László országgyűlési képvise-
lő. Ebben az esetben egy kri-
tériumnak kell megfelelni:  
a korábban kapott összeget le 
kell vonni az új támogatás ösz-
szegéből és a kedvezménye-
ket igénybe vevők a bentlakási  
követelményt az újonnan vett 
lakásban is teljesíthetik. Azon-
ban aki a korábbi gyerekvállalást 
nem teljesítette, az a teljesítésig 
nem kaphat CSOK támogatást. 
A családi otthonteremtési ked-
vezményt ugyanazon gyermek 
után csak egy alkalommal tud-
juk igénybe venni.
A módosított szabályoknak kö-
szönhetően már nem kell amiatt 
aggódni, hogy miként vehetjük 
igénybe a támogatást, ha lakás-
tulajdonunk van, hiszen az új 
lakásra felvett CSOK esetében 
mostantól nem kell megvál-
ni a meglévő lakástulajdon-
tól. Ezzel a feltétellel azonban  
a használt lakásoknál továbbra 
is számolni kell. A változások  
a számos könnyítés mellett szi-
gorítást is tartalmaznak, mi-
szerint a CSOK-ot igénylőknek 
együttesen 100 százalékos tu-
lajdonjoguk kell, hogy legyen a 
frissen épített vagy vásárolt la-
kásban, harmadik személy tehát 
nem válhat tulajdonossá. A ren-
delet a minimum lakásméretet  
(házméretet) is meghatározza 
egy és két gyerek esetén is, eddig 

lyeket szem előtt kell tartaniuk  
a támogatást igénylőknek.
A már hatályban lévő rendelet 
szerint a családi otthonteremtési 
kedvezményt házastársak, �atal 
házaspárok és élettársak együt-
tes igénylőként igényelhetik.  
A  támogatási szerződés meg-
kötése esetén az  együttes 
igénylők mindketten támoga-
tott személlyé válnak. A ko-
rábbi szabályozáshoz képest is 
kedvezőbb változások léptek 
hatályba az új lakások építésé-
hez, vásárlásához igényelhető 
CSOK-ban. Ezek legfontosab-
bika: visszavonták azt a korlá-
tozást, mely az új lakásoknál,  
a 10 milliós támogatás mellé fel-
vehető 10 millió forintos, 3 szá-
zalékos kamatozású hitelt eddig 
legfeljebb 30 millió forint értékű 
ingatlan vásárlására vagy építé-
sére lehet felvenni.
A rendelet még részletesebben 
határozza meg az új lakás fogal-
mát, mely magában kell, hogy 
foglalja a 12 négyzetméter meg-
haladó alapterületű lakószobát, 
főzőhelyiséget, fürdőhelyiséget 
és WC-t, továbbá a villamos- 
energia-szolgáltatást is. Nem 
elvárás, hogy legyen közműves 
szennyvízelvezetés vagy ivó-
víz-szolgáltatás a környéken, de 
a szennyvíztisztítást vagy -táro-
lást, illetve egy kúttal az ivóvíz 
minőségű vízellátást meg kell 
oldani. 
Továbbra is igényelhetik a  
támogatást azok, akik már elő-

csak a három gyerekes támoga-
tásnál volt ilyen megkötés.
Az új kormányrendelet értelmé-
ben az állam a vissza nem térí-
tendő támogatásra tekintettel az 
új lakásra 10 évre jelzálogjogot, 
annak biztosítására pedig el-
idegenítési és terhelési tilalmat 
jegyez be, és erre az időszakra 
teljes körű érvényes  lakásbizto-
sításnak kell fennállnia.
Az eddigi szabályozás értelmé-
ben, házépítésnél a folyósítás  
a helyszíni szemle után történt, 
mostantól azonban lakásvá-
sárlásnál is szükség lesz a bank 
helyszíni szemléjére. Ezért  
a pénzintézet akár díjat is fel-
számolhat. Fontos kiemelni 
a rendelet arra vonatkozó ré-
szét, hogy ha bontott alap-
anyagokból építkezünk, ak-
kor a számlakötelezettségünk  
20 százalékkal csökken, és hogy 
mostantól lehetőség van külte-
rületen vagy zárt telken is épít-
kezni.
A 10 milliós támogatás eddig 
nem volt elérhető felsőoktatá-
si intézményben tanulóknak, 
de az új rendelet lehetővé teszi, 
hogy már hallgatók is kérhetik 
a kiemelt támogatást. A közfog-
lalkoztatottak azonban továbbra 
sem vehetnek fel új lakás után 
CSOK-ot. 
Az új rendelet egyértelmű-
vé teszi, hogy a 10 milliós  
támogatásnál a gyerekvállalásra 
minden esetben 10 év áll ren-
delkezésre. Amennyiben örök-
be fogadunk, akkor a vállalt 
gyerekekre vonatkozó határidő 
két évvel kitolódik, folyamat-
ban lévő terhesség esetén pedig  

a születésig meg-
hosszabbodik a vál- 
lalás teljesítésére  
kapott határidő. Ko-
rábban több prob-
lémát okozott a sza-
bályozásnak az a 
része, amely előírta,  
hogy a gyermekeknek  
10 évig feltétlenül a 
szüleikkel kellett lak-
niuk. Az új rendelet 
hatálybalépésével ez 
megváltozott, ugyanis 

a nagykorú, illetve a nagykorú-
vá váló gyermekünk elköltözhet 
a CSOK-os lakásból anélkül, 
hogy a támogatást vissza kellene 
�zetnünk.
A lakáseladásra is új szabályo-
zás vonatkozik. A CSOK-kal 

� A Magyar 
Közlöny február 
10-i számában 

megjelent, és másnap 
már hatályba is lépett 
„Az új lakások építé-
séhez, vásárlásához 
kapcsolódó lakáscélú 
támogatásról”, illetve 
„A használt lakás 
vásárlásához, bőví-
téséhez igényelhető 
családi otthonterem-
tési kedvezményről” 
szóló két új „CSOK” 
kormányrendelet, 
amelyek az eddigi-
ekhez képest még 
kedvezőbb formában 
nyújtanak támogatást 
leendő otthonunk 
felépítésére vagy 
megvásárlására.

VÁROSKÉP        

Hatalmas az érdek-
lődés a kibővített 
családi otthont-
eremtési kedvez-

mény, a CSOK iránt, amelynek 
bevezetésével a kormány célja  
a demográ�a helyzet javítása és  
a gazdaságélénkítés. Az új ren-
deletek összefoglalják a használt 
és az új lakásokra vonatkozó 
CSOK részleteit, és új szabá-
lyokat is tartalmaznak, ame-

CSOK 2016 – BŐVÜLT 
AZ OTTHONTEREMTÉSI 
TÁMOGATÁSOK KÖRE! 

„ „A CSALÁDOK KÖNNYEBBEN  
     ÉS OLCSÓBBAN JUTHATNAK  
  SAJÁT LAKÁSHOZ.

Az új rendeletben gyerekszámtól függően már csak  
a minimum alapterületet határozzák meg, amely szerint 
a lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

ra sincs megkötés, használt 
lakásba költözéskor azonban 
ezt mostantól csupán öt év 
elteltével tehetjük meg.  
A használt lakások vásárlá-
sához, bővítéséhez igényel-

hető CSOK-támogatást érintő 
legfontosabb változás az, hogy 
a  lakás vételára – országos 
szinten egységesen – nem ha-
ladhatja meg a  35 millió forin-
tot. Továbbra is hatályban lévő 
követelmény, hogy az ingatlan 
vételára legfeljebb 20 százalék-
kal lehet magasabb a hitelinté-

40 m2

50 m2

60 m2

70 m2

1 gyermek  
esetén

1  gyermek  
esetén

2 gyermek  
esetén

3 gyermek  
esetén

4 vagy több 
gyermek esetén

A családi otthonteremtési kedvezmény  
támogatási összegei 2016. február 11-től:

GYEREMEKEK  
száma

ÚJ LAKÁS  
építése vagy 
vásárlása

HASZNÁLT 
LAKÁS  
vásárlása vagy 
bővítése*

*a lakás vételára nem haladhatja meg a 35 millió forintot, illetve  
az ingatlan vételára legfeljebb 20 százalékkal haladhatja meg  
a hitelintézet által megállapított forgalmi értéket.

600 000 Ft

2 600 000 Ft

10 000 000 Ft

600 000 Ft

 1 430 000 Ft

 2 200 000 Ft

 2 200 000 Ft

+

+

10 000 000 Ft

vett lakást eddig szinte azonnal 
el lehetett adni, majd másik 
új lakásba vagy akár használt 
ingatlanba lehetett költözni.  
Új lakásba költözésnél tovább-

zet által megállapított forgalmi  
értéknél. Fontos megemlíteni, 
hogy a 350 ezer forintos négy-
zetméterár-maximum kikerült 
a szabályozás alól.  „ „CÉL: A DEMOGRÁFIAI HELYZET  

JAVÍTÁSA ÉS A GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS.

2  gyermek  
esetén

3  gyermek esetén

4  vagy  
több  
gyermek  
eseténEgy gyerek esetén  

legalább 40 négyzetméte-
resnek (70 m2)

Két gyerek esetén  
legalább 50 négyzetméte-
resnek (80 m2)

Három gyerek esetén 
legalább 60 négyzetméte-
resnek (90 m2) kell lennie 
az ingatlannak.

� 

� 

� 
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Megújuló iskolai 
vizesblokkok
A városgazda Xviii. kerület nonprofit 
Zrt. az elmúlt évben kiemelt feladatként 
hajtott végre számos önkormányzati 
intézményben energetikai fejlesztést. 
galgóczy Zoltán alpolgármester kezde-
ményezésére a cég további fejlesztése-
ket indított el idén az iskolák mosdói-
nak és öltözőinek felújítására egy négy 
évre tervezett külön projekt keretében. 

A programhoz a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia 15 millió forinttal tud hozzájárulni a 
központi TAO-pályázaton elnyert támogatási 
keretéből.

A Kassa Utcai Általános Iskolában a múlt év 
folyamán kiegészítő beruházásként a tornate-
rem és a lépcsőház festése, valamint az ablak-
párkányok kialakítása valósult meg, idén pedig 
a második emeleti vizesblokkot újították fel a 
Városgazda szakemberei.

A Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi 
Általános Iskola és Gimnázium épületében két 
szinten is felújították a mosdóhelyiségeket. A 
fiú- és a lánymosdók korszerűsítése keretében 
megtörtént a víz- és csatornarendszer cseréje, a 
villanyszerelés, az aljzatburkolás, a csempézés, 
új vízálló térelválasztó elemeket alakítottak ki, 
és új szanitereket építettek be.

– A tervek szerint a négyéves vizesblokkpro-
jekt végén valamennyi oktatási intézményben a 
mai kornak megfelelő minőségű és kialakítású 
vizesblokkok lesznek – mondta Banyár László, 
a városüzemeltető cég vezérigazgatója. – A fel-
újításokhoz a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
révén is hozzájárultunk, ugyanis két olyan is-
kolában is pályáztunk a kiszolgáló létesítmény 
fejlesztésére, ahol műfüves labdarúgópálya van. 
Az Eötvös és a Kondor általános iskoláról van 
szó, mindkét esetben sikeres volt a pályázat. A 
Vörösmarty iskola korszerűsítése pedig a mos-
tani vizesblokk-felújítással gyakorlatilag telje-
sen elkészült.

Ê pa

Tisztelt Lakosok!
KERüLETI ÉPÍTÉSI SZABÁLyZAT KÉSZüL 
A BóKAy-KERTRE.

A településfejlesztési koncepcióról, 
az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési esz-
közökről, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (Xi. 8.) Kormányren-
delet 37. paragrafusában foglaltaknak 
megfelelően tájékoztatom Önöket, 
hogy Budapest Főváros Xviii. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata a városház–szélmalom–Kiss 
istván–Cziffra györgy–Kele utca által 
határolt területre (Bókay-kert) új kerü-
leti építési szabályzatot készít.

A XVIII. kerület sport- és szabadidős életében 
jelentős szerepet játszik a Bókay-kert. Az elmúlt 
évtizedek fejlesztései során a kertben az egyes 
létesítmények elhelyezése – a meglévő adott-
ságok figyelembevételével – esetleges módon 
történt. A terület hosszú távú rendezett fejlő-
déséhez szükséges a megfelelő szabályozási terv 
elkészítése. 

Az új tervvel kapcsolatos lakossági vélemény-
nyilvánításra a terv készítésének véleményezési 
szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében 
lesz lehetőség. A véleményezési dokumentum a 
www.bp18.hu oldal Hirdetményei között, vala-
mint az önkormányzat főépítészi csoportjának 
oldalán lesz elérhető. A partnerségi egyeztetés 
pontos időpontjáról ugyanezen a fórumon tájé-
koztatjuk majd Önöket.

Ê Jankovits vera 
főépítész

Csak pénzzel 
nem lehet
Kovács lászló volt külügyminiszter 
szerint Magyarország számára létkér-
dés, hogy bent maradjon az Európai 
Unióban. Az MsZP egykori elnöke a 
Bal18 Közéleti kávézó február 18-i fó-
rumán úgy fogalmazott, hogy mivel a 
hazai fejlesztések csaknem teljesen 
uniós támogatással történnek, belát-
hatatlan következményekkel járna, ha 
Magyarország egy hirtelen ötlettől ve-
zérelve kilépne az EU-ból.

– A magyar mezőgazdaságra fordított összeg-
nek a 70 százaléka uniós pénz, de beszélhetünk 
azokról az utazási, tanulási és munkalehetősé-
gekről is, amelyeket az uniós tagság ma nyújt. 
Ha kivonulnánk a közösségből, akkor mindezt 
elveszítenénk.

Az Európának jelenleg a legnagyobb gondot 
jelentő menekültválságról szólva Kovács László 
kifejtette, hogy közösen kell keresni a megol-
dást.

– Magyarország 1989-ben csatlakozott a 
genfi menekültügyi konvencióhoz, amely ki-
mondja, hogy akinek az életét, szabadságát, em-
beri méltóságát a hazájában veszély fenyegeti, és 
menekülni kényszerül, azt be kell fogadni.

Az est házigazdájának, Kunhalmi Ágnes or-
szággyűlési képviselőnek a felvetésére Kovács 
László kitért a hazai oktatás helyzetére is. Sze-
rinte csak pénzzel nem lehet egyik pillanatról a 
másikra mindent rendbe hozni.

– Ha az oktatásban tíz évig rossz irányba 
megyünk, akkor azt másik tíz év alatt lehet 
rendbe tenni. A tudás elmulasztott megszerzése 
nem pótolható pénzzel – mondta a szocialista 
politikus, hozzátéve, hogy külügyi pályája során 
megfigyelte: az irigyelt, sikeres országok fejlődé-
sének titka az oktatás. Jó példa erre Finnország, 
amely az első világháború idején Európa egyik 
legszegényebb állama volt. – Az észak-európai 
országok hihetetlen összegeket fektettek az ok-
tatási programokba. A finn példánál maradva a 
sikerük annak is köszönhető, hogy függetlenül 
attól, hogy milyen pártállású kormány van ha-
talmon, az oktatási programot mindegyik tisz-
teletben tartja.

Ê P. a.

Nyílt nap 
és beiratkozás 
a bölcsődékben
A kerületi bölcsődék nyílt napot szerveznek 
a leendő bölcsődések és szüleik számára 2016. 
március 5-én (szombaton). A pontos kezdési 
időpontról a www.bolcsi18.hu honlapon, a ki-
választott bölcsődénél lehet tájékozódni. 

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Egyesített Bölcsődék intézményeibe a 2016/17-
es nevelési évre a beiratkozás április 4-től 15-ig 
(hétfőtől péntekig) tart, munkanapokon 9–15 
óráig. 

A kiválasztott intézményben a felvételi ké-
relem kitöltéséhez szükség van a szülő, illetve a 
gyermek személyazonosságát, lakcímét igazoló 
dokumentumokra, a gyermek születési anya-
könyvi kivonatára és TAJ-kártyájára. 

Templom, túra, termál
tusnádfürdőre látogattak el február elején a vasvári Pál Polgári Egyesület tagjai. 
Korábban is szerveztek már utat a székelyföldi testvértelepülésre, ám akkor az va-
lójában csak bázisként szolgált ahhoz, hogy csillagtúraszerűen bejárják a gyönyö-
rű környéket, felkeressék annak nevezetességeit. A cél ezúttal más volt.

– Az igazi erdélyi telet szerettük volna látni – 
mondta Bauer Ferenc, az egyesület társelnöke. 
– Nem csalódtunk, noha a hóból csak keveset 
kaptunk, de amivel itt fogadtak bennünket a 
helyiek, és maga a Hargita, az mindannyiunk 
számára emlékezetes marad.

A hatnapos út látványosságok és programok 
egész sorát kínálta a kirándulóknak. Részt ve-
hettek egy hagyományos székely disznóvágá-
son, kipróbálhatták, milyen az, ha az ember 
lovas kocsin hajt ki az erdőbe, hogy ott, a sza-
bad ég alatt fogyassza el a sült szalonnát és a 
parázson készült micset. Jártak a Nyergestetőn, 
Csíksomlyón, valamint a Szent Anna-tónál, 
ahol a bátrabbak kipróbálhatták szánkózási tu-
dásukat. Sőt a farsang utolsó napján egy táncos 
est során bizonyíthatták még a tánctudásukat 
is.

– Testünket a két éve megnyitott termálfür-
dőben kényeztettük, a lélek pedig a tusnádfürdői 
katolikus templom szentmiséje alatt pihenhe-
tett meg – számolt be néhány fontos élmény-
ről Bauer Ferenc. – Az út egyik különlegessége 
a Csíki- sörgyárban tett látogatásunk volt, itt 

nemcsak megnéztük, hogyan készül az Igazi 
Csíki Sör, hanem meg is kóstoltuk azt.

A Vasvári egyesület tagjai a vidám farsangi 
utazás közben sem feledkeztek meg civil külde-
tésükről.

– Még indulás előtt felvettem a kapcsolatot 
a tusnádfürdői Szent László Gyermekvédel-
mi Központ vezetőjével, hogy megkérdezzem, 
mire volna szükségük. Huszonöt zsák gyer-
mekruhát vittünk ki magunkkal, ezt a tagság, 
a pestszentimrei óvodák és védőnők gyűjtötték 
össze – újságolta a társelnök. – Az út során ter-
mészetesen nem feledkeztünk meg arról sem, 
hogy feladatunk elsősorban Vasvári Pál emlé-
kének az ápolása. Odafelé menet megálltunk 
Körösfőn, ahol Péntek László alpolgármester 
fogadta a csoportot, s a templom megtekintése 
után megkoszorúztuk a Vasvári-kopjafáját.

Bauer Ferenc szerint a hazaindulás napja tö-
kéletes befejezése volt az útnak.

– A Hargita friss, kitartó havazással búcsú-
zott tőlünk. Láthattuk, milyen gyönyörű is a 
székelyföldi tél.

Ê K. gy.

A Béke tér felújításából hátravan még a parkoló-
helyek és a forgalomfigyelő lámpás kereszteződés 
kialakítása. 

– Ennek hiányában mintegy menekülőúttá 
vált a Háromszéki utca eleje.  A megnövekedett 
forgalom több parkoló autóval is jár – mondta 
Dámsa József önkormányzati képviselő. – A régi 
gyógyszertár helyén megnyílt sportcentrumhoz 
érkezők sajnos a szervizúton állnak le, noha a 
közelben saját parkoló áll a látogatók rendelke-
zésére.

A képviselő azt is elmondta, hogy egyeztetett 
az üzlettulajdonosokkal és az érintett lakosok-
kal, s mindannyian úgy látják, hogy van megol-
dás a problémára. 

– Az önkormányzatnak is szándékában áll a 
terület rendezése. Az elfogadásra váró idei költ-
ségvetés-tervezetben is szerepel az erre fordítha-
tó keretösszeg. Úgy gondolom, hogy a motoros 

boltnál lévő parkolóhelyek felújításával és bővíté-
sével, illetve a környéken további 20-25 parkoló-
hely kialakításával kezelhető a helyzet – mutatott 
rá Dámsa József. – Az itt élők a zöldterületek-
ből érthető módon nem szívesen veszítenének a 
parkolóhelyek miatt, így a kialakításukkor ezt is 
figyelembe kell venni. Megoldást jelenthet még 
az is, ha a sportcentrum saját parkolóját hasz-
nálhatnák azok is, akik nem oda igyekeznek. 
Ez a terület ugyanis jelenleg szinte teljesen ki-
használatlan. A tapasztalatok azt mutatják, hogy 
bár alig egy-két perc sétára található a bejárat-
tól, a vendégek mégis a közelebbi, utcán parko-
lást választják. Azt is szeretnénk elérni, hogy a 
Háromszéki utca elején „Megállni tilos” táblát 
helyezzenek ki, hogy az amúgy is szűk utcában 
ne nehezítsék meg a közlekedést az úttest szélén 
parkoló autók.

Ê P. a.

Megszűnhet a kaotikus állapot
Megoldódhatnak a parkolási gondok az Üllői útról nyíló háromszéki utcában, ahol 
a Béke téri orvosi rendelőhöz, illetve az utcában lévő sportcentrumba vagy a moto-
ros boltba tartók vásárlóinak autói kaotikus állapotokat teremtenek.
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5KözleKedésA külföld felé nyit a Budapest Repülőtéri Régió Klaszter

� jó látni, hogy 
egyre inkább 
alakot ölt, formá-

lódik és erősödik  a 
Budapest Repülőtéri 
Régió Klaszter, amely 
annak érdekében 
szerveződött, hogy a 
liszt Ferenc nemzet-
közi Repülőtér térsé-
gében új befekteté-
sek, új fejlesztések, új 
munkahelyek jöjjenek 
létre, hogy az itt lakók 
biztos megélhetési 
lehetőséget találja-
nak, és a vágyott 
életminőséget tudják 
biztosítani maguk és 
a családjuk számára.

A Nemzeti Befektetési ügy-
nökség és a Budapest Repü-
lőtéri Régió Klaszter által 
Befektetésösztönzés a repülő-
téri régióban címmel közösen 
rendezett  konferencián már 
hatástanulmányok, tervrajzok, 
térképek bemutatásával bizonyí-
tották a résztvevők, hogy jóllehet 
a térségben élők számára még 
nem észrevehetően, de a háttér-
ben már jelentős infrastrukturális 
fejlesztések zajlanak. Ezen fejlesz-
tések eredményeként hamarosan 
egy új multimodális logisztikai 
központ jön létre a repülőtér te-
rületén, amely lehetővé teszi majd 
a légi, a vasúti és a közúti szállítás 
optimális összekapcsolását. 

Ehhez szorosan kapcsolódó-
an az igencsak közeli jövőben 
új utasforgalmi kapacitásbőví-
tő létesítmények megvalósítása 
kezdődik el a  repülőtéren, így 
a kormány szándéka szerint 
még ebben az uniós finanszí-
rozási ciklusban megvalósulhat 
a repülőtér és a főváros, az or-
szág, illetve a Kárpát-medence 
régiói között gyors és hatékony 
összeköttetést teremtő vasúti 
kapcsolat.

Ughy Attila, a XVIII. kerület 
polgármestere a megnyitóbeszé-
dében kiemelte, hogy az ilyen 
konferenciák, a kötetlen beszél-
getések az érintettek között nem 
önmagukért valók, ugyanis elő-
segítik az alapítói szándékot,  a 
reptéri régióban rejlő potenciá-
lok kibontását, új beruházások 
indukálását, új gazdasági funk-
ciók és szereplők térségbe von-
zását. 

„Szeretnénk elérni, hogy ez 
a régió gazdaságilag úgy telje-
sítsen, mint a hasonló adottsá-
gokkal bíró fejlett európai tér-
ségek. Legyen vonzó a cégek, a 
befektetők számára, és ezen ke-
resztül megfelelő életszínvonalat 
nyújtson a térség lakosainak – 
mondta a polgármester. – Nem 
rövid távú reklámkampányt 
hirdetünk, hanem évek kitartó 

munkáját igénylő komplex iden-
titásépítő marketingtevékeny-
ségbe fogtunk. Ezt a munkát a 
Nemzeti Befektetési ügynökség 
országosan egyre eredménye-
sebben végzi, ezért is fogtunk 
össze vele, hogy a reptéri régió is 
megkapja azt a figyelmet, amit 
az ország más régiói. Ez a mun-
ka összefügg a Budapest márka 
nemzetközi hírének még több 
szektorra történő kiterjesztésé-
vel és Pest megye azon törek-
vésével, hogy kibontakozhasson 
végre az évek óta hangoztatott 
európai hídfőállásszerep, ami-
hez a régiónak minden adottsá-
ga megvan.” 

Immár megvannak a megfe-
lelő alapok ahhoz, hogy a Buda-
pest Repülőtéri Régió Klaszter 
– amelynek tagjai sorában meg-
találjuk a Budapesti Vállalkozás-
fejlesztési Közalapítványt, a tér-
ség legnagyobb foglalkoztatóit, a 
légi közlekedés, a repülőtér-üze-
meltetés legfontosabb cégeit, va-
lamint jelentős logisztikai szol-
gáltatókat, ingatlanbefektetőket 
és -szolgáltatókat – minél több-
felé vigye hírét a nagyvilágban 
a térség nyújtotta befektetési és 
fejlesztési lehetőségeknek, az el-
képzeléseket, terveket célzottan 
eljuttatva azokhoz a külföldi 
vállalatvezetőkhöz, akik befek-
tetésekről, telephelyfejlesztések-
ről döntenek. 

A nemzetközi kapcsolatok fej-

lesztésének részeként a klaszter 
vezetőinek nevében Ughy At-
tila  hivatalosan arra kérte az 
Airport Regions Conference-t, 
az európai repülőtéri régiókat 
összefogó brüsszeli székhelyű 
szervezetet, hogy a szokásos 
féléves konferenciájuknak Bu-
dapest nyújthasson helyet. A 
remények szerint a nemzetközi 
konferencia idén októberben a 
klaszter társszervezésében fog 
megvalósulni, így számos eu-
rópai regionális és városi veze-
tőt,  a repülőterekkel, a repülőté-
ri térségek gazdaságfejlesztésével 
foglalkozó szakembert láthatnak 
majd itt vendégül.

Ê Barcs endre

erősödik 
a klaszter
Új befektetések, új fejlesztések, új munkahelyek

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az ügyfelek nagyobb megelégedé-
se céljából, a várakozási idő csök-
kentésére interneten keresztül 
vagy telefonon is időpontot lehet 
foglalni a polgármesteri hivatal-
ban intézhető ügyek többségére.

Hogyan foglalható időpont?
A bp18.hu honlapon jobb-

oldalt az Ügyintézés gombot 
nyomja meg, majd a regisztráció 
után 3 egyszerű lépésben foglal-
hat időpontot ügyei intézésére. 
Az első oldalon rövid használati 
útmutatót talál, amelynek elol-
vasása sokat segít az amúgy sem 
bonyolult folyamatban.

A regisztrációval egy fiókot 
hoz létre a honlapon. Ezt a lé-
pést csak egyszer kell megten-
nie, ugyanazt a regisztrációt 
alkalmazhatja későbbi ügyin-
tézésekor is. Első alkalommal 
ezért (jobboldalt) a Fiók létre-

hozása szövegre kattintson, és 
töltse ki a mezőket. (Későbbi 
ügyintézésekor az első alkalom-
mal megadott felhasználónév 
és jelszó megadása után a Beje-
lentkezés gombra kell csak kat-
tintania.)

első lépésben válassza ki az 
intézendő ügy típusát, amely 
a következők egyike lehet:
Anyakönyvi ügyek
Birtokvédelmi és állattartási 
ügyek
Ipari-kereskedelmi ügyek
Jogi ügyek
Környezetvédelmi ügyek
Közterület-felügyelettel kap-
csolatos ügyek
Műszaki ügyek
óvodai ügyek
Önkormányzati adóügyek
Szociális ügyek 
Vagyon- és lakásgazdálkodá-
si ügyek
Egy ügytípusra kattintva 
tovább pontosíthatja az inté-
zendő ügyet.

Második lépésben  a cím 
adatait kell megadnia, hiszen 
a legtöbb ügynél szükség 
van erre, és a cím alapján 

kerülhet mindig ugyanahhoz 
az ügyintézőhöz.

Harmadik lépésben időpon-
tot választhat a még szabad 
ügyintézési időpontok közül.

Amennyiben telefonon kíván 
időpontot foglalni, hívja a pol-
gármesteri hivatal 296-1300-as 
központi telefonszámát, ahol 
az ügyfélszolgálat munkatársai 
kérdezik meg ugyanezeket az 
adatokat, és segítenek megfelelő 
időpontot találni.

Bármely módot is választ-
ja, minden személyes adatát – 
ahogy az ügyintézésnél is – a 
törvényeknek megfelelően bi-
zalmasan kezeli a hivatal.

Az időpontfoglalás nagy 
előnye, hogy jóval rövidebb a 
várakozási idő, a sorban állás. 
A tapasztalatok alapján az idő-
pont-foglalás rendszerét szükség 
esetén módosítjuk az egysze-
rűbb használat és a pontosabb 
időbeosztás érdekében.

Kérjük, éljenek az új lehető-
séggel, és osszák meg velünk az 
ezzel kapcsolatos tapasztalatai-
kat!

Ê városkép

ughy attila 
polgármester 
kiemelte, 
hogy a cél az, 
legyen vonzó 
a repülőtér 
a cégek, a 
befektetők 
számára és 
ezen keresztül 
megfelelő 
életszínvonalat 
nyújtson 
a térség 
lakosainak

Ahogy az egész országban, kerületünkben is egyre nagyobb az igény a hivatalos 
ügyek elektronikus intézésére. Ennek elősegítésére a polgármesteri hivatal első 
lépésként új szolgáltatást vezetett be.

EgyszErűEn, gyorsan
Időpontfoglalás a polgármesteri hivatalban
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6 Indul a Budapest Dialog programKözélet

�szeretne ivókutat, 
kutyafuttatót vagy 
játszóteret a lakóhelye 

közelébe? Most könnyen 
jelezheti az óhaját. a Buda-
pest dialog program célja 
az, hogy a helyben élők 
tervezzék meg saját jövőbeli 
lakókörnyezetüket.

vároSKéP    

– A korábbi tapasztalatok alapján azt lát-
juk, hogy a középgenerációk és az időseb-
bek aktívan érdeklődnek saját környezetük 
alakítása iránt – mondja Szerdahelyi-Né-
meth Klára, a www.budapestdialog.hu por-
tál alapítója. – Ideális volna azonban, ha 
a fiatalok is be tudnának kapcsolódni, 
elmondanák a véleményüket, ötleteiket, 
hiszen ők a jövő nemzedéke, hosszabb 

távon elsősorban nekik épül a város.  
Csakhogy a fiatalok médiafogyasztási szo-
kásai teljesen másak, mint az idősebbekéi.

– Különböző projektekben megpróbál-
tuk már megszólítani a fiatalokat, de rá 
kellett jönnünk, hogy a hagyományos csa-
tornákon keresztül nem megy ez – magya-
rázza a portálalapító. – Mivel számukra az 
internet az elsődleges információszerzési 
csatorna, ott kell üzennünk nekik.

Ezért jött létre ez a közösségi város-
fejlesztési portál, amely azt tűzte ki célul, 
hogy mindenki közvetlenül tehesse közzé 
fejlesztési ötleteit, kéréseit, és azok köny-
nyen eljussanak a témáért felelős szerve-
zethez vagy önkormányzathoz. A rendszer 
nagyon egyszerűen működik. Az érdeklő-
dő fél perc alatt regisztrál a portálon, majd 
a térképes alkalmazáson megjelölheti azt 
a helyet, amellyel kapcsolatban fejlesztési 
ötletei vannak, és itt közölheti is azokat. A 
leíráshoz fotót is fel lehet tölteni, és nagy-
ban könnyíti a részvételt, hogy mindez 

mobil platformról is megtehető. Amint azt 
a projekt kitalálói kifejtik, a cél a nyitott 
önkormányzat létrehozása. Így a program 
keretében nemcsak a véleményformálásra 
van lehetőség, hanem arra is, hogy aki sze-
retné, felajánlja a segítségét egy közösségi 
kert kialakításához, térrendezéshez, nö-
vényültetéshez vagy bármilyen más mun-
kához.

Az ütemterv szerint az ötleteket első 
körben a nyár közepéig gyűjtik, majd egy 
rövid értékelési időszak végeztével az adott 
önkormányzat elkezdi a kivitelezhető ja-
vaslatok valóra váltását. 

– Az igazi az volna, ha a projektbe a 
kerületiek nagy része, akár a helyi vál-
lalkozások is bekapcsolódnának, hiszen 
így a megvalósuló tervek a legtöbb ember 
véleményét tükröznék – véli Szerdahe-
lyi-Németh Klára. – Úgy gondoljuk, nem 
reménytelen, hogy valamennyi generációt 
meg tudjuk szólítani, hiszen ma már nem 
ritkaság az internetező nagymama sem.

együtt 
tervezheti 
a nagyi  
és az unoka
Szeretne ivókutat, kutyafuttatót vagy játszóteret a lakóhelye közelébe?

2-es körzet

KERüLETI 
KÖRZETI 
MEGBÍZOTTAK
sorozatunkban a rendőrség kerületünkben dolgozó 
körzeti megbízottjait mutatjuk be. Az ő személyük, 
hivatástudatuk, szerteágazó munkájuk és nem utol-
sósorban empátiájuk döntően meghatározza az adott 
körzetben élők biztonságérzetét. 

A 2-es körzet a Méta utca–Kolozsvár utca–Kondor Béla sétány–
Margó Tivadar utca–Kele utca által határolt területet foglalja 
magában. Az itt dolgozó Bíró Zoltán rendőr törzszászlós Mis-
kolcon, Nagy István rendőr zászlós Budapesten végezte a rendé-
szeti szakközépiskolai tanulmányait. Rendvédelmi munkájukat 
mindketten a XVIII. kerületben kezdték: Bíró Zoltán 2003-ban, 
Nagy István 1997-ben. 

– Az igazsághoz hozzátartozik, hogy már 2002-ben megsze-
rettem a kerületet, ugyanis utolsó tanulóévemet is az itteni rend-
őrkapitányság kötelékében végeztem – meséli Bíró Zoltán. – Nős 
emberként Dunavarsányban búcsúzom el a feleségemtől, és a 
XVIII. kerületi kapitányságon veszem fel a szolgálatot, 2012 óta 
mint körzeti megbízott.

– Én a feleségemtől és a két gyermekemtől a kerületben bú-
csúzom el, akár gyalog is mehetnék munkába – veszi át a szót 
Nagy István, aki 2009-től körzeti megbízott.

Szaknyelven szólva „előre megfontolt szándékkal” vasárnap-
ra időzítettük a találkozónkat. Egyszerű kíváncsiságból: vajon 
egy pihenőnapon a körzeti megbízott is lazíthat? 

– Első pillantásra valóban nagyobb a rend és a nyugalom, ma 
nem kell időre beérni a munkahelyre, az iskolába – válaszol Bíró 
Zoltán. – Ugyanakkor ennek a rendnek és nyugalomnak az igé-
nye, elvárása más típusú szolgálatot ír elő. Az emberek misére 
járnak, közös családi sétát tesznek, amelyre ritkán adódik alka-
lom, nem szólva a lakáson belüli aktív pihenés utáni vágyról. 
Szóval nincs lazítás, rendnek kell lennie. 

– A 2-es körzet a legnépesebb húszezer lakossal és kizárólag 
lakótelepi házakkal – teszi hozzá Nagy István. – A jog- és sza-
bálysértők vasárnap sem pihennek. Lehet ünnepnap vagy hét-
köznap, a megjelenésünkkel vegyes érzelmeket váltunk ki. Van-
nak, akik közömbösek, vannak, akik mosolyogva köszönnek, de 
vannak olyanok is, akiken látszik, hogy van félnivalójuk. 

Ê gönczöl a.  
  
A KÖrZEti MEgBíZottAK ElérhEtŐségEi
Bíró Zoltán rendőr törzszászlós: 06-70-489-3759
nagy istván rendőr zászlós: 06-20-852-2602
E-mail: 2kmb.18rk@budapest.police.hu 

ÁRNyÉKOT A 
JÁTSZóTÉRRE!
Családok, gyerekek kedvelt játszóhelye a gödör tér a 
Bókaytelepen. Apróbb változtatásokkal azonban ezt a 
helyet is még kellemesebbé lehet tenni.

– A legszembetűnőbb az, hogy 
nehéz megközelíteni – mond-
ta Tóth Kálmán, a Bókaytelep 
képviselője a Gödör téri ját-
szótérről. A Pestszentlőrinc 
kertvárosában békés, csendes 
környezetben található tér va-
lóban egy nagyméretű gödröt 
fog közre, amelyben sportpálya 
és játszótér terül el. A zöldöve-
zeti terecske a fekvésének kö-
szönhetően nemcsak kellemes, 
hanem forgalmi szempontból 
is biztonságos, ezért szívesen 

keresik fel a környékbeli családok, iskolai, óvodai csoportok. 
Ugyanakkor a gödörbe való lejutás – amint azt Tóth Kálmán 
említette – lehetne egyszerűbb is.

– Átalakítást tervez az önkormányzat a térrel kapcsolatban. 
Az első ütemben a megközelíthetőségen javítanak a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkatársai, a későbbiekben pe-
dig új növényeket, fákat fognak ültetni.

Ez utóbbiakra azért van szükség, mert különösen nyáron a 
déli órákban kevés az árnyék a játszótéren, ami a gyerekeknek és 
a velük lévő felnőtteknek is kellemetlen. 

– Szeretnénk a nyári hónapokra egy kis kellemes mikroklí-
mát teremteni a téren. A gödör békéje, csendje, jellege érintetlen 
marad, csupán még jobb lesz ott játszani, pihenni – magyarázta 
a képviselő.

Ê K. gy.
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Az oldalt összeállította: csernai Mariann

Tegyünk együtt a virágosabb kerületért! Környezetvédelem

�hamarosan itt 
a tavasz, ami-
nek nyomán 

végre a kerti munkák 
is elkezdődhetnek. 
Márciushoz közeledve 
a kertbarátok minden 
bizonnyal alig várják, 
hogy újra birtokba ve-
hessék a kertet, hogy 
az első napsugarak 
felmelegítsék a földet, 
és újjáéledjen a ter-
mészet. Fejben már 
bizonyára tervezgetik, 
hogy mi kerül majd 
az ágyásokba, hogy 
hol kell újrafüvesíteni, 
vagy hogy hol sze-
retnének új ösvényt 
kialakítani a bokrok 
és virágok között. 

Az időjárás javulásával egyre 
több munka adódik a kertben, 
és egy nagytakarítás után neki 
is láthatunk az első teendőknek.

iRány Metszeni!
Kezdjük a metszéssel, a télen 
elfagyott, elszáradt növényi 
részek levágásával. Ezzel el-
érhetjük, hogy a növényeink a 
kívánt formában pompázzanak, 
és elősegíthetjük a terméskép-
ződést is. Vannak azonban 
olyan növények, amelyek speci-
ális bánásmódot igényelnek, így 
azokat jobb szakemberre bízni. 
Először a száraz, elhalt, beteg 
ágakat kell eltávolítani, illetve 
az olyanokat, amelyek egymást 
keresztezik. A metszés további 
folyamata attól függ, hogy mi-
lyen célt szeretnénk elérni. 

A gyümölcsfák visszavágása-
kor elsősorban arra kell figyelni, 
hogy a belső ágak is elegendő 
fényt kapjanak avégett, hogy 
egyenletes legyen a virág- és a 
hajtásrügyek eloszlása. Az erős 
metszés inkább növekedésre 
serkenti a fát, ezért a termővesz-
szőket kíméljük. Ha azonban 
valamilyen formát szeretnénk 
kialakítani, akkor – ügyelve a 

növekedés irányára – bátran 
vágjuk le az esztétikailag nem 
megfelelő helyen növő ágakat. 
A metszés a kerületi közterü-
leteken és közparkokban is ki-
emelt feladat, ezeken a helyeken 
főként az „ifjítást” alkalmazzák, 
illetve a 2015 őszén beadott fa-
ültetési igények alapján március 
végéig újakkal pótolják a ment-
hetetlen öreg fákat.

A túlburjánzott vagy elöre-
gedett növények esetében „if-
jításra” van szükség. Ennek 
lényege az, hogy minden olyan 
elöregedett ágat – díszcserjék-

nél a megvastagodott, elfásodott 
részeket – eltávolítunk, amelyik 
már nem terem, vagy közterüle-
ten balesetveszélyes lehet. A fák 
elöregedett részeit gallyra vagy 
vesszőre vágjuk vissza, a bokro-
kéit tőből távolítsuk el. A gyü-
mölcsfák új ágain csak három-
négy év múlva képződik termés, 
ezért célszerű azokat több lé-
pésben „ifjítani”. Ezt követően 
nagyon fontos a tápanyag-után-
pótlás, főként, ha erőteljes met-
szést végeztünk. A 2 centinél 
nagyobb átmérőjű vágásokat ne 
felejtsük el „sebkezelni”. A levá-

gott ágakat nem szabad elégetni, 
ha alaposan felaprítjuk őket, be-
lekerülhetnek a komposztba.

a KeRti 
zöldhulladéK
Ha valaki nem híve az otthoni 
komposztálásnak, de szeretne 
környezettudatosan eljárni, vá-
lassza a zöldhulladékgyűjtést. 
Ugyanis a zöldhulladékzsákban 
kitett, így begyűjtött ágak és fa-
levelek – ahelyett, hogy eléget-
nék vagy lerakóhelyre vinnék 
azokat – komposztálás után visz-

szakerülnek a természetes kör-
forgásba. 2016 eleje óta a zöld-
hulladékot a polietilén zsákok 
helyett biológiailag lebomló hul-
ladékgyűjtő zsákba vagy a zöld-
hulladék elkülönítését lehetővé 
tevő gyűjtőedénybe kell tenni. 
A Fővárosi Közterület-fenntar-
tó Zrt. évek óta támogatja az 
önkormányzatokat komposztá-
lótartályok beszerzésében, ame-
lyeket a lakosság kerületi pályá-
zat keretében igényelhet.

Amikor a nappali hőmér-
séklet fagypont fölé emelke-
dik, érdemes elvégezni a tél 

végi lemosó permetezést, mivel 
ilyenkor már a kártevők is éle-
dezni kezdenek. A növényekben 
megindul a nedvkeringés, ezért 
fogékonyabbá válnak a fertőzé-
sekre.

A kora tavasszal elvégzett 
lemosó permetezéssel elkerül-
hetjük a későbbiekben kialakuló 
nagyobb problémákat, és hatá-
sosan védekezhetünk a leggya-
koribb növénybetegségek ellen, 
mint amilyen a varasodás vagy 
a pajzstetvek támadása. A per-
metezéshez a szélcsendes, köd-
mentes idő a legmegfelelőbb. A 
réz gomba- és baktériumölő, a 
ként lisztharmat és gombák el-
len vethetjük be.

A tAvAsZ hírnÖKEi
Kerületünkben már az 
első napsugarakkal 
gyönyörködhetünk a 
megújuló természet 
szépségeiben. A korai 
virágok február végé-
től, március elejétől 
jelzik a kikelet köze-
ledtét, és színpom-
pássá varázsolják a 
köztereket, parkokat, 
a lakótelepek erkélyeit 
és a kerteket. Annál 
is inkább, mivel az 
önkormányzat több 
pályázattal is támo-
gatja mind a magán-
személyeket, mind 
a közintézményeket, 
hogy még nagyobb 
figyelmet fordítsanak a 
környezetükre. Márci-
usig a „Kerületi apró 
virágos kertek” kert-
építő versenyre, ápri-
lisban a szebb, virá-
gosabb kerületünkért 
pályázatra, májusban 
a virágos Magyaror-
szágért környezet-
szépítő versenyre, 
júniusig pedig a Zöld 
bölcsőde, Zöld óvoda, 
Zöld iskola pályázatra 
lehet jelentkezni.

indul a kerti szezon
 Tél végi munkák a kertben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– Kisgyerekkorunkban már a mesék azt ta-
nítják nekünk, hogy óvjuk a környezetün-
ket, hiszen a növények éreznek és reagálnak 
a viselkedésünkre. Ugyanakkor később, a 
hétköznapi társalgásban is sokszor hasz-
nálunk hangutánzó szavakat vagy emberi 
tulajdonságokat arra, hogy érzékeltessük 
a növények állapotát. Gondoljunk csak a 
csengő barackokra vagy mosolygós almákra 
– mondta Gyócsi Zoltán. – És ez fordítva is 
igaz, hiszen növényi ábrázolást használunk 
az élet örökös körforgásának, a folytonos 
megújulásnak a bemutatására (életfa), illet-
ve a szeretetet is a lélek gyümölcsének ne-
vezzük.

a ModeRn KöRnyezet
A növényekről való gondoskodás, a törődés 
velük fontos szerepet játszik az életünkben. 
Kikapcsol és megnyugtat minket, szeretet-
tel beszélünk a kertünkben nyíló virágokról 
vagy az ablakunkban tekergő szobanövé-
nyekről, amelyek meghálálják a törődést. 
Szimbiózisban élünk a környezetünkkel, 
bár már korántsem annyira, mint az előde-
ink. Őseink hiedelme között szerepel a nö-

vényekkel kötött szövetség, számon tartot-
tak gyógyító, védelmező fajokat, tisztelték 
és óvták az anyatermészetet. Manapság vi-
szont környezeti nevelésről és környezettu-
datos életmódról beszélünk, vagyis az em-
bereknek meg kell tanulniuk, hogy hogyan 
bánjanak a környezetükkel, hogyan éljenek 
egyensúlyban vele.

a teRMészet nyelve
A növények egymással és az állatokkal is 
kommunikálnak. Bár nincs intelligens, bo-
nyolult szerkezetű agyuk, mégis képesek 
egymásnak üzeneteket küldeni és üzenete-
ket fogadni, valamint értelmezni azokat és 
megfelelően reagálni rájuk. A tudósok sze-
rint ma már nem az a kérdés, hogy tudnak-e 
kommunikálni, hanem az, hogy miként 
csinálják. Ezzel értenek egyet a különböző 
világvallások képviselői is, mert legyen szó 
evangélikus lelkészről, muszlim hitoktató-
ról vagy buddhista tanítóról, mind úgy gon-
dolják, hogy a növények érző lények. 

Így tartják azok a művészek is, akik 
különféle növényeket használnak az alko-
táshoz. A fafaragók azt vallják, hogy ha 

kezükbe veszik a fát, az megmondja nekik, 
mivé akar válni. Ez az a pillanat, amikor 
az emberi és a növényi lélek találkozik. 
Összességében: legyen bármilyen vélemé-
nyünk a témáról, az biztos, hogy ha növé-
nyekkel foglalkozunk, az pozitív hatással 
van az életünkre.

GyüMÖLCSÖZő 
KAPCSOLATAINK

a közösségi kertekben is hamarosan megkezdődhet a munka

van-e a növényeknek lelke? tudata fűnek, fának, virágnak, gyümölcs-
nek? isten minden teremtménye rendelkezik-e érzésekkel? és kell-e val-
lásos hit mindezek elismeréséhez? – előadásában ezekre a kérdésekre 
adott választ gyócsi Zoltán agrármérnök, biológia-kémia szakos tanár a 
pestszentimrei kertbarátok klubjában.

FELHÍVÁS
„KERüLETI APRó VIRÁGOS 

KERTEK” KERTÉPÍTő VERSENy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata „Kerületi 
apró virágos kertek” címmel kertépítő versenyt hirdet óvo-
dások, általános iskolások, valamint a gondozási központok 
ellátottai részére. 
Feladat: 100 x 80 centiméteres ágyásban a jelentkezők által 
kigondolt fantáziakert kialakítása (a gyerekek esetében peda-
gógusi és szülői segítséggel). Egy osztályból vagy csoportból 
egy csapat jelentkezhet. 
Helyszín: a Lőrinci piac Haladás utcai buszmegálló mögötti 
területe
Időpont: 2016. május 28. (szombat) 
Jelentkezés: Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 
Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda Környe-
zetvédelmi Csoportjánál március 11-én 13 óráig postai úton 
vagy a forgacs@bp18.hu e-mail címen. Jelentkezéskor kérjük 
megadni az intézmény és a csapat nevét, valamint a kert fan-
tázianevét. 
A növényeket (egynyári és évelő virágokat) díjmentesen bo-
csátjuk a résztvevők rendelkezésére, és azokat a helyszínre is 
szállítjuk. A növények mellé kihelyezhetők tartós díszek és 
kiegészítők. Kérjük, hogy az elkészített terveket előzetesen 
adják le a környezetvédelmi csoportnál, hogy beszerezhessük 
az azokban szereplő növényeket. 
Az elkészült kerteket szakmai zsűri értékeli, és a díjazott csa-
patok a helyszínen ajándékot kapnak. 
Értékelési szempontok: ötletesség, kivitelezés, valamint a 
fantázianév és a kert összhangja. 
A versenyről Forgács Editnél, a környezetvédelmi csoport 
munkatársánál lehet érdeklődni a 296-1300/1314-es telefon-
számon vagy a fenti e-mail címen. 

Dömötör István 
alpolgármester
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8 Kucsák László telt házas jótékonysági koncertet tartott a RózsábanKultúra

�negyedik 
alkalommal 
adott jóté-

konysági koncer-
tet zenészbarátai-
val Kucsák lászló, 
Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
országgyűlési 
képviselője. a feb-
ruár 13-án tartott 
baráti hangulatú 
esten szívvel-lé-
lekkel zenéltek a 
fellépők. az idei 
jótékonysági est 
bevételét a Xviii. 
kerületi nyugdí-
jas érdekvédelmi 
egyesületnek 
ajánlották fel.

PuSKáS attILa   

Az est az Ismerős Arcok zene-
kar Nélküled című számával 
kezdődött. A koncerten Kucsák 
László a Dohnányi Ernő Ze-
neiskola kiváló művésztanára-
ival és egykori növendékeivel 
lépett színpadra. Draskóczy 
Zoltán és Visky Dénes gitárta-
nár, valamint Lajos Péter, az 
ütőhangszerek tanára mellett 
szólógitáron Juhász Balázs, az 
iskola korábbi – jelenleg már 
orvostanhallgató – növendéke 
játszott.   

öRöMzene a 
nyugdíjasoKéRt
A zenei formáció az elmúlt 
években már három hasonló 
koncerten gyűjtött pénzt jó-
tékonysági célokra. Először a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Közoktatásért Közalapítvány, 
utána a Szent László Kórház 
Gyermekintenzív osztálya, 
majd a Dohnányi zeneiskola te-
hetséges gyerekeket segítő ala-
pítványa javára.

– Mindig valamilyen nemes 
cél érdekében koncertezünk. 
Így volt ez, amikor a kerüle-
ti tehetségeknek, a kórháznak 
vagy éppen a zeneiskola alapít-
ványának gyűjtöttünk. Most az 
idősek felé fordultunk – mondta 
Kucsák László. – A NyÉVE a 

legnagyobb taglétszámú nyug-
díjas szervezet a kerületben, s 
igen aktívan vesz részt közös-
ségünk életében. Számos ren-
dezvényükön vehettem részt 
az elmúlt években, ezek közül 
örök emlék marad a „nyugdíjas 
zumba”. A célunk tehát az volt, 
hogy további lehetőségek nyílja-
nak meg kerületünk idős lako-
sai előtt. Igyekszünk a jövőben 
is folytatni azt, amit elkezd-
tünk: számos olyan ügy, szer-
vezet van, amelyik mellé oda 
lehet állni, amelyik figyelmet és 
támogatást érdemel. 

KeRületi 
összeFogás
Az országgyűlési képviselő el-
mondta, hogy az est jegybevé-
telét tovább gyarapította, a Prí-
ma üzletlánc 100 ezer forintos 
felajánlása.

– Különösen jó érzés, hogy 
a XVIII. kerületben ilyen szé-
les összefogás bontakozott ki a 
nyugdíjasok támogatására, hi-
szen civil adományozók is gya-
rapították a bevételt. A pénzen 
kívül érkezett tárgyi felajánlás 
is. A HungaroControl pólók-

kal, esernyőkkel és sapkákkal 
igyekszik segíteni a kirándu-
lásokat – tette hozzá Kucsák 
László.

A NyÉVE elnöke, Freyberger 
László a pénzadomány felhasz-
nálása kapcsán elmondta, hogy 
azt az egyesület a számítógép-
park fejlesztésére fordítja.

– Boldogok vagyunk, amiért 
az idei jótékonysági koncert be-
vételét kerületünk országgyű-
lési képviselője a szervezetünk 
javára ajánlotta fel. Szükségünk 
van a bővítésre, mert évente 
kétszer indítunk számítógépes 

tanfolyamot a nyugdíjasoknak, 
akik közül sajnos sokan ide-
genkednek a modern techniká-
tól. Pedig a mi korosztályunk 
számára is hasznos lehet a szá-
mítógép. Ma már számos hiva-
tali ügy intézhető el interneten, 
de a családdal, unokákkal való 
sűrűbb kapcsolattartásban is 
segítségünkre van a technika. 
Ezért is igyekszünk a nyugdíjas 
korosztályt a számítástechnika 
irányába mozdítani, és jók a 
tapasztalataink, hiszen a tan-
folyamok telt házzal, 25–30 fős 
létszámmal zajlanak. 

régi és úJABB ZEnE-
sZáMoK is MEgsZÓ-
lAltAK
Az előző három kon-
certhez hasonlóan 
ezúttal is lírai dalok és 
pergőbb nóták váltot-
ták egymást. A néhány, 
már-már állandó mű-
sorszámnak tekinthető 
külföldi rock and roll 
stílusú szám mellett 
ezúttal többségében 
magyar előadók szerze-
ményei csendültek fel. 
A kiváló énekes, Bódi 
lászló „Cipő” emléké-
re szólt a republictól 
a hó és sár című dal. 
A Magna Cum laude 
különleges hangzású 
vidéki sanzonja mellett 
jól elfért például a skor-
pió együttes így szólt 
hozzám a dédapám 
című slágere.
A koncerten meglepe-
tésvendég is színpadra 
lépett. györgy istván, 
Budapest Főváros 
kormánymegbízottja is 
gitárt ragadott, elfo-
gadva Kucsák lászló 
meghívását. Cseh 
tamás Budapest című 
dalát adták elő, amiről 
tréfásan megjegyezték, 
hogy tíz évvel ezelőtt 
egyszer próbálták el, 
de akkor sem végig. 
Az előadáson ez nem 
érződött: ha még élne, 
abban talán a legendás 
– az interjúiban önma-
gát többnyire egyszerű-
en „éneklő emberként” 
jellemző – előadómű-
vész sem talált volna 
kivetnivalót.

csaknem félmillió 
forint gyűlt össze
Az adományt informatikai fejlesztésre fordítja a NYÉVE
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szalvétatEchnika 
és társai 
Kerületi pedagógusok, szociális gondozók, nyugdíja-
sok, nagycsaládosok egy kis időre diákká válhattak, 
ugyanis különféle kézműves technikákat tanultak feb-
ruár 10-én az Ady iskolában. 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért-
Fiatalokért Közalapítvány rendszeresen szervez olyan programokat, 
amelyek nem csupán a szabad idő hasznos eltöltését szolgálják, ha-
nem új tudásanyagot, praktikus ötleteket is adnak a résztvevőknek.

Galgóczy Zoltán alpolgármester a megnyitón többek között arról 
beszélt, hogy a program alkalmat nyújt a pedagógusoknak a közös 
gondolkodásra, hogy miként lehetne az oktatást színesebbé tenni. 

– Ezúttal pedagógusokat, szociális gondozókat és nagycsaládoso-
kat invitáltunk az alkotóműhely-délutánra – mondta Diráné Huszár 
Gertrúd, a közalapítvány kuratóriumának titkára. – A rendezvé-
nyen részt vett 16 diák is, hogy a tanárok láthassák, az egyes felada-
tok mennyire lesznek könnyűek, avagy bonyolultak a gyerekeknek. 

A résztvevők húsvéti kosarat festettek, dekupázsmódszerrel és 
csipkével díszített húsvéti tojást, mixed media (vegyes) technikával 
faliképet és 3D dekorgumi felhasználásával anyák napi virágdíszt 
készíthettek. 

– Örülök, hogy ezúttal is ilyen sokan jöttek el a rendezvényre, 
mert ez megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk – hang-
súlyozta Dámsa József önkormányzati képviselő, a közalapítvány 
elnöke. 

Kovácsné Vereb Katalin pedagógus elmondta: amellett, hogy jó 
volt együtt alkotni, sok-sok ötletet is meríthettek egymástól. Az új 
kézműves technikákat Balog Kata foglalkozásvezető mutatta be.

A közalapítvány jóvoltából tartott sorsoláson a Sztehlo és a Bras-
só iskola, valamint a Borostyán Szociális Szakszolgálat húsz-húsz 
kézműves alapcsomagot nyert. 

És nem kellett a „sarki közértbe” elszaladnia annak, aki munka 
közben megéhezett, mert a gasztronómia-szakkörös diákok szend-
vicseket készítettek a vendégeknek. Az esztétikum és a kreativitás a 
gasztroasztalnál is hangsúlyt kapott, a főtt tojásokból készített „kis-
egerek” mindenki tetszését elnyerték.

A Pentacolor cég szponzorként támogatta a rendezvényt. 
Ê Fülep e.

A családi nap címe nem volt véletlen, hi-
szen a kiállítás főszereplői a mackók. 

– S ha már a mackók földjén járunk, ak-
kor miért is ne lehetne a családi nap címe 
Az állatok farsangja – mondta Rozgonyi Sa-
rolta, a Tomory helytörténeti gyűjtemény 
múzeumpedagógusa. 

Az ötlet nagyon jónak bizonyult, hi-
szen sok család választotta programjául a 
mackónézéssel egybekötött farsangolást. 
A kiállítóhelyiségben magnóból stílusosan 
Camille Saint-Saëns Az állatok farsangja 
című játékos zeneművéből csendült fel rész-

let, amely ráhangolta a gyerekeket a farsan-
gi álarc készítésére, hogy ezt követően egy 
kis időre az állatok bőrébe bújhassanak. 

Amikor mindenki elkészült a remekmű-
vével – amihez, ha kellett, a szülők segítsé-
gén kívül a rendezvényen közösségi szolgá-
latot teljesítő diákokét is igénybe vehették 
a kicsik –, az alkotói terep átváltozott az 
állatok farsangi báltermévé. Kört alkotva, 
fejükön az újonnan készült álarccal, zenei 
aláfestéssel utánozták a megszemélyesí-
tett állatok mozgását. Az apróságok remek 
délutánt tölthettek el együtt, alkothattak, 

zenére mozoghattak, sőt szemügyre vehet-
ték azt is, hogy hol élnek a játék mackók, 
és milyen szépséges tárgyak kerülnek ki a 
mesterek keze alól.

– Az eddigi több mint 8000 látogató 450 
játék mackót, 400 néprajzi és népművészeti 
alkotást, gyermekjátékot és horgolt mese-
figurát ismerhetett meg – mondta a múze-
umpedagógus. 

A kiállítás meghatározó szereplői a 
mackók. A régi mesék erdei medvéi erőt 
sugárzó, tiszteletet parancsoló vagy éppen 
félelmet keltő állatok. Ma a játék mackó 
korunk egyik népszerű, általában kíváncsi, 
néha kicsit butácska, a gyerekek segítségére 
szoruló mesehős, elég csak Micimackóra 
vagy Boribonra gondolni. 

A kiállítás hét fejezetre tagolódik. Be-
pillanthatunk a fafaragó műhelybe, majd 
az ünneplőbe öltözött babák átvezetnek a 
„mesés” néprajzi tárgyakhoz, ahonnan az 
erdő- és a városlakó mackók, a mesefigu-
rák, a varázslatos fafaragások világába jut-
hatunk el.  A teremből kilépve nem szabad 
kihagyni a kirakatban berendezett fonó- és 
babakészítő műhelyt sem.

A régi használati tárgyak mellett két 
népi iparművész alkotásait: Zorkóczy Éva 
aprólékos munkával készített babáit és 
Zsolnai Mihály varázslatos fafaragásait, 
valamint Bartos Ildikó nagy gondossággal 
gyűjtött mackóit és Gazdik Mária sok éven 
át készített horgolt mesefiguráit láthatják 
még február 27-ig az érdeklődők a KÖKI 
Terminál (1119 Vak Bottyán u. 75.) máso-
dik emeletén. 

Ê Fülep erzsébet

A MACKóK FARSANGJA
Még megtekinthető a Mesék, mackók, mesterségek című kiállítás

Kucsák László mindig valamilyen nemes cél érdekében koncertezik

Az állatok farsangja címmel tartott családi napot a tomory lajos Peda-
gógiai és helytörténeti gyűjtemény február 13-án a KÖKi terminálban, 
a Mesék, mackók, mesterségek című nagy sikerű kiállítás helyszínén.
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Az oldalt összeállította: Fülep erzsébet

Nagy az érdeklődés a Nyugdíjas Akadémia programjai iránt Kultúra

�nagy érdeklődés kö-
zepette kezdődött el a 
nyugdíjas akadémia 

második félévi programja 
február 20-án a polgármesteri 
hivatal tanácstermében.  az 
első előadást dr. jászberényi 
józsef, a zsigmond Király 
Főiskola intézményvezetője 
tartotta olaszország – múlt, 
jelen, jövő címmel. 

Immár a múlté az a sztereotípia, hogy ha a 
nyugdíjaskorban lévő férfi, akkor a kályha mel-
lett a hintaszékben üldögélve újságot olvas, ha 
nő, akkor pulóvert kötöget, netán a konyhában a 
fakanalat forgatja… Ma már a nyugdíjasok nagy 
része tudni akar a világ dolgairól és arról, hogy mi 
miért következett be. Ezért van olyan nagy sikere 
a kerületi Nyugdíjas Akadémia előadásainak és 
tanfolyamainak. 

Mindenki, aki beiratkozott a 2015/16-os tanév 
első szemeszterére, alig várta, hogy megkezdődjön 
a második félév, és ismét beülhessen az „iskola-
padba”. Ezt az is tükrözte, hogy zsúfolásig megtelt 
a polgármesteri hivatal tanácsterme, annyian vet-
tek részt az Olaszország – múlt, jelen, jövő című 
előadáson, amelyet dr. Jászberényi József tartott.

FigyeleMFelKeltő 
PRogRaMoK
– Az előadások és a tanfolyamok témáit úgy ál-
lítottuk össze, hogy azok érdekesek legyenek a 
nyugdíjasoknak. Közöttük vannak olyanok is, 
amelyeket rendszeresen kérnek a hallgatók, ilyen 
többek között az iszlámmal kapcsolatos előadás, 
ami most sokkal időszerűbb, mint korábban bár-
mikor – mondta a Zsigmond Király Főiskola in-
tézményvezetője. – A tanév második felében nyolc 
előadás hangzik el. Az előző félévben 14 tanfolya-
mot tartottunk, most eggyel növekszik a számuk. 
Meghallgatva az akadémia résztvevőinek kérését, 
a mai magyar társadalmi problémák helyett a mű-
vészettörténet rejtelmeibe avatjuk be őket.

Az iszlám a tanfolyamok között is szerepel, az an-
gol nyelvtanfolyamok szintje pedig ötről hatra bővül. 

Az intézményvezető azt is elmondta, hogy a 
program nem valósulhatna meg félévről félévre az 
önkormányzat hathatós támogatása nélkül. Port 
Tivadarné személyében egy felkészült szeniorszer-
vezőt bíztak meg, aki a hallgatóknak és a tanárok-
nak is mindenben a segítségére van. Emellett az 
önkormányzat ingyenesen biztosítja az 50 évnél 
idősebb kerületi lakosok részvételét.

 az igényeK FelMéRése
A szervezők figyelembe vették azt az igényt is, 
hogy a tanfolyamok lehetőleg ne keresztezzék 

egymást, mert sokan jelezték, hogy többet is lá-
togatni szeretnének. 

Laszlovszky Gizella már több szemesztert 
járt végig. 

– Sikerült úgy kiválasztani a tanfolyamokat, 
hogy csak egy alkalommal ütközik két program 
– mondta. – Nagyon jó dolog ez a képzésforma, 
mert a nyugdíjas résztvevőknek tágul a világké-
pe, jobban megértik az eseményeket, azt, hogy mi 
miért történik, és nem utolsósorban barátokat is 
szerezhetnek. Az angol nyelvtanfolyam öt szintjét 
jártam végig, most kezdő oroszra iratkoztam be, 
mert kíváncsi vagyok, hogy mire emlékszem az 
iskolában tanultakból.

Port Tivadarné így összegezte a tapasztalatait:
– Az időskorúak szívesen vesznek részt az 

akadémia programjaiban, mert azok, amint azt a 
felmérésünk is mutatja, őket érdeklő témaköröket 
ölelnek fel. Miközben bővülnek az ismereteik, az 
„agytorna” frissen tartja az elméjüket is.

Az ismeretek gyarapítása, a szellemi élmény 
mellett az is fontos, hogy közösség formálódik, az 
idős emberek ismeretséget, sőt barátságot köthet-
nek egymással.

továBBi tAnFolyAMoK 
 A jobb agyféltekés rajz (Berta 
szilvia) és a vallástörténet 
(dr. Udvarvölgyi Zsolt) április-
ban, az iszlám tanfolyam (dr. 
Udvarvölgyi Zsolt) májusban 
kezdődik. 

ismét iskolapadban 
Nyolcadik alkalommal csengettek be 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Japán 
közElEbbről 
Japán világöröksége címmel fotókiállítás nyílt febru-
ár 17-én a Pestszentimrei Közösségi házban, majd 
február 21-én ugyanitt a nemzetek napja – Japán el-
nevezésű rendezvény keretében ismerkedhettek az 
érdeklődők a távol-keleti ország kultúrájával. 

Japán tizenkilenc kulturális és természeti helyszíne, nevezetessége 
szerepel jelenleg az UNESCO világörökségi listáján. Azonban ke-
veseknek nyílik lehetősége arra, hogy személyesen tekintsék meg 
a távol-keleti ország látnivalóit. Ezért is volt nagy sikere a Japán-
ról szóló két rendkívül színvonalas programnak a Pestszentimrei 
Közösségi Házban (PIK).

Fejér Julianna, a PIK programszervezője elmondta, hogy már 
harmadik alkalommal szervezik meg a Nemzetek napját. Az előző 
rendezvényeken Lengyelország és Görögország mutatkozott be. 

A szigetország kultúrájának és világörökségének közelebb 
hozásához a Japán Alapítvány egy fotósorozat kölcsönzésével 
nyújtott segítséget. A Mijosi Kazujosi által készített képeken az 
UNESCO-világörökségként bejegyzett természeti tájak, szen-
télyek, műemlékek láthatók. A kiállítás megtekintése jó ráhan-
golódás volt a Nemzetek napjára, amelyet úgy szerveztek, hogy 
mindenki találjon magának érdekes programot.  A felnőttek és 
a gyerekek többek között origamit készíthettek, japán rajzfilme-
ket nézhettek, sőt nemcsak megtekinthettek, hanem magukra is 
ölthettek kimonókat. A programban szerepelt teaszertartás, étel-
kóstoló, előadások a japán emberek életéről, az ikebanáról, a ja-
pánkertről. P. Szabó József újságíró az egykori császári udvarról 
mesélt.  Sirakava Kacutosi 7 danos mester a harcművészet iránt 
érdeklődők örömére aikidóbemutatót tartott. 

A rendezvényen kvízjátékra, kalligráfiára, manga (japán 
képregény) rajzolására is lehetőség nyílt, valamint jellegzetes 
Kimmidoll-babákat és más eredeti japán termékeket lehetett vá-
sárolni.  

A Japán világöröksége című fotókiállítás megnyitóján Ódor 
Katalin, a PIK igazgatója üdvözölte a vendégeket, majd Kucsák 
László országgyűlési képviselő mondott köszöntőt és nyitotta meg 
a tárlatot. Bakos Tünde kotón, vagyis japán pengetős hangszeren 
működött közre. A kiállítás március 5-ig tekinthető meg.  

A Pestszentlőrinc krónikája című helytör-
téneti kiadványt 1996-ban, Pestszentlőrinc 
várossá válásának 60. évfordulójára adta ki 
a helyi önkormányzat. A településrész 80 
éves jubileumára, a korábbi könyv folytatá-
saként, egy új kötet megjelenését tervezik, 
visszatekintve az elmúlt negyedszázad tör-
ténéseire.  

A kiadvány megjelentetését az önkor-
mányzat által Molich Endre és Mester László 
korábbi polgármester, Kurdi Gyula – az első 
szabad választás óta minden választási bi-
zottság elnöke – és Járainé dr. Bődi Györgyi, 
a Vörösmarty iskola volt igazgatója rész-
vételével létrehozott jubileumi tanácsadó 
testület kezdeményezte. A koordinációt, a 
különféle területeket felölelő kutatómunkát 
és a kiadással kapcsolatos feladatokat Ughy 

Attila polgármester megbízásából a Tomory 
Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjte-
mény végzi. 

A szervezők első lépésként hívták össze 
ezt a szakmai konferenciát, anyaggyűjtés 
céljából a készülő kiadványhoz, hogy meg-
ismerjék a korszak meghatározó szakem-
bereinek munkásságát és eredményeit. A 
rendezvényre azokat hívták meg, akik szak-
emberként aktív részesei voltak a kerület 
elmúlt 25 évének, és ott voltak a polgármes-
teri hivatal jelenlegi szakemberei, kerületi 
intézmények, szervezetek vezetői, meghívott 
munkatársai is. Jelen volt a kötet írója, Ko-
rányi András történész és Grünvald Mária 
is, akinek az elmúlt 25 év polgármestereivel 
készített interjúi is a kiadvány meghatározó 
részét képezik. 

A rendezvényen összefoglaló előadások 
hangzottak el, és kerekasztal-beszélgetéseket 
tartottak. 

Városfejlesztés a XVIII. kerületben cím-
mel Hunyadi István városigazgató, Kirrné 
Feicht Ágnes kerületi főkertész, Cseh Gábor, a 
Gazdasági, Műszaki Ellátó Szolgálat (GESZ) 
korábbi igazgatója, Pándy Tamás helytörté-
nész, a Dr. Széky Endre Pestszentimre Tör-
téneti Társaság elnöke tartott összefoglaló 
előadást. Az oktatásról és a közművelődésről 
Hajduné Giron Éva, a polgármesteri hivatal 
oktatási, közművelődési és sportirodájának 
korábbi vezetője számolt be, valamint Er-
délyi László, a Karinthy gimnázium peda-
gógusa, aki annak idején irodavezetőként, 
illetve alpolgármesterként felelt a területért. 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre egészségügyé-
ről dr. Maitz László beszélt, aki az Egész-
ségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten 
Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatójaként év-
tizedeken át volt a kerület első számú egész-
ségügyi szakembere, a diáksportot Tasnádi 
András, a Brassó iskola igazgatója, a kerületi 
diákolimpia szervezője, az egyesületi sport-
életet Eszes János önkormányzati referens 
ismertette. 

Mivel egyetlen fórum nem elegendő vala-
mennyi kérdéskör áttekintéséhez, a szociális 
szféra és a helyi gazdaság képviselőivel egy 
későbbi alkalommal rendeznek kerekasztalt.

A fórumot Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter nyitotta meg, és Ughy Attila polgármes-
ter zárta az összefoglalójával. A rendezvény 
moderátora Heilauf Zsuzsanna, a Tomory 
helytörténeti gyűjtemény vezetője és Korá-
nyi András volt. 

KERüLETüNK 25 ÉVE
Városfejlesztés a XVIII. kerületben

a nyugdíjasok nagyon várták, hogy megkezdődjön a második félév

Az önkormányzat, a tomory lajos Pedagógiai és helytörténeti gyűjte-
mény és a jubileumi tanácsadó testület szakmai konferenciát szerve-
zett ahhoz a most készülő kiadványhoz kapcsolódóan, amely a kerület 
elmúlt 25 évét mutatja be. 

A nyUgdíJAs AKAdéMiA ElŐAdásAi
Március 5. Mire vigyázzunk, ha külföldre utazunk? (lantos gábor)
Március 19. generációs hidak és szakadékok (Czipperer Zsófia)
április 2. szépségeszmények változása a különféle korokban 
(Kovácsné Magyari hajnalka)
április 9. Az ételkészítés története (Buday Péter)
április 16. Az iszlám jelene – aktuális kérdések (Udvarvölgyi Zsolt)
április 30. Az időskori hátrányos megkülönböztetés (dr. Jászberényi József) 
Május 14. Közlekedjünk biztonságosan! (szabó sándor tibor)

A tAnFolyAMoK MárCiUsi idŐPontJAi
– Angol 1. szint (Kamarás orsolya): 5-én és 19-én 11.30–15 óráig 
– Angol 2. szint (Kaszap renáta): 4-én és 18-án 11.30–15 óráig
– Angol 3. szint (szilassy Eszter): 4-én 11.30–15 óráig
– Angol 4. szint (szilassy Eszter): 4-én 15–18.30 óráig
– Angol 5. szint (szilassy Eszter): 5-én 11.30–15 óráig
– Angol 6. szint (szilassy Eszter): 5-én 15–18.30 óráig
– geopolitika (dr. Jászberényi József): 19-én 11–14.30 óráig
– Művészettörténet (dr. Jászberényi József): 19-én 15–18.30 óráig
– étkezéstörténet (dr. Jászberényi József): 18-án 15–18.30 óráig
– világhírű magyar utazók (dr. Udvarvölgyi Zsolt): 11-én és 18-án 16–19.30 óráig
– Feng shui (Pető Katalin): 18-án 15.30–19 óráig
– orosz kezdő (dr. Kovács géza): 19-én 11.30–15 óráig 
– orosz haladó (dr. Kovács géza): 19-én 15–18.30 óráig
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Groteszk 
a tányérba 
Örkény istván tetemrehívásával foly-
tatódott február 14-én a Krúdy gyula 
szellemében évek óta sikeresen meg-
tartott gábli az új tündérkert étterem-
ben. 

„Nekünk, emlősöknek, nem mellékes kérdés, 
hogy mi daráljuk-e a húst, vagy bennünket da-
rálnak-e meg.” Ezzel a jellegzetes örkényi idé-
zettel kívánt jó étvágyat Ughy Attila polgármes-
ter a gáblihoz.

A Krúdy szellemiségében időről időre meg-
rendezett, villásreggelivel egybekötött irodalmi 
délelőtt hagyományaihoz tartozik, hogy Ughy 
Attila idézi fel a magyar klasszikusok alakjait, 
és a lexikális ismeretek mellett kortársak jellem-
zéseivel, anekdotákkal teszi színessé a portrét.

Így Örkényről azt is megtudhattuk, hogy a 
groteszk mesterének hétköznapjai messze áll-
tak a tivornyázó művészélettől, ám egyedi lá-
tásmódjának köszönhetően minden helyzetben 
észrevette a komikumot. Ez az életfilozófia az 
Egyperces novellái mellett a Tóthék című szín-
darabban érte el a csúcspontját. Ez a mű világ-
szerte akkora sikert aratott, hogy nem csupán 
nemzetközi hírnevet hozott Örkénynek, de 
Molnár Ferenc után az egyik legfelkapottabb 
magyar szerzővé is tette őt a külföldi színpa-
dokon.

Természetesen egy ilyen irodalmi progra-
mon a művek is megszólalnak: Jegercsik Attila 
színművész tolmácsolásában hallhattunk rész-
leteket belőlük. A töltött káposztával, tojásrán-
tottával, zsírjában sült kacsamájjal szaftosított 
délelőttöt Draskóczy Zoltán gitárművész játéka 
kísérte.

Ê S. N. Zs.

Országok, 
népek, arcok
Párhuzamos világok címmel láthattuk 
február első felében szikszai sándor 
kiállítását a városháza galériában. A 
tárlat megmutatta, hogy a világ ezer-
arcú.

Sokan sokfélék vagyunk, különböző kultúrájú, 
vallású, gondolkodású és kinézetű emberek. Az 
ember sokszínű egyéniség – ez első pillantásra 
látszik. A test azonban csak ruhája a léleknek, 
az ember nem mindig olyannal születik, ami-
lyen illik hozzá. Bár testünk minden része fon-
tos szerepet játszik a metakommunikációban, 
annak legkifejezőbb eszköze mégis az arcunk, 
nem hiába mondják, hogy a szem a lélek tükre. 
Szikszai Sándor festőművész, akvarellista leg-
utóbbi kiállításán éppen ezt az emberi változa-
tosságot mutatta be a képein. Úgy fogalmazott: 
portréi az egyetemes szeretet és a különbözőség 
elfogadásának jegyében születtek. Témáit a kö-
rülötte létező világ csodái adják, ezért kendő-
zetlenül, mindent a maga szépségében örökít 
meg, mindössze a saját lelkének színeit hozzáté-
ve. Alkotásai megjelenítettek olyan ismert arco-
kat, mint a szigorú tekintetű Frida Kahlo vagy 
a mindig kócos Albert Einstein, ugyanakkor 
megmutatták a bánatot egy ismeretlen iráni fér-
fi szemében, a mosolyt egy kecsua indián arcán 
és az elszántságot egy észak-afrikai harcosén. 
A megnyitón Tósoki Anikó előadóművész és Ja-
kos Kata költő működött közre. A zenei aláfes-
tést Kerényi Eszter, a Bartók Béla Konzervatóri-
um növendékének fuvolajátéka adta.

Ê cs. M.

Angyalok 
a város felett 

 
országos rajzpályázat ünnepélyes ered-
ményhirdetését tartották február 17-én 
a Kondor Béla általános iskolában. 

Kondor Béla festő, grafikus, költő tiszteletére 
harmadik alkalommal hirdetett országos rajz-
versenyt az önkormányzat és a Kondor iskola. 
Az Angyalok a város felett című pályázatra 132 
településről 4215 alkotás érkezett be.

A száz legsikeresebb pályamunkából állandó 
kiállítás nyílik az intézményben.  Az eredmény-
hirdetés előtt a Kondor iskola diákjai műsor-
ral kedveskedtek a vendégeknek, akik között 
ott volt a művész húga, Kondor Mária, vala-
mint Kucsák László országgyűlési képviselő és 
Galgóczy Zoltán alpolgármester is. 

Az ünnepségen Vida Béla, az iskola igazga-
tója mondott köszöntőt: 

– Úgy gondolom, hogy a pályázat elérte a 
célját, mert a diákok megismerték Kondor Béla 
munkásságát. Az angyalok gyermeki megfogal-
mazásban különféleképpen jelennek meg a ké-
peken. A beadott pályamunkákon érezhető az 
örömteli alkotói láz, a gyermeki látásmód tisz-
tasága és szépsége.   

A zsűri elnöke, Bereczky Loránd, a Magyar 
Nemzeti Galéria címzetes főigazgatója elmesél-
te, hogy a rajzokat két szempont szerint osztá-
lyozták: az első a kézügyesség volt, a második 
az alkotás szellemisége. 

– Tiszta szívvel, a gyerekek munkáinak 
nagyszerűsége iránti tisztelettel válogat-
tunk a munkák között, hogy a legszebb mű-
vek kerüljenek a kiállításra – tette hozzá.   
A zsűri elnökének beszédét követően Galgóczy 
Zoltán, valamint az Apáczai Kiadó képvisele-
tében Esztergályos Jenő és Esztergályos Jenőné 
átadta a különdíjakat és az okleveleket a diá-
koknak és felkészítő tanáraiknak. Az első há-
rom helyezettnek és a pedagógusaiknak Kucsák 
László és Hodruszky Csaba, a XVIII. kerületi 
Kormányhivatal vezetője nyújtotta át a díjakat.

Ê F. e.

Mester 
és tanítványa

 
Kondor Béla születésének 85. évfor-
dulója tiszteletére emlékkiállítás nyílt 
február 17-én a róla elnevezett közös-
ségi házban. 

Kondor Béla (1931–1972), a modern magyar 
képzőművészet egyik legjelentősebb alakja 
Pestszentlőrincen született. Itt járt iskolába, a 
mai Bókay Árpád Általános Iskola elődjébe. 

A művész születésének 85. évfordulója tiszte-
letére Mester és tanítványa címmel rendezett ki-
állításon id. Koffán Károly, a jeles festőművész, 
grafikus (1909–1985) hagyatékából és a mis-
kolci Herman Ottó Múzeum gyűjteményéből 
láthatnak ízelítőt az érdeklődők. A megnyitón 
ifj. Koffán Károly visszaemlékezett édesapjára és 
kedves tanítványára, Kondor Bélára.

Kondor a Képzőművészeti Főiskola festő 
tanszakának hallgatója volt, de eltanácsolták 
az intézményből. Id. Koffán Károly átvette őt a 
grafika tanszakra, és a művésztanár hathatós tá-
mogatásával 1956-ban befejezhette a főiskolát.

Ifj. Koffán Károly így fogalmazott: „Kondor 
Béla valahogyan nem fért bele az akkori főisko-
lai szellembe, mert például úgymond nem reális 
színekkel dolgozott… Megalkudni nem tudó, 
saját törvényei szerint élő és alkotó emberként a 
főiskolán vihart kavart maga körül.” 

Kondor a képzőművészet mellett többek kö-
zött a fényképezésben és a versírásban is jeles-
kedett. Első kötetébe, a Boldogságtöredék című-
be ő maga válogatta a verseit. Költeményeinek 
második gyűjteménye a halála után jelent meg, 
Jelet hagyni címmel. Összegyűjtött verseinek 
kötete, az Angyal a város felett szintén posztu-
musz látott napvilágot 1987-ben. 

A március 6-ig látható kiállítás megnyitó-
ján Császár Bíró Lilla üdvözlő szavait követően 
Kucsák László országgyűlési képviselő mondott 
köszöntőt. A kiállítást Nagy T. Katalin művé-
szettörténész nyitotta meg. Orgován-Tóth Fru-
zsina zongorán működött közre.

Ê Fülep erzsébet

Menjen vagy maradjon?
iskolaérettségi fórumot rendezett február 10-én a Fővárosi Pedagógiai szakszolgá-
lat Xviii. Kerületi tagintézménye a lőrinci nagykönyvtárban. A témát fizikai, szoci-
ális és pszichológiai szempontból is vizsgálták a szakemberek.

Betöltötte a gyerek a hatodik életévét, és iskola-
kötelezetté vált, de honnan tudja a szülő, hogy 
valóban iskolaérett-e? Amennyiben bármilyen 
kétség felmerül a szülőkben vagy az óvónőkben, 
érdemes szakemberhez fordulni, hiszen az isko-
laérettség nem a születésnapok számától függ, 
hanem az iskolai elvárásoknak megfelelő fizikai 
és pszichés alkalmasságot jelent.

Karayné Pavalacs Zsuzsa logopédus, a fórum 
szervezője elmondta: az iskolaérettség nagyon 
összetett kérdés.

– Minden oldalról alaposan körbe kell jár-
ni a témát, hiszen a döntés a gyermek egész is-
kolai pályafutását meghatározhatja. A szülők 
sokszor bizonytalanok, ezért a legfontosabb az, 
hogy a gyermekek érdekeit szem előtt tartva 
ők és a szakemberek, vagyis a pszichológus, a 
gyógypedagógus, a logopédus, a fejlesztőpeda-

gógus, az óvodapedagógus együtt gondolkod-
jon, és közös döntést hozzon az iskolakezdésről. 
A fórumot Galgóczy Zoltán alpolgármester nyi-
totta meg. Artai Mónika tanácsadó-szakpszi-
chológus előadásában a tudásvágy, valamint a 
koncentrációs és az alkalmazkodóképesség fon-
tosságát hangsúlyozta pszichológiai és szociális 
szempontból. őt Belina Katalin konduktor, re-
habilitációs szakember követte, aki a mozgásfej-
lettség kritériumairól, a térbeli tájékozódásról, 
az egyensúlyérzék és a finommozgások kialaku-
lásáról beszélt. Az eseményt Karayné Pavalacs 
Zsuzsa logopédiai előadása zárta, aki kiemelte: 
fontos, hogy a gyermek minél fejlettebb beszéd-
készséggel rendelkezzen, és hogy helyes hang-
képzéssel és értelmesen tudja kifejezni a gondo-
latait.

Ê cs. M.

Kerületi keresztmetszet
A helyi alkotói pályázat legsikeresebb résztvevői voltak hivatalosak február 12-én a 
Múzeumsarok kiállítóhelyre. 

Az önkormányzat és a Tomory Lajos Pedagógiai 
és Helytörténeti Gyűjtemény 2015 őszén hirde-
tett az itt élő diákoknak és felnőtteknek Ottho-
nom a XVIII. kerület címmel alkotói pályázatot. 
Mindkét korcsoportban három kategóriában, vi-
deóval, fotóval és írásművel lehetett nevezni.

A pályázat célja az volt, hogy Pestszentlőrinc 
várossá alakulásának 80. és az önkormányzati 
rendszer 25. évfordulója alkalmából a kerületi la-
kosok filmben, képben vagy szövegben meséljék 
el, miért szeretnek itt élni, mi köti őket ide, mit 
jelent számukra Pestszentlőrinc-Pestszentimre, 
miért tartják az otthonuknak.

– Huszonöt pályaművet díjaztunk. A pályá-
zók között voltak hetedikesek, középiskolások, 
egyetemisták, aktív dolgozók és nyugdíjasok 
is. A legidősebb pályázó 82 éves volt – mondta 
Rozgonyi Sarolta, a helytörténeti gyűjtemény 
múzeumpedagógusa. – A videókategória pá-
lyamunkáiból megtudhatjuk, mit gondolnak a 
gimisek a kerületről, és néhány percbe sűrítve 

újra átélhetjük a tavalyi Havanna-napok színes 
forgatagát.

A fotókategóriába Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre különböző részeiről, többek kö-
zött a Kossuth térről, a Havanna-lakótelepről, 
a kerületben élők mindennapjairól érkeztek 
felvételek.  A pályázók beadtak képes-szöveges 
családtörténeti és a Kossuth téri fűszerkert szü-
letését dokumentáló munkákat is. Az írásmű-ka-
tegóriába prózai művek és versek is érkeztek, az 
emlékek, érzések, kötődések, hangulatok mellett 
egykori helyszínek, érdekes vagy az alkotók szá-
mára valamiért fontos személyek jelennek meg a 
pályamunkákban. 

A pályázatokat Hoós Jenő fotóművész és Vasy 
Géza irodalomtörténész zsűrizte és értékelte a 
díjkiosztó ünnepségen. Heilauf Zsuzsanna, a 
helytörténeti gyűjtemény vezetőjének üdvözlő 
szavait követően Galgóczy Zoltán alpolgármester 
mondott köszöntőt és adta át a díjakat. 

Ê F. e.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Pestszentlőrincen és Pestszentimrén is tánccal, mulatsággal búcsúztak a farsangtól egyház

�nem egy helyen 
búcsúztatták 
bállal, mulat-

sággal a farsan-
got február 6-án. 
Pestszentlőrincen, 
a szemeretelepi 
Református gyüleke-
zetben a gyerekek, 
Pestszentimrén, a 
Kastélydombi általá-
nos iskola aulájában 
pedig a felnőttek 
köszöntek el az idei 
farsangtól. Február 
10-től már a nagy-
böjt  heteit éljük.

Már a parókia bejáratánál hal-
lani lehetett, hogy „valami tör-
ténik” a református gyüleke-
zetben, hogy valakik jól érzik 
magukat. Tangóharmonika-mu-
zsika és gyerekzsivaj jelezte: ez a 
délelőtt nem a csendé, nem az 
elmélyülésé a gyülekezetben.

Hogy mennyire a jókedv és 
a nevetés költözött be az egyéb-
ként komoly kérdéseknek és 
válaszoknak otthont adó gyü-
lekezeti tanácsterembe, az ak-
kor vált egyértelművé, amikor 
belépve oda Kiss László lelkész 
muzsikája jelezte: ez a délelőtt a 
kicsiké, az „utánpótlásé”. 

Vagy harminc óvodás és kis-
iskolás népesítette be a termet, 
hogy jól érezze magát. A lelkész 
úr pedig olyan látható örömmel 
és átéléssel adta a zenét, hogy 
arra akár a kicsiket elkísérő fel-
nőttek is táncra keltek volna.

Mégsem lehettek maradékta-
lanul elégedettek…

tusnádFüRdő 
után
– Sokkal több gyerek jött volna 
el, ha nem érkezik meg a hívat-
lan influenza. Ez sokakat távol 
tartott. A betegeket érthetően, 
a még meg nem fertőzötteket 
pedig óvatosságból. Jobb lett 
volna, ha többen vagyunk, de 
a jó hangulat ettől függetlenül 
adott, mert akik itt vannak, 
azok pótolják a hiányzók jó-
kedvét és hangerejét – mondta 
a mulatság megszervezésében 
főszerepet vállaló Borkó anyu-
ka, aki Kovács-Kató Tündével és 
Tihanyszegi Emőkével sokat tett 
azért, hogy minden és minden-
ki a helyén legyen ezen a dél-
előttön.

Kiss lelkész úr sem pihent so-
kat, mert a mulatságot megelőző 
éjszakán érkezett haza az önkor-
mányzat támogatásával szerve-
zett tusnádfürdői kirándulásról. 
Úgy érezte azonban, hogy mint 
házigazdának, a Szemeretelepi 
Református Gyülekezet első em-
berének kötelessége részt venni 
a farsangbúcsúztatón, s jött is 
örömmel.

göRcsösség 
nélKül
– Tudjuk, a nevetés gyógyít, 
így hallva a jókedvet, látva a 
derűt abban egészen biztosak 
vagyunk, hogy ezek a gyerekek 
egészségesebbé lesznek. Nincs is 
annál fontosabb, mint hogy jó-
kedvben, egészségben, egymást 
már kisgyerekként megismerve 
kerüljenek közel egymáshoz. 
Nem tudják, nem érzik ők ezt, de 
az ilyen boldog órákkal válnak 
őszinte, hívő lelkű emberré, aki 
figyel a másikra, ami manapság 
nagy-nagy hiánycikk – mondta 
Kiss László, aki arról is beszélt, 
hogy a görcsösség – ami sajnos 
egyre gyakrabban jelentkezik 
már ilyen fiatal korban is – ész-
revétlenül oldódik fel, s adja át 
a helyét annak a gondtalanság-
nak, amelynek mindenkit végig 
kellene kísérnie a fiatal éveiben. 
Megemlítette a lelkész azt is, 
hogy tánc, zene nélkül a farsang 
már hosszú-hosszú ideje elkép-
zelhetetlen, így bizonyosan tet-
szik az Úrnak is. 

Nos, ha nézte az Úr „onnan 
föntről” a Bajcsy-Zsilinszky ut-
cai református farsangot, bizo-
nyára jókedvvel várta a katoli-
kusok esti bálját...

MindenKi 
segített
Néhány órával később, a kerület 
másik részében, Pestszentimrén 
készültek arra, hogy elkapják 
azt a bizonyos farsangfarkat. 
Amint éjféltájt kiderült, ez si-
került is, mert igazán hangula-
tos mulatságnak adott otthont a 
Kastélydombi Általános Iskola 
összes terme, de mindenekelőtt 
a Pestszentimrei Római Katoli-
kus Plébánia farsangi bálját be-
fogadó aula, ahol a jó falatokon 
és italokon túl a zene, a humor 
és a vigasság volt a főszereplő. 
Az, hogy nem tantestületi ülést 
tartanak, már abból kiderült, 
hogy a Szent Imre- templom 
kertjéből megismert katolikus 
karitász tagjai ezúttal mint a bál 
segítői vállaltak szerepet. Volt, 
aki az egykori Hungária zenekar 
frontemberének öltözött, volt, 
aki kuktáskodott a „mestersza-
kács” Boda Éva mellett, volt, aki 
a terítésben, és volt, aki az aula 
berendezésében segédkezett…

FinoM 
süteMényeK
A bál mindentudója, Csáky 
Mónika elmondta, hogy ötödik 
alkalommal rendeznek Imrén 
farsangi mulatságot. 

– Katolikus bál a rendezvény 
hivatalos neve, de mi sem ter-
mészetesebb annál, hogy nyílt, 
akárki eljöhet közénk, szere-
tettel látjuk. Talán ez is az oka 

annak, hogy évről évre többen 
vagyunk, s hogy úgy mondjam, 
évről évre jobb kritikákat ka-
punk. A gyermekbulit mi már 
korábban megrendeztük, jól 
sikerült, most rajtunk a sor, re-
mélve, hogy utol tudjuk érni az 
imrei gyerekeket – mesélte Mó-
nika, akitől megtudtuk, hogy 
a bál önellátó. Azt eszik-isszák 
a vendégek, amit hoznak, sőt 
azt hallgatják, ami a „sajátjuk”, 
vagyis a Pestszentimrei Római 
Katolikus Plébánia Néri Szent 
Fülöp Kórusát.

A sok jó embernek köszön-
hetően annyi, de annyi finom 
sütemény került az asztalokra, 
hogy azokat végig se lehetett 
kóstolni.  

MindenKi  
tudta a dolgát
A bálszervező elmondta, hogy a 
farsangot búcsúztató mulatság 
nem a semmiből lett.
– Hol többen, hol kevesebben, 
de már karácsony előtt elkezd-
tünk dolgozni a bál sikeréért. A 
leglelkesebb hívünk Linka Gá-
bor és Melinda, Boda Gabriella 
és a családja, valamint Brozsek 
Görgy volt, de megemlíthetem 
Lak Gábor plébánost is. Sokat 
tettek azért, hogy szép emlékeket 
vihessenek haza a vendégeink. 
Amint múlt az idő, amint egy-
re többen lettek a Kastélydombi 
aulájában, úgy rajzolódott ki, 
hogy mennyire „srófra” jár a 
szervezők agya. Mindenütt volt 

valaki, aki mindent tudott, eb-
ből fakadóan aztán sehol sem 
volt fennakadás. A felszolgá-
lástól a dugóhúzásig mindenki 
tudta, s tette a dolgát, senki nem 
panaszkodhatott, hogy éhen 
vagy szomjan maradt.

MásRól szólt…
Száz-százhúsz vendéget vártak 
a rendezők, ám Kovács István-
nak, a Pestszentimrei Katolikus 
Karitász vezetőjének a vélemé-
nye szerint 140-150-en érkeztek 
(ő biztosan jól tudja, hiszen a 
csapata a téli hónapokban két-
hetente kínál körülbelül ennyi 
adag meleg ételt a hajléktalanok-
nak) a Kastélydombi iskolában. 
A két „buli” után valahogy más 
hangulatban ment haza az em-
ber, mint más ünneplés után. 
Más érzésekkel, mert azt érez-
hette: összefogásról, együvé tar-
tozásról is szólhat egy „farsang-
farki” mulatság.

A húroK KÖZé 
CsAPott
Az idén is a bál 
vendége volt Kucsák 
lászló országgyűlési 
képviselő, aki elővette 
a gitárját, és két 
társával muzsikált, 
így szórakoztatva a 
nagyérdeműt, amely 
gazdagon fizetett: 
tapssal… A bálon részt 
vett lévai istván Zoltán 
alpolgármester is.

elkapták 
a farsang farkát
Ha nézték „föntről”, tetszhettek a mulatságok

Egykori  
és mai böJtök
Kiss László, a Szemeretelepi Református Gyülekezet lelkésze: 

– Sajnos be kell látni, hogy egyre kevesebben felelnek meg 
a szigorú nagyböjti szabályoknak. Azt szoktam mondani, 
hogy ha a naptár ad rendet, az sokkalta jobb annál, mint ha 
a szabadosság diktálna. Így van ez az év minden napján, de 
a nagyböjti időszakra különösen vonatkozik. Fontos, hogy 
a belső koncentráció és akarat diktáljon, s másért tegyük 
a jót, másért mondjunk le valamiről, ami ráadásul még az 
egészségünket is szolgálja. Nem véletlen, hogy a korábbi ge-
nerációk nem ettek húst mindennap, mert ez, amellett, hogy 
le tudták győzni önmagukat, jót tett az emésztésüknek is. 
Önmegtartóztatás, akarat… Tudjuk, látjuk, hogy sok íz-
letes és tápláló étket vehetünk magunkhoz a húson kívül 
is. Tejet, túrót, tejfölt, nem beszélve a főzelékekről. Nem-
csak a lélek tisztul meg a nagyböjt alatt, hanem a test is.  
Varjú Imre, az Ibolya utcai kápolna 83 éves nyugalmazott plé-
bánosa: 

– Tanyán születtem, Csejtpusztán, ott éltünk a szüleimmel, 
s akár furcsán is hangozhat a ma emberének, hogy nálunk 
hamvazószerdától a feltámadásig nem került hús az asztalra, 
de szinte eszünkbe sem jutott. Egyébként sem volt „divat”, 
hogy naponta fogyasszunk hústételt, sőt a nagyböjt negy-
ven napja alatt még zsírt sem ettünk. Sok tejet, tejfölt, túrót, 
tésztát, levest meg főzeléket fogyasztottunk. Nem is hiszik el, 
hogy mennyi finom étek került így is az asztalra. Még ma is 
emlékszem arra, hogy az első hetekben eszembe sem jutott, 
nem hiányzott a húsétel, de ahogy elérkezett a nagyhét, egy-
re gyakrabban gondoltam a húsvéti sonkára… Az első falatot 
azonban csak nagyszombat délutánján, a feltámadási szent-
mise és körmenet után vehettük magunkhoz. Mára sok min-
denen könnyített az egyház, remélem, hogy ezzel megnőtt a 
nagyböjtöt tartók száma. Az önmegtartóztatásnak a vallásunk 
szabályainak a betartásán túl élettani okai is vannak, amelyek 
testünk egészségét szolgálják.  
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 sZolgáltAtás

n aBLaKJavÍtáS! WWW.aJtoaBLaKDoKtor.Hu 22 éve vállalom kedvező 
árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, 
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! 
HorvátH áKoS tel.: 06-70-550-0269

n ingatlan felújítás! Ingatlanok, Társasházak, Családi házak teljeskörű felújítása, festés, 
burkolás, kőműves munkák, gipszkartonozás, hőszigetelés, utólagos vízszigetelés, injektálás, 
egyéb szakipari munkák elvégzése REÁLIS ÁRON, garanciával. Ingyenes kiszállás, díjtalan 
árajánlat! Részletfizetés megoldható! Tel: 061-781-4021,  Mobil: 0620-259-6319

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

n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés. 
ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók,  Wc tartályok és szifonok 
cseréje.  tel.: 06-20-491-50-89

n lAKAtos MEstEr gyorssZolgálAt! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, 
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n varrógéP JavÍtáS ottHoNáBaN. tel :283-7282

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 Kert- telekrendezés! Metszés, Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, 
Tereprendezés, Kerítés építése, javítása, Támfalépítés, Betonozások. Egyéb kertészeti és 
kőműves munkák vállalása. Ingyenes árajánlat! Reális ár garanciával! Részletfizetés megoldható! 
www.telekrendezes.hu Tel.: 061-781-4021, Mobil: 0620-259-6319

n 19-20. századi magyar és régi külföldi festmények, műtárgyak vétele 
készpénzért. Díjmentes értékbecslés. tel: 06-30-949-29-00 email: nemes.
gyula@nemesgaleria.hu Nemes galéria: 1024. Szilágyi erzsébet fasor 3.

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,   285-34-88,   06-30-9-50-
17-17  www.megoldasszerviz.hu

n MINDeNNeMű régISéget váSároLoK, DIJtaLaN KISZáLLáSSaL 
KéSZPéNZért! Butort, FeStMéNyt, cSILLárt, PorceLáNt, 
KeráMIát, SZöNyeget, óráKat, HIraDáStecHNIKát, cD-DvD, BaKeLIt 
HaNgLeMeZt, eZüSt-BroNZ-réZ tárgyaKat, BIZSuKat, BoroStyáNt, 
KöNyveKet, KItüNtetéSt, JeLvéNyt, HáBoruS-KatoNaI tárgyaKat. 
PINtér NIKoLetta, 06-30-973-4949, 466-83-21

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 számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, 
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: 
szerviz@szerviz.info

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

 oKtAtás
n MAtEMAtiKáBÓl, FiZiKáBÓl KORREPETÁLÁST, SZINTEN TARTÁST VÁLLALOK, 

ÁLTALÁNOS– ÉS KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK SZÁMÁRA. MEGBESZÉLÉS SZERINT HÉTVÉGÉN 
IS! ÉRDEKLŐDNI LEHET: +36-1/294-5985-ÖS TELEFONSZÁMON.

n Matematika, fizika, kémia korrepetálást, felvételire, érettségi való felkészítést vállalok 
általános- és középiskolás diákoknak. Tel.: +36 30 450-1346

 lŐrinCi PiAC

n toMcSI BácSI KINcSeI! SavaNyÚSágoK NógráDBóL! NógráDI 
KéZMűveS SavaNyÚSágBoLt NyÍLt a PIac uDvaráN a géPKocSI 
BeJárat MeLLett! egyeDI ÍZeK! áLLaNDó aKcIóK!

 állás/MUnKA/vállAlKoZás
n élelmiszeripari cég ostyatészta készítésére, tésztakeverő munkakörbe, jellemzően 2 

műszakos (3 műszak előfordulhat) 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 18. kerületi otthon CEntrUM irodáinkba ingatlan tanácsadó munkatársakat 
keresünk. Jelentkezés: Czibulyás Lóránd irodavezetőnél, 0670/454-1836

n élelmiszeripari cég ostya sütőgépek kezelésére, édesipari termékgyártó munkakörbe, 
jellemzően 2 műszakos (3 műszak előfordulhat), 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 Pestlőrinc gyömrői út környékére keresek kerti munkára férfi munkavállalót.
 Tel.: 295-56-67

 ingAtlAn /ElAdÓ-KiAdÓ
n Eladó Balatonkenesén 150 négyszögöles telken 50 m2-es (2 félszoba, nappali, konyha, 

fürdőszoba, pince) kétteraszos, nyaraló teljes felszereléssel. Melléképület (raktár, műhely, wc) 
Ár: 9.8 MFt. Tel.: 06-30-23-13-222

Hirdetésfelvétel telefonon: 
+36 30/954 2025

E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
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 P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S   
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK  BÉRLETÉRE 

A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 
Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 

telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 
 

A helyiség címe mellett az utolsó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fel. 
Baross  u. 4. fszt. 11. – 45 m² - dohánybolt 
Benedekfalva u 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár 

Bókay kert (Szélmalom utca 33.) – 2×91 m² - raktár, egyéb 
Csontváry u 15. fsz. 10. – 23 m² - raktár 

Csontváry u 15. fsz. 7. – 23 m² - vegyies iparcikk 
Csontváry u 15. fsz. 9. – 9 m² - fodrászat 
Csontváry u. 15. fszt. 11. - 23 m² - üzlet 

Csontváry u. 15. fszt. 12. – 9 m2 - fodrászat 
Csontváry u 21. fsz. 225. – 23 m² - használt ruha 

Felsőcsatári út 48. fsz. 1. -51 m² - fodrászat 
Havanna u 1. fsz. 63. – 9 m² - raktár 

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

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 - műkörmös 

Havanna u 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet 
Havanna u 44. fsz. 9. – 9 m² - iroda 

Havanna u 50. fsz. 10. – 9 m² - papír, írószer 
Havanna u. 50. fszt. 217. -9 m² – raktár 
Havanna u. 50. fszt. 227. - 23 m²- raktár 
Havanna u 52. fsz. 291. – 20 m² - fitnesz 

Havanna u. 52. fszt. 292. – 23 m²- vegyesbolt 
Havanna u 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet 
Havanna u 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet 

Havanna u 52. fsz. 299. – 9 m² - vegyesbolt   
Havanna utca 50. fszt. 217. – 9m2 – raktár 

Küllő Hrsz.: 152638/2  - 5025 m² - területhasználat 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Kondor B. sétány 16. Zöld szám: (80) 202-471 
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Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
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Lakatos út 13. fsz. 4. – 30 m² - szerviz 
Lenkei u 20-22. fsz. 19. – 26 m² - raktár 

Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. - raktár 
Margó Tivadar u. 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet 

Margó T. u 140. fsz. 162. – 14 m² – iparcikk kereskedelem   
Margó T. u 144. fsz. 1. – 16 m² - iroda 

Margó Tivadar u 142. fsz. 131. – 20 m² - iroda 
Margó Tivadar u 142. fsz. 133. sz. – 14 m² – iroda   
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 16m2 – üzlet 
Nagybecskerek u 30. – 21 m² - göngyöleg raktár  
Nagybecskerek u 30. – 45 m² - vegyeskereskedés 

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

Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár   
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár 

Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - raktár   
Sina Simon sétány 4. fszt. 161. – 14 m² - üzlet 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 41 m² - iroda 
Sina Simon sétány 7. fszt. 69. -52 m² - iroda 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet 
Széchenyi u. 95. fszt.8. – 24+18 m² - üzlet 

Tövishát u 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár 
Tövishát u. 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet 
Tövishát u 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda   
Tövishát u. 19. fszt. 143. -14 m²  - üzlet 

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 fszt. 1. - 21m² - üzlet 

Tövishát u 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár   
Tövishát u 7. fsz. 157. – 29 m² - szerviz 
Tövishát u. 31. fszt. 5. – 29 m² - üzlet 

Üllői út 286 fszt. 10. – 41 m2 - autósbolt 
Üllői út 286. fszt. 11. – 45 m2 – nyílászáró mintabolt 

Üllői út 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - söröző rész 

Üllői út. 362. fszt. 8. – 23 m² - üzlet 
Üllői út 451. pince 14. – 26 m² - raktározás 

Üllői út 453. fszt. 0. – 19m2 – iroda 
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Üllői út 475. fszt. 5.- 29 m2 – címfestő üzlet 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz 
Üllői út 523. fszt. 13. - 94 m² - üzlet 

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria 
 

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 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

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

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2016. március 07. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2016. március 11. 16.00 óra  
Pályázók értesítése: 

A következő naptári héten telefonon vagy írásban 
Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 

Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 
 

Telefonszám: +36 20/3882-083

A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n géPKEZElŐ-gondnoK: Gépkezelő-gondnok pozícióba, a következő 
géptípusokra keresünk munkatársakat: - gumilánctalpas minikotró (Yanmar B-15, 
Yanmar SV-17), csúszókerekes homlokrakodó (GHEL), kombinált rakodógép, henger 
(0,5-től 3,5 tonnáig). Megbízhatóság, csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás 
jogosítvány, valamint az új típusú nehézgépkezelői OKJ-s végzettség megléte 
alapelvárás.

n KŐMŰvEs: Kőműves munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítéssel, 
valamint csapadékelvezetéssel összefüggő munkálatok elvégzése. Elvárások: pontos, 
megbízható munkavégzés, kőműves pozíció esetén szakirányú végzettség. Előny, de 
nem feltétel: mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

n lAKott-tErÜlEti FAKitErMElŐ: Lakott-területi fakitermelő 
végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a fa kitermelése és 
a faanyag mozgatása, - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a megmaradó fák 
növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden fa tőtől való elválasztása, 
döntése, - a kidöntött fák gallyazása, a kívánt választékok szerinti méretre darabolása, 
kérgezése, majd a tárolást szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása, - 
gépek, berendezések üzemeltetése, karbantartása, a biztonsági előírások betartása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, szakmai tapasztalat, precíz, pontos munkavégzés 
megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca) végzettség előnyt jelent. 

n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat 
keresünk. Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5 éves szakmai tapasztalat, 
megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmasság alapfeltétel.  Érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgáló végzettség előnyt jelent.

n tEhErgéPKoCsi-vEZEtŐ és rAKodÓ: Tehergépkocsi-vezető és 
rakodó pozícióba keresünk munkatársakat. Feladatok: a tehergépkocsi rendeltetési 
helyére történő vezetése, a rakomány károsodásmentes szállítása, részvétel a rakodási 
folyamatban, a rakomány átadása - átvétele, a rábízott gépjármű műszaki állapotának 
ellenőrzése, megőrzése, az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése Elvárások: C 
és E kategóriás vezetői engedély, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, pontos, 
megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: D kategóriás vezetői engedély, 
emelőgépkezelői (kivéve targonca) OKJ-s végzettség (KCR).

n EMElŐgéP-KEZElŐ: Feladatok: emelőkosaras gépjármű vezetése, az 
emelőgép biztonságos kezelése, ellenőrzése, a munkavégzési területet felmérése, 
az előírt biztonsági feladatok elvégzése, munkavédelmi előírások betartása és 
betartatása, a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése. Elvárások: 
emelőgépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte (OKJ 32 582 02), 
gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokra: mobil szerelő kosár (4223), 
hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224), B kategóriás vezetői engedély, pontos, 
felelősségteljes munkavégzés. Előny, de nem feltétel: fakitermelői végzettség.

n MElEgBUrKolÓ: Melegburkoló munkatársat keresünk. Feladatok: parketta, 
szőnyegpadló, műanyagpadló lerakása, a burkolati felület előkészítése, letisztítása, 
szintezése, a burkolóanyag méretre vágása, a megfelelő eljárással a burkolóanyag 
felületre történő rögzítése, a lerakott burkolat szükség szerinti felületkezelése (csiszolás, 
bevonás, fényezés, stb.), a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje, 
anyagszükségletek felmérése, összeállítása, a munkaköréhez tartozó adminisztratív 
feladatok elvégzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: B 
kategóriás vezetői engedély.

n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres munkavállalót. 
Feladatok: a medencében és a medencetérben tartózkodók életének, testi épségének 
védelme, a házirend betartatása. Az úszómedence és környezete tisztántartása, 
valamint az előírt vízminőség biztosítása. A bérlői sávtükör alapján az igénybevevők 
ellenőrzése. Elvárások: hatályos uszodamesteri végzettség, orvosi alkalmasság, hasonló 
munkakörben szerzett tapasztalat, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés.

n KErtésZ: Társaságunk teljes munkaidős kertész munkatársakat keres. Feladatok: 
elsősorban dísznövények szaporításával, gondozásával összefüggő tevékenységek 
elvégzése, palántázás, rendszeres locsolás, kártevő-mentesítés. Elvárások: kertészeti 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, megbízható, felelősségteljes 
munkavégzés.

 Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megneve-
zésével az alábbi elérhetőségeken: e-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: 
városgazda XvIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.
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Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 28. 15 óra: Good bye 
Charlie – vígjáték a Gergely 
Theater előadásában. Belé-
pőjegy: 2400 Ft, diákoknak, 
nyugdíjasoknak: 1700 Ft.
Március 5. 17 óra: Nászúton 
a Föld körül – kerékpárral. 
Zárug Rita és Harkányi Árpád 
élménybeszámolója a kerék-
párral megtett nászútjukról. A 
belépés díjtalan.
Március 12. 16 óra: Magyar 
táncház gyermekeknek. Belé-
pőjegy: 300 Ft.
Március 12. 19 óra: Magyar 
táncház felnőtteknek. Belépő-
jegy: 500 Ft.
Március 13. 11 óra: Kököjszi és 
Bobojsza – bábos mesejáték 
a Budaörsi Latinovits Színház 
előadásában. Belépőjegy: 990 
Ft/fő.
Közkedvelt tanfolyamainkra, 
foglalkozásainkra (ringató, 
zumba, callanetics, gerinc-
torna), valamint a New Dance 
World, a modern táncok 
iskolája óráira továbbra is 
lehet jelentkezni. A részletekről 
az elérhetőségeinken lehet 
érdeklődni.
Szerdánként baba-mama jóga, 
kedden és csütörtökönként 
Etka-jóga. A részvételi díj 
mindkét foglalkozáson 700 Ft. 
A részletekről érdeklődni, illetve 
jelentkezni az elérhetőségein-
ken lehet.
Terembérlési lehetőség eskü-
vőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Február 25. 18 óra: PLER-
Budapest–Balmazújvárosi KK 
férfi NB I-es bajnoki kézilabda-
mérkőzés
Február 27. 9 óra: Lónyay-kupa 
– kispályás labdarúgótorna
Március 4. 21. óra: Városgazda 
UP Akadémia–PCSLE NB II-es 
futsalmérkőzés
Március 5. 14 óra: Lónyay-kupa 
– kispályás labdarúgótorna
Március 6. 12 óra: Erima-kupa 
utánpótlás-kézilabdatorna
Március 9. 18 óra: PLER-
Budapest–Orosháza férfi NB 
I-es bajnoki kézilabda-mérkőzés
Március 12. 8 óra: Városgaz-
da UP Akadémia – kispályás 
labdarúgótorna
Március 13. 12 óra: Erima-kupa 
utánpótlás-kézilabdatorna

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
Március 5-én: Ritmikus gim-
nasztika verseny a Vecsés SE 
rendezésében
Március 6-án: Rock and roll 
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. Beiratko-
zás szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 óráig. 
A pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mester-
séges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és esti 
világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síis-
kola honlapján: www.siiskola-
bokaykert.hu.

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 25. 17 óra: A mesék 

hatása – négyalkalmas elő-
adás-sorozat a mesékről és a 
meseterápiáról felnőtteknek. 
Téma: Mit meséljek, hogyan 
meséljek? Előadó: Náfrádi 
Anikó.
Március 2. 16.30: Társasjá-
tékklub
Március 7. 14 óra: a Tájak-
Korok-Múzeumok Egyesület 
irodalmi klubja
Március 8. 16 óra: a logopédia 
napja
Március 9. 17 óra: Izgő-mozgó 
klub – tavasz, nyuszi
Március 10. 17 óra: Kultúrkör 
– Finnország. Előadó: Koppá-
nyi Miklós építészmérnök, a 
Magyar–Finn Társaság kulturá-
lis alelnöke.
A Galéria 18 kiállítóteremben 
februárban Fata Norbert festő 
kiállítása, márciusban Finnor-
szágot bemutató fotókiállítás 
tekinthető meg.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
Február 26. 17.30: Tavaszváró 
bábozás Bakó Dórával

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
E-mail: fszek1802@fszek.hu
Február 26. 17 óra: Könyvaján-
lók klubja – Mit szeretünk a 
krimikben?
Március 3. 10 óra: Csevegő 
csütörtök. Tavaszvárás, kirán-
duljunk, de hová?
Március 9. 16 óra: Receptcsere 
– sóval vagy anélkül? Egészsé-
ges táplálkozásunk.
A könyvtár nyitvatartási idejé-
ben Pestszentlőrinc művész-
zsenijének, Kondor Bélának 
az életét és munkásságát 
bemutató kiállítás tekinthető 
meg a Tomory Lajos Pedagógi-
ai és Helytörténeti Gyűjtemény 
rendezésében.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 26. 16 óra: Csere-
bere civil börze a ClubNetCet 
szervezésében
Február 27. 8 óra: Sakk-
bajnokság – Farsangi 
kupa. Gyermeksakktorna a 
Pestszentlőrinc Sakk-kör szer-
vezésében.
Február 27. 18 óra: Se veled, 
se nélküled – a Figurák Szín-
játszó Társulat és az Art’z Más 
Társulat színielőadása
Február 28. 8 óra: Sakkbajnok-
ság a Pestszentlőrinc Sakk-kör 
szervezésében
Február 28. 10 óra: 
Csokikoncert
Február 28. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 1. 10 óra: Kerületi 
diákparlament
Március 1. 18 óra: a TV18 élő 
műsorfelvétele sztárvendé-
gekkel
Március 2. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 3. 14 óra: Fehér asz-
talnál – a NYÉVE összejövetele 
a nők köszöntésével
Március 5. 19 óra: a Pitypang 
óvoda farsangi bálja
Március 6-án szombaton 10 
és 17 óra között ékszer- és 
gyöngykiállítás lesz. Nemcsak 
gyönyörködni lehet majd a 
különféle ékszerek és gyön-
gyök kavalkádjában, hanem 
vásárlásra is lehetőség nyílik. 
Belépőjegy: 400 Ft/fő.
Március 8. 15 óra: Nőnapi 
rendezvény a Havanna-csoport 
szervezésében
Március 9. 18.45: Zumba 
Nikivel
Március 10. 17 óra: Gyer-
mek- és ifjúsági találkozók – a 
középiskolások részére meghir-

detett képző- és iparművészeti 
pályázat kiállítás-megnyitó és 
díjkiosztó ünnepsége.
Március 11. 9 óra: a SOFI és 
a Vörösmarty Mihály Ének-
zenei Nyelvi Általános Iskola 
és Gimnázium március 15-i 
ünnepsége
Március 12. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Március 12. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 13. 10 óra: 
Csokikoncert
Március 13. 15 óra: Mulas-
sunk együtt – a Marsai Dalkör 
összejövetele
Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely. Vasárnaponként 8.30-
kor ingyenes jóga, 10 órától 
ingyenes önvédelmi oktatás.

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
A kerületet bemutató ismeret-
terjesztő tablósorozat és a hoz-
zá kapcsolódó online térképes 
felület révén a kerület története 
mellett megismerhető annak 
22 részegysége, valamennyi 
köztéri és beltéri emlékmű-
ve, emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc teljes 
– a korábbi elnevezéseket is 
tartalmazó – utcanévállománya 
(http://muzeum18kerpalyazatok.
esy.es/kossuth.html).
A Kossuth téren lévő 
kiállítóteremben (a Kossuth 
tér és a Thököly út sarkán) a 
Sztehlo gimnázium füvészkert-
jét bemutató kiállítás látható, 
hétfőtől péntekig 10 és 17 óra 
között.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó 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 szom-
batig 14 és 18 óra között 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 25. 14.30: Zene nél-
kül mit érek én? Könnyűzenei 
ismeretterjesztő rendezvény 
Putz Attila vezetésével. 
Február 26. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Katalin 
vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás 
előtt egy héttel. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon és a 
reimank@t-online.hu e-mail 
címen kapható.
Február 27. 18 óra: 
Pestszentimrei zenebona – 
Draskóczy Zoltán és Fülöp 
Kornél gitárestje. Belépőjegy: 
800 Ft.
Február 28. 15 óra: Macs-
kalépcső – komédia egy 
felvonásban. Szereplők: 

Wessely-Simonyi Réka, 
Csizmadia Ildikó. Belépőjegy: 
800 Ft.
Március 2. 17.30: 
Kertbarátklub. Tervezett 
téma: Különleges palánta-
nevelési módszerek. Előadó: 
Gyócsi Zoltán. 
Március 4. 15 óra: Nyug-
díjas nótadélután régi idők 
ismerős dallamaival. 
Március 4. 16.30: Húsvét-
köszöntő családi táncház és 
népi játszóház Plugor Judit 
vezetésével. Belépőjegy: 
gyermekeknek 500, felnőt-
teknek 800 Ft. A rendez-
vényt a Nemzeti Kulturális 
Alap támogatja.
Március 4. Erdő-mező baran-
goló. Önköltséges kirándulás 
Reimann Katalin vezetésével. 
Részletes útvonalterv a 
kirándulás előtt egy héttel. 
További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszá-
mon és a reimank@t-online.
hu e-mail címen kapható.
Március 5. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára.
Március 5. 15 óra: Nosztal-
gia táncklub. Zenél a Magic 
Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Március 6. 15 óra: Őrületek 
tornya – a Hadart Színház 
előadása. Belépőjegy: elő-
vételben 2200, az előadás 
napján 2500 Ft.
Március 8. 18 óra: Tudatos 
életmód klub. Tervezett téma: 
rajzelemzés. Előadó: Eller 
Gertrúd. Belépőjegy: 400 Ft.
Március 9. 18 óra: Álom 
és valóság – Baktai Mária 
festőművész kiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond: 
Maksa Zoltán.
Március 11. 10 óra: Történelmi 
verbunk. Vezeti: Plugor Judit. 
Március 11. 16.30: Családi 
táncház és népi játszóház 
Plugor Judit vezetésével. 
Belépőjegy: gyermekeknek 
500, felnőtteknek 800 Ft. A 
rendezvényt a Nemzeti Kultu-
rális Alap támogatja.
Március 11. Erdő-mező 
barangoló. Önköltséges 
kirándulás Reimann Ka-
talin vezetésével. További 
információ a +36-30-350-
3266-os telefonszámon és a 
reimank@t-online.hu e-mail 
címen kapható.
Március 12. 10 óra: Kreatív 
kézműves klub gyermekek-
nek. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára.
Tanfolyamainkra, foglalko-
zásainkra jelentkezni, az 
időpontjukról érdeklődni az 
elérhetőségeinken lehet.

BAl 18

üllői út 337. 
Március 11. 17 óra: Közéleti ká-
vézó. Meghívott vendég: Szanyi 
Tibor EP-képviselő. Házigazda: 
Kunhalmi Ágnes országgyűlési 
képviselő. A beszélgetést vezeti: 
Gyuricza Péter újságíró. 

SZéKeLy BáL 
Kevesen tudják, de Trianont 
követően jelentős számú 
székely menekült telepedett 
le az Állami lakótelepen illetve 
Pestszentimrén. A közösség 
megerősítését célozza a székely 
bál, amelyet február 28-án 
rendeznek a Rózsa Művelődési 
Házban. 
"A batyus bálra ételt nájlonpun-
gában hozz, cserébe mi terített 
asztallal, jófajta pálinkával, 
kürtős kaláccsal és némi Igazi 
Csíki Sörrel várunk. Lesz egész 
estés élő zene, néptánc, tom-
bola és határtalan mulatság. 
A talpalávalót a Csíkrákosi 
zenekar húzza."
A belépőjegy 4000 forintba 
kerül. Érdeklődni a 06-30-
934-0534 vagy a 06-30-246-
83-67 telefonszámon lehet.

mesehősök 
és hobo a rózsa 
színpadán 
Felnőtt és gyermekszínházi előadások, táncmulatság, 
operett és egy önálló est is szerepel a rózsa Művelődési 
ház programjai között. 

A Gergely Theáter még február utolsó vasárnapján, 28-án mutatja be 
a Goodbye Charlie című vígjátékot.

Csippentő elnevezéssel márciusban mesés kézműveskedés indul 
1–3 éves gyerekeknek. A szerdai napokon 9.30 és 10 óra között tar-
tott programon diavetítés és készségfejlesztő játékok várják a kicsi-
ket. A részvételi díj alkalmanként 1000 forint.

A Budaörsi Latinovits Színház március 13-án mutatja be a Török 
Sándor ifjúsági regényéből készült Kököjszi és Bobojsza című mese-
darabot.

– A Marczibányi téren évente megrendezett országos gyermek-
színházi találkozó ajánlásával érkezett hozzánk ez a darab, amely-
nek érdekessége, hogy a két címszereplő varázslatos törpét bábokkal 
jelenítik meg, a másik három szereplőt pedig színészek, akik közül a 
kisfiút, Andrist Bán Bálint, az ismert színművész, Bán János fia ala-
kítja – mesélte Kaltenecker Erika művelődésszervező, aki a jegyér-
tékesítéssel kapcsolatban hozzátette, hogy a felnőtt színházi előadás 
ezúttal is telt házas lesz, a gyerekdarabra viszont az előadás napján 
is biztosan lehet belépőt váltani 990 forintért. – A következő felnőtt 
előadásra általában már az aktuális havi előadás idején elkel a jegyek 
többsége.

A március 19-i szombat esti tánc alkalmával a Főnix Duó zenél 
majd. A 20 órakor kezdődő mulatságra 1990 forint a belépő. Vacso-
rát előre lehet rendelni, ennek az áráról később lehet érdeklődni a 
művelődési házban. Emellett a büfé is nyitva lesz egész este.

Visszatérő vendég a Rózsában Földes László. A népszerű Hobo az 
Ady Endre verseire épülő önálló estjével, A föltámadás szomorúsá-
gával lép színpadra április 17-én 17 órakor. A zenét a kiváló szaxofo-
nos, Fekete Kovács Kornél szerezte.

– Hobo szuggesztív személyisége az elmúlt években is vonzotta a 
közönséget. A tavalyelőtti Hármas oltár című előadása és a múlt évi 
Hobo és bandája koncert is nívós szórakozást nyújtott. Azt hiszem, 
ezúttal sem fogunk csalódni ebben a kiváló művészben – mondta 
Kaltenecker Erika.

Ê P.a.

őrületek tornya
Egy elcserélt 
ikerpár egy 
t o ronyh á zba 
kerül, ahol 
ó h a t a t l a n u l 
összekever ik 
őket. Lakik itt 
egy középko-
rú házaspár 
is, amelyben a 
férj és a fele-
ség egyaránt 
arra készül, 
hogy megcsal-

ja a másikat. Emellett a nagy kavarodásban még egy csecsemő is 
eltűnik, de mint később kiderül, ez is csak félreértés. Hogy a fél-
reértések özönét nyomon tudjuk követni ebben a hasizmot próbáló 
káoszban, segítségünkre siet a mindent véleményező házmester, aki 
állandóan kibogozza a szálakat.

A Hadart Színház komédiája parádés szereposztásban kerül szín-
padra, hiszen az Őrületek tornya című darab főbb szerepeiben Straub 
Dezsőt, Vándor Évát, Háda Jánost és Szabó Mátét láthatjuk.

Időpont és helyszín: március 6. (vasárnap) 15 óra, PIK Ház (Vasút 
utca 48.). Belépőjegy: elővételben 2200, az előadás napján 2500 Ft.

se veled, 
se nélküled
Adva van egy nő és egy férfi. Egyikük modell, másikuk szépremé-
nyű író. Két eltérő karakter, két eltérő intellektus, két eltérő tempe-
ramentum. Vajon mi történik, ha ez a két ember összekerül egy San 
Franciscó-i bérház aprócska lakásában?

Kiderül a Se veled, se nélküled című előadásból, amely nem egy 
szokványos szerelmi történet. A sok humorral fűszerezett fergete-
ges színdarabból azt is megtudhatjuk, milyen az, amikor a nap az 
arcunkba köpi a reggelt.

Időpont és helyszín: február 27. (szombat) 19 óra, Kondor Béla 
Közösségi Ház (Kondor Béla sétány 8.). Belépőjegy: 1500 Ft.



Városkép p 2016. február 24. XXV. évfolyam 3. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

15Egy sikerrel és egy vereséggel folytatta a szereplést a PLER-Budapest sPort

Az oldalt összeállította: róth FerencAz oldalt összeállította: róth Ferenc

Az egri rajt, az idei első bajnoki 
után nem nagyon lehetett mást 
mondani, mint hogy „a fene 
egye meg azt az egyetlen hiány-
zó gólt”. Nos, megette, és pont 
nélkül jött haza a Heves megyei 
városból a csapat. Így aztán – 
meg egyébként is – nem lehetett 
más célja a lőrincieknek, mint 
legyőzni a Komlót, amellyel 
mostanság mindig szoros csatát 
vívtak.

S hogy ne rúgják fel a hagyo-
mányokat, így volt ez most is. 
A háromgólos győzelem akár 
biztos sikert is takarhatna, ám 
nagyon sokat kellett tenni a 
nyugalmasnak nem mondható 
60 perc során azért, hogy ez a 
számpár, a 23-20 kialakuljon. 
Ami a szoros végeredményt ille-
ti, a lőrinci sportcsarnok közön-
sége megszokhatta az egy-két 
gólos sikereket és vereségeket, 
mert nemegyszer szembesült 
ilyen találkozóval a bajnoki rajt 
óta. 

KoMló 
MásKént…
Már a kezdés utáni percek sej-
teni engedték, hogy nagyon is 
„fogja egymás kezét” a két csa-
pat, mert az első félidő során 
nem akarták elengedni a mási-
két. Hol itt, hol ott volt az előny. 
A PLER kétszer is vezetett há-
rom góllal, de nem tudta meg-
tartani ezt az állást, így amikor 
a félidőt jelezte az óra, egy gól 
volt az előnye (13-12).

A folytatás is próbára tette 
a szurkolók idegeit, mert hol ez 
a tábor, hol az „ment az égbe” 
örömében. Csak egyetlen meg-
jegyzés: a komlói B-közép azért 
is, mert a városuk nevéhez hűen 
a meccs előtt túlzottan is szeret-
ték a komlót, pontosabban az ab-
ból készült italt. Így aztán nem a 
fair play szellemében szurkoltak, 
sőt a komlóból készült ital teli 
dobozát nemegyszer bedobták 
a pályára, nem éppen udvarias 
rigmusok kíséretében…

a végén 
csattant…
A lényeg persze a pályán dőlt, 
el, és ezúttal a lőrinciek javára. 
Köszönhetően annak, hogy az 
utolsó két-három percben a cse-
rekapus, Tóth Norman többször 
is csodát művelt, s még a kapufa 
is „lőrinci volt”. Ezzel szemben 
a másik oldalon három táma-
dásból három gól lett, és már 
meg is volt a megnyugtató kü-
lönbség, röviddel ezután pedig 
a háromgólos győzelem (23-20). 
Nagyon kellett ez, mert így a 
PLER ott maradt az alsóház 
„sűrűjében”, s úgy várhatta a 
váci fellépést, hogy egy újabb 
sikerrel nagyot ugorhat föl-
felé, és kisimíthatja a ránco-
kat az érte szurkolók arcán. 
Erre pedig megvan az esély, 
mert a betegségéből már lába-
dozó Laurencz Szabolcs is be-
vethető lesz lassacskán, miként 
Kocsi János is, akinek az Eger-

ben elszenvedett sérülése nem 
olyan súlyos, mint ahogy az első 
pillantásra tűnt.

A lőrinci csapat ellenfele a 
múlt szombaton a Vác volt, ahol 
az a Zsiga Gyula irányítja a szak-
mai munkát, aki korábban veze-
tőedzője volt a mi csapatunknak 
is. Ezúttal Zsiga fiai javára dőlt 
el a találkozó. A házigazdák a 
szünetben hat góllal vezettek 
(16-10), s ezt a különbséget nem 
tudta eltüntetni a PLER. A Vác 
előnyéből négy gól maradt, így 
biztosnak mondható győzel-
met aratott (33-29). Hutvágner 
István tanítványai, 13 pontot 
gyűjtve, a 10. helyen állnak.

Eredmények:
PLER-Budapest–Komló 

23-20 (13-12)
Vác–PLER-Budapest 

33-29 (16-10) 

A MEstEr KétsZEr
A Komló elleni meccs 
után elégedett volt a 
vezetőedző, hutvágner 
istván: 
– Azt kaptam, amit 
vártam, amit megbe-
széltünk, s azt is, amit 
egy csapatnak nyúj-
tania kell, amikor egy 
vele hasonló erősségű 
csapattal találkozik. 
A jövőről csak annyit: 
Fel, vácra!
A váci mérkőzés után 
így nyilatkozott az 
edző:
– El kell ismerni, hogy 
sokkal fegyelmezetten 
kézilabdázott a vác, s 
teljesen megérdemel-
ten tartotta otthon a 
két pontot. Örömöt az 
jelentett, hogy a két 
sérültünk, laurencz és 
Kocsi visszatérhetett a 
pályára.

a PLer hazai pályán az alsóház bármely csapatát képes legyőzni

Megint „idegbajos” volt a kézilabdacsapat győzelme

� az idei első fordulóban balszerencsés, 
egygólos (30-29) vereséget szenvedett a 
PleR-Budapest kézilabdacsapata egerben, 

hogy aztán a második fordulóban, február 12-én, 
hatalmas csatában győzze le három góllal (23-20) 
hazai pályán a Komlót. a szombati folytatás nem 
sikerült, a csapatunk négygólos vereséget szenve-
dett vácon (33-29).

MűFüVÖN, 
A THÖKÖLy ÚTON 
A hét végén elkezdődik a BlsZ ii. osztályú labdarúgó-bajnokság, rögvest a kerületi 
rangadóval, a PsK–sZAC-összecsapással. Eredetileg Pestszentimrén tartották vol-
na a találkozót, de a sok csapadék miatt a lőrinci műfüves pályán mérkőznek meg a 
csapatok. Amint azt mindkét fél hangsúlyozta, remélhetőleg a fair play jegyében.

Azt szokták mondani, s valóban sokszor be-
bizonyosodott, hogy a rangadókon eltűnnek a 
helyezések közötti különbségek, mert mindenki 
a derbit akarja megnyerni. Ezt erősítette meg 
az imrei elnök és a lőrinci vezetőedző is. A he-
lyezést tekintve a pályaválasztó (mégis idegen-
ben játszó) PSK felé billen a mérleg nyelve. A 
pestszentimreiek kiváló ősz után zártak a máso-
dik helyen. A klubelnök, Egry Zoltán – aki a csa-
pat játékosa is – elmondta, hogy a terveik nem 
változtak meg, továbbra is a bajnoki cím a cél.

– A második helyen állunk, behozható hát-
ránnyal, hét ponttal a jelenlegi első  Kelen mö-
gött. Jól sikerült a felkészülés, két új játékos ér-
kezett, miért ne lennénk bizakodók – mondta 
Egry, hozzátéve, nagyon sajnálják, hogy nem 
játszhatnak a saját pályájukon.

Sok edzőmérkőzést tartottak, s lehetőleg ma-
gasabb osztályban szereplő ellenfelekkel.

– A megyei osztályú Dabas, Taksony, Veres-
egyház és Felsőpakony is az ellenfelünk volt. A 
látott játék és forma alapján bízunk a jó és sport-
szerű tavaszi folytatásban.Az őszi játékoskerethez 
egy kapus és egy középpályás csatlakozott.

– A sikeres rajt fontos, mert már márciusban 
játszik egymás ellen az első három helyezett, a 
Kelen, az UFC és a PSK – mondta az elnök.

Az otthon pályára lépő, mégis vendég SZAC 
a nyári és őszi távozások után meggyengült, 
mostanra azonban „visszaerősödött”.

– Öt új játékosunk van, tőlük is várom azt, 
hogy lendületet adjanak a csapatnak. Igaz, jelen-
leg csak a 11. helyen állunk, de azt szeretnénk, 
ha a bajnokság végére felzárkóznánk, és a 6. hely 
környékén végeznénk. Fegyelmezett játékkal, jó 
csapatszellemmel, akarattal elérhető ez. Remé-
lem, partnerek lesznek ebben a játékosok. 

A lőrinci vezetőedző is hangsúlyozta a béke 
fontosságát a két egyesület között:

– Ne háború, hanem békesség legyen végre a 
két kerületi klub között, hiszen a fair playn túl 
az érdekeink is ezt kívánják, mert két szomszéd-
vár, amelyek ráadásul egy kerületben vannak, 
miért lenne rosszban egymással…

FigyElEM, Fontos!
Amint olvashatták, a PsK–
sZAC-mérkőzés nem a 
pestszentimrei pályán lesz, hanem 
Pestszentlőrincen, a  deák Ferenc 
„Bamba” sportcentrum műfüves 
pályáján. időpont: február 28., 
vasárnap, 13 óra.

Felnőtt úszásoktatás
Időpontok: március  2., 9., 16., 23., 30., szerda, 
6., 13., 20., vasárnap 
Helyszín: szerdánként 19–20 óra között a Kas-
télydombi uszodában (Nemes u. 56–60.), va-
sárnaponként  9-től 10 óráig a Park uszodában 
(Szélmalom u. 33.)
Információ: 20-23-23-823 (Új belépők előzetes 
bejelentkezése szükséges!)

Futópont
Időpontok: március 1., 3., 8., 10., 17., 22., 24., 29., 
31. (kedd és csütörtök) 17 órától
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Irsán László, 20-225-5462

nordic walking
Időpontok: március 3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 31. 
Hétfőn 17.30-tól, csütörtökön 18 órától.
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Edző: Schwarz Mária, 30-961-7731

Önvédelmi edzések
Időpontok: március 6., 13., 20. 10-től 11 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösségi Ház (Kondor 
Béla sétány 8.)
Oktató: Pataki Krisztián, 70-941-5992

Jóga
Időpontok: március 6., 13., 20. 8.30-tól 10 óráig
Helyszín: Kondor Béla Közösség Ház (Kondor 
Béla sétány 8.)
Oktató: Kovács Zsuzsanna, 70-221-8546

Kondicionáló torna
Időpontok: 2016. március 7., 14., 21.  (hétfőn-
ként 19 órától) 
Helyszín: Park Aerobik Center (Szélmalom u. 
33.)
Oktató: Markovits Szilvia, 70-324-5836, e-mail: 
parkaerobik10@gmail.com

Zumba 
Időpontok: március 4., 11,, 18,, 25. (pénteken-
ként 19 órától) 
Helyszín: Park Aerobik Center (Szélmalom u. 
33.)
Tel.: 70-324-5836, e-mail: parkaerobik10@gmail.
com

Felnőtt síoktatás
Időpontok: Keddenként (március 1,. 8., 22., 29.) 
16 órától – kezdő csoport 
Szerdánként (2., 9., 16., 23., 30.) 16 órától – kö-
zéphaladó csoport
Csütörtökönként (3., 10., 17., 24., 31.) 17 órától – 
haladó csoport
Helyszín: Bókay-kert (Szélmalom u. 33.)
Előzetes bejelentkezés: 30-575-3262

aZ utoLSó 
PerceK 
DöNtötteK

LENDüLETBE HOZZUK 
– TAVASSZAL IS! 
A várt szép idővel megnő azoknak a száma, akik a sportot állítják napi szabadidős 
programjuk középpontjába. Az ajánlóval nekik – és minden kerületi felnőtt lakos-
nak – szeretnénk segíteni.



Városkép p 2016. február 24. XXV. évfolyam 3. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

16

�nagy örömben 
és elismerésben 
volt része az 

év sportolója janu-
ári díjátadó gáláján 
a Pestszentlőrinc-
Kassa sportegyesület 
cselgáncsozójának, 
Bereczky atinának. a 
sportújságírók sza-
vazatai alapján a 22 
éves lány a második 
helyen végzett a női 
parasportolók verse-
nyében. elbeszélgetve 
vele egyértelmű, hogy 
jó helyre került az 
elismerés.

rótH FereNc   

Belépve a Kassa utcai iskola 
tornatermébe, nem feltételezné 
az ember, hogy három olimpiai 
bajnok is koptatja itt a küzdő-
teret, a tatamit. Pedig így van, 
hiszen a 2011-es játékok két 
„kassása”, Lipták Viktória és 
Kiss Sándor is itt készül Juhász 
József irányításával. A „mes-
terhármas” Bereczky Atinával 
lett teljes, a 2015 nyarán Los 
Angelesben megrendezett öt-
karikáson elért győzelmével. 
Atina nem is tudja hová ten-
ni az elmúlt év sikertömegét. 
– Olimpiai bajnok lettem, az 
Európa-bajnokságon ezüstér-
met nyertem, ráadásul meghívót 
kaptam a díjátadó gálára, ahol 
olyan világhírességek mellett 
állhattam a színpadon, mint 
például Cseh László. Most meg 
újságcikk készül rólam… – 
mondja az edzőterembe érkezve 
a parasportolók újdonsült sztár-
ja, aki hét évvel ezelőtt Cinkotán 
ismerkedett meg a cselgáncs 
alapjaival, Juhász Dánielnek kö-
szönhetően.

szeReleM
Az ott megszerzett jó funda-
mentumok a mai napig is repí-
tik a lányt, azzal a különbséggel, 
hogy ma már a Pestszentlőrinc-
Kassa SE sportolója. Ami pedig 
az edzőjét illeti, csak a kereszt-
név változott, mert Dani édes-
apja, Juhász József irányítja a 
szakmai munkáját immár há-
rom éve a Kassa utcában.

– Úgy voltam a dzsúdóval, 
mint egy szerelemmel. Meglát-
tam, és az első edzésen belesze-

rettem. Ne kérdezze, hogy miért, 
mert erre csupán azt tudnám 
mondani, hogy csak… – mesé-
li Atina, akiről, ha nem tudná 
az ember, nehéz volna elhinni, 
hogy a sérültek olimpiáján nyert 
aranyat. Mondja is, hogy „nincs 
semmi baja”, csak az olvasás se-
bességével és a helyesírással van-

nak gondjai. Egyébként köszöni, 
jól van, teljes értékűnek érzi ma-
gát az edzésen is, az iskolában 
is, és a magánéletben sincsenek 
problémái. Illetve…

– Sajnos a magánéletemben 
két nagy szomorúságot is meg 
kellett élnem az utóbbi időben. 
Itt hagyott minket az édesapám, 

és néhány hete meghalt az egyik 
nagyon szeretett tanárom is. Fel 
kell dolgoznom ezeket. Nem 
könnyű, de az életemnek men-
nie kell tovább…

KöRöMPöRKölt…
Ami az iskoláját illeti, Atina 
azzal is elégedett, szereti, mert 

szeretik, csupán a nevével nem 
tud kibékülni.

– Nem tudok változtatni 
rajta, valójában nem is az én 
dolgom, de hogy nevezhetnek 
egy sulit Száraznád iskolának? 
Vendéglátóipari szakiskola ez 
Újpalotán, s ha minden jól megy, 
a tavasszal befejezem, és szakács 
leszek – büszkélkedik leendő 
munkájával a lány, aki távolról 
sem „szakácsalkat”  a maga 55 
kilójával, de jól érzi magát így, 
még akkor is, ha az edzője, Jó-
zsi bácsi „rátenne” néhány kilót, 
pontosabban izmot. 

A leendő szakmája és a test-
súlya között annak ellenére 
sincs összefüggés, hogy kedvenc 
étele nem sorolható a diétás fo-
gások közé.

– A körömpörkölt a kedven-
cem, nem tagadom még akkor 
sem, ha valami elegánsabbat 
illene említeni – mondja, bizo-
nyítva ezzel, hogy az őszinte szó 
sem áll távol tőle.

látni a csodáKat
Mint ahogy az utazás sem, mert 
szeretné bejárni a világot, a le-
hető legtöbbet látni belőle, mert 
„az gyönyörű”.

– Mindig is irigyeltem azo-
kat, akik jönnek-mennek, sokat 
utaznak. Aztán, amikor tavaly 
leszálltunk Los Angelesben, 
nem akartam elhinni, hogy ott 
vagyok, de Szentpétervár is nagy 
élmény volt, mert arra azért fi-
gyelek, hogy ahová eljutok, ott 
ne csak a verseny színhelyét lás-
sam.

Amikor mondom Atinának, 
hogy a következő olimpiájuk, 
a 2019-es helyszíne még nincs 
meg, azt válaszolja, amit egy 
sportembernek kell.

– Valójában mindegy, mert 
örülök ugyan annak, ha vala-
milyen szép helyre mehetek, de 
azért ez másodlagos. Ha nem is 
vagyunk profik, mégiscsak azért 
megyünk, hogy nyerjünk.

Ez a mondat valójában pro-
fin hangzott a 22. születésnapját 
májusban ünneplő lánytól, és 
azt jelenti, hogy már most „be-
jelentkezett” a következő arany-
éremre. Igen, arra, mert ahhoz 
szokott hozzá.

– Nem tudom, nem számo-
lom, hogy hány versenyen in-
dultam itthon és külföldön az 
elmúlt években, azt azonban 
megjegyeztem, hogy eddig csak 
két ezüstérmem van, a többi 
mind arany. Egyik után sem sír-
tam örömömben, mert valahogy 
úgy érzem, nem illik ez egy ke-
mény sportágot űzőhöz. Ami 
viszont nagyon fontos, könnyek 
nélkül is büszke vagyok arra, 
hogy magyarként veszem át az 
érmet.

Hát igen… Így kapcsolódik 
egymáshoz Los Angeles, Szent-
pétervár, Pestszentlőrinc és 
Szilasliget, Atina lakhelye.

az éPeK Között
A jövőjéről csak annyit mond, 

hogy jelenleg a sport, a sportága 
meg a sikeres tavaszi vizsga a 
legfontosabb számára.

– Fiatal vagyok, ki kell hasz-
nálnom azt a néhány évet, 
ameddig versenyszerűen dzsú-
dózhatok. Egy, esetleg két olim-
pia belefér. Jó lenne elvégezni a 
TF-et, erre azonban nincs sok 
esélyem, mert hát az olvasási és 
az írási problémáim…  A vágya-
im között szerepel, hogy elin-
dulhassak az ép cselgáncsozók 
között, és ott is bebizonyíthas-
sam, hogy nem vagyok keve-
sebb, mint ők.

soK AtinA 
KEllEnE
Annyi szépet és jó me-
sélt Atináról az edzője, 
hogy nem is „illik” 
felsorolni, mert mit 
szólnának a többiek… 
Juhász József szak-
mai elemzésének a 
lényege: Atina fizika-
ilag, mentálisan és 
pszichésen is egyben 
van a versenyei előtt. 
Ennek köszönhető, 
hogy alig-alig győzték 
le őt a pályafutása 
során. szorgalommal, 
alázattal közeledik a 
sportághoz. 
– sok-sok ilyen lány-
kát szeretnék ide, a 
Kassába – mondja.

megismerte, 
beleszeretett
Bereczky Atina második helyen végzett a női parasportolók versenyében

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– Kicsit több, mint 13 évvel ezelőtt meglepetés-
ként ikerlányaim születésnapjára kezdtem írni a 
Tündérboszorkányt. Ám menet közben úgy dön-
töttem, hadd szólhassanak bele ők is abba, hogy 
milyen lesz az ajándékuk, ezért elárultam nekik, 
hogy egy olyan könyvvel készülök, amiben ők is 
szerepelnek – beszélt a kezdetekről Bosnyák Vik-
tória.  – Végül bebizonyosodott, hogy ezzel jó 
döntést hoztam, hiszen a könyv sikeréhez nagyban 
hozzájárult az is, hogy a két tízéves lányom ötlete-
ket adott, és „szakmai tanácsokkal” látott el.

– Milyen tanácsok voltak ezek? Mitől sikeres 
egyáltalán egy gyerekkönyv napjainkban?

– Azt hiszem, az én könyveim egyrészt attól, 
hogy nem felejtettem el, milyen volt gyereknek 
lenni. Ezt nem is akarom elfelejteni, s ebben segít 
az is, hogy a fordításaim többsége gyerekkönyv, 
csak alig-alig fordultak elő köztük felnőtteknek 
szóló művek. Másrészt az elmúlt évek során kö-
rülbelül 700 író-olvasó találkozón beszélgettem 
gyerekekkel, és azokon figyeltem arra, hogy ők 
mit szeretnének, mi tetszik nekik, vagy éppen mi 

nem. Egyszerűen élvezek a gyerekeknek írni, és 
úgy érzem, még nem írtam nekik eleget. Bőven 
van még mit letennem az asztalra ahhoz, hogy 
míg egy gyermek felnő, azt mondhassa, hogy már 
eleget olvasott tőlem.

huMoR, Könnyedség 
és gyoRsaság
– Ez a kulcs a könyveimhez. Hosszas leírások-
ra nemhogy nincs igény, hanem egyből elveszi a 
gyerekek kedvét az olvasástól. A leíró részek egy-
szerűen nem a mai fiatalok ízlése szerint valók. A 
három említett tényező viszont olyan fontos, hogy 
anno már a lányaim is ezeket hangsúlyozták ne-
kem. Manapság azonban éppen ezért nem olyan 
egyszerű megjelentetni egy könyvet, mert sokan 
úgy gondolják, főleg a gyerekkönyvek esetében, 
hogy ez nekik is könnyedén megy, de sajnos a mű 
sokszor csak kilóra készül el. 

neM szoKtaK le,  
csaK változnaK
– Mik a saját tapasztalatai, tényleg kevesebbet ol-
vasnak a mai fiatalok?

– A saját gyerekkoromra visszagondolva én 
úgy emlékszem, hogy akkor is voltak olyan osz-
tálytársaim, akik szerették a könyveket, miköz-
ben másokat kevésbé vagy egyáltalán nem kötött 
le az olvasás. Akkor is voltak olyanok, akik még 

a kötelezőket sem olvasták el, és olyanok is, akik 
falták a könyveket. Ez szerintem ma is ugyan-
így van, inkább a kapható könyvek mennyisége 
és minősége változott. Manapság már sok olyan 
nagyon-nagyon könnyű olvasmány kerül a pol-
cokra, amelyeknél a külcsín többet mutat, mint 
amit a belbecs ad. Ezek főként külföldi szerzők 
tollából születnek, a magyar írók szerencsére na-
gyobb figyelmet fordítanak a minőségre. A Vajk-
sziget Általános Iskolában rendezett író-olvasó 
találkozó azt is jól példázta, hogy a pedagógusok 
és a könyvtárosok milyen odaadással tárnak a 
gyerekek elé egy-egy könyvet, milyen fáradha-
tatlanul készítik fel őket, s hogy törekednek arra 
is, hogy a gyerekek bepillanthassanak a kulisz-
szák mögé, és még az alkotóval is megismerked-
hessenek.

– Akkor léteznek tündérboszorkányok az igazi 
könyvtárakban is?

– Minden alkalommal hihetetlen megtapasz-
talni, hogy a gyermekek milyen lelkesedéssel for-
dulnak a nekik tetsző dolgok felé. Ebben azonban 
hatalmas felelőssége van az oktatóknak, hiszen a 
gyerekek úgy visszhangozzák a dolgokat, ahogy 
átadták nekik. Nagy öröm számomra, hogy ebben 
a láncolatban az én könyveim jelentik az egyik 
összetartó szemet. Végezetül a kérdésre válaszol-
va: igen, léteznek, és biztos vagyok benne, hogy 
minden gyerek találkozott már velük a gyermek-
könyvek polcai közt sétálva.

Ê csernai Mariann

Bereczky atinának a sportága és a sikeres tavaszi vizsga a legfontosabb 

AZ IGAZI TüNDÉRKERESZTANyA
Bosnyák Viktória sok diák kedvence lett 

Eddig csak arany- és ezüstérmet szerzett a parasportolók versenyein Portré

Bosnyák viktória író, műfordító első kiskamaszoknak szóló ifjúsági regényét 
ikerlányai születésnapjára és a saját örömére írta meg. Megjelenése óta azon-
ban már sok száz diák forgatta a könyvet, és sokuk kedvence lett.


