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ÚJ JátsZÓtér

A thököly úton a nagykönyvtár, a karinthy 
frigyes Gimnázium és a Lőrinci Sportcsar-
nok által közrefogott területen új játszótér 
épült, amelyet november 18-án adtak át. 
az 1640 négyzetméteres, biztonságosan 
elkerített terület a csecsemőktől egészen 
a 14–15 éves korosztályig kínál játszási-
kikapcsolódási lehetőséget, és bőven van 
hely futkározásra is. 

sZéPül A KÖZPont

Pestszentlőrincnek klasszikus értelemben 
soha nem volt városközpontja, de most a 
thököly út és a Szent Lőrinc sétány lakó-
parkjával, az újjávarázsolt kossuth térrel, a 
szakrendelő mellett a múlt héten átadott, a 
későbbiekben új funkciókkal bővülő játszó-
térrel modern centrum születik. a sort a 
lőrinci piac előtti tér átalakításával folytatja 
az önkormányzat.

ZÖld KErülEt

Egy ellenzéki felvetés nyomán egységesen 
állt ki az önkormányzat képviselő-testülete 
amellett, hogy az elmúlt évek fejlesztéseit 
a környezettudatosság határozta meg, és 
hogy ez jellemezze a jövő évi terveket is. 
a testület november 8-án ülésezett. nem 
kell aggódniuk a kondor béla sétányon 
lévő háziorvosi rendelőbe járó betegeknek: 
nem maradhat el rendelés.

ÚJ KéPZési irodA

November 9-én ünnepélyesen adták át a 
hengersor utca és az üllői út sarkán (üllői 
út 317.) a tud18 képzéskoordinációs 
Irodát. a felújított épület a tágas, vadonatúj 
berendezéssel, a kerületben egyedülálló 
Samsung Smart School interaktív oktatói 
rendszerrel és a hallgatók számára elérhe-
tő táblagépekkel ideális közeget biztosít az 
aktív tanuláshoz.

oviFoCi

A kerületi óvodások három minifutballpálya 
boldog tulajdonosaivá válhattak az 
ovi-foci alapítvány és az önkormányzat 
támogatásával. a sort november 7-én a 
Pitypang óvoda nyitotta meg, s még azon 
a napon a vackor kicsinyei is megkapták 
az ajándékot. két nappal később, 9-én a 
Szivárvány óvoda gyermekei is birtokba 
vehették a vadonatúj műfüves pályát. 
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

mel támogatták a 
programot, ami által 
nemcsak színvona-
lasabb környezetet 
tudnak biztosítani 
családjaik számára, 
hanem lakásuk piaci 
értéke is megnő, 
amely nem elhanya-
golható tényező 
a mai világban. 
A felújítás folyamán 
az épületek falai a 
szokásosnál vas-
tagabb szigetelést 
kapnak, a lakások 
külső nyílászáróit 
lecserélik, a fűtés 
szabályozható lesz. 
Mindent együttvéve 
a felújítás jelentősen 
javítja a lakók 
komfortérzetét.

A pályázati 
úton elnyerhe-
tő támogatás 
nemcsak a 
szigetelés és 
a nyílászárók, 
hanem akár a 
fűtési rendszer 
korszerűsíté-
sének megva-
lósításához 
is segítséget 
nyújt.

A lakosságot érintő újabb 
nagyszabású energetikai 
korszerűsítés vette kezdetét a 
XVIII. kerületben, hiszen folyta-
tódik a kormány által támoga-
tott Otthon Melege Program. 
A program a Sallai 1007, 
a Hosszúház utca 4., 
a Kolozsvár utca 34., 36. 
és 38. számú társasház, 
a Lakatos úti IV. számú 
Lakásfenntartó Szövetkezet, 
valamint a Lakatos úti 
2. számú Lakásszövetkezet 
kezelésében álló társasházak 
komplex felújítását foglalja 
magában.
„A kormány által meghirdetett 
program az energiahatékony-
ság növelését és a lakosság 
közüzemi terheinek mérséklését 
szolgálja. A lakóközösségeknek 
szóló pályázat kiemelt fi gyelmet 
fordít arra, hogy a teljes körű 
felújítások a megújuló energia 
felhasználásával történjenek. 
Nagyon fontos, hogy a panel-
lakásban élők is lássák, hogy a 
program segítségével, a magas 
fűtési költségek csökkentésével, 
gazdaságosabb és komforto-
sabb lesz a lakásuk, piaci érté-
kük pedig nő. Az átalakítással 
a panelépületeknél átlagosan 
70 százalékos energiamegta-
karítás érhető el, ami egy évben 
több mint 100 ezer forintot is 
jelenthet majd lakásonként” 
– nyilatkozta Kucsák László, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
országgyűlési képviselője. 

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere

Pincefödém- 
hőszigetelés
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sütő-NAgy Zsolt   

– Régóta próbáltuk egyeztetni az interjú 
időpontját, de mindig közbejött valami. 
A XVIII. kerület sűrű heteket él a nyári 
szünet óta.

– Való igaz, nem csak az iskolai ma-
lom indult be szeptemberben. De én ezt 
egyáltalán nem bánom, még akkor sem, 
ha egy polgármester, fővárosi képvise-
lő számtalan olyan kötelező programon 
vesz részt, amelyik kizökkenti a minden-
napi munkából. Ezek között persze akad 
jobb és rosszabb is, de tudja, a jó film 
soha nem túl hosszú, a rossz film pedig 
soha nem elég rövid...

1956 SzentSéGe
– Nem hiszem, hogy volt már olyan impozáns 
ünnepségsorozat a kerületben, mint most, az 
1956-os forradalom és szabadságharc kapcsán. 

– Biztosan nem volt, és ezt hatal-
mas elismerésnek értékeljük. Mára 
ugyanis mindenhova eljutott azok-
nak az erőfeszítéseknek a híre, amiket 
azért tettünk, hogy méltósággal tud-
juk megünnepelni a sokáig elhallga-
tott ünnepünket. Azt gondolom, hogy 
elkötelezettségünket ismerte el áder 
jános köztársasági elnök úr is, aki az 
idén a Hargita téri emlékműnél mond-
ta el köszöntőbeszédét a november 4-i 
nemzeti gyásznap központi megemlé-
kezésén. Azt hiszem, ez óriási elégtétel 
azoknak, akik elszenvedték a kommu-
nista téboly szörnyűségeit, elégtétel a 
mártírjainknak, a forradalomban való 
részvétel miatt partvonalra szorított 
kerületieknek és mindenkinek, aki év-
tizedeken keresztül bízott abban, hogy 
az igazságok legyőzik a hazugságokat. 
Most annak voltunk a szemtanúi, hogy 
a dolgok a helyükre kerültek. 

– Rengeteg kerületi kiállítást, kiadványt, 
emlékműsort láttunk. Miért fontos ez, 
mit tanulhatunk ezekből? 

– Azt látni kell, hogy a polgári kö-
zösség értékrendje azokból az eszmék-
ből és eszmék által irányított tettekből 
fakad, amelyek miatt a nemzet hatvan 
évvel ezelőtt felkelt a zsarnokság ellen. 
Ezektől sem elszakadni, sem elvonat-
koztatni nem lehet. Az ünnepségeken, a 
kiállításokon, a dalokban, a versekben, 
a kiadványokban, az internetes felülete-
ken az ünnep szentségét akartuk, akar-
juk nyomatékosítani. Nekünk ez azért 
is különösen fontos, mert a Béke téri 
fröhling-pékség előtt történt mészárlást 
még most sem tudjuk, és nem is akarjuk 
elfelejteni. 

éRtékközPontÚ 
közöSSéG 
– Mennyiben segítenek a nemzeti ünne-
pek/ünnepségek abban, hogy a nemzeti, a 
kerületi identitás erősödjön?

– Véleményem szerint sokat, de még 
távol vagyunk attól, hogy mindenki el-
fogadja a nemzet által fontosnak tartott, 
a társadalmi közmegegyezésen alapuló 
közös dolgaink közel azonos értékelését. 
furcsállom, de ez még ma is így van. Pél-

dául azon az ünnepségen, ahol a köztár-
sasági elnök élő adásban emlékeztette az 
országot a borzalmakra, ahol több százan 
énekeltük a Himnuszt, a kerület legna-
gyobb baloldali ellenzéki pártja nem tar-
totta fontosnak a részvételt. Azt gondo-
lom, hogy itt volna az ideje annak, hogy 
saját védelmünk okán megtaláljuk azokat 
az alkalmakat, amelyek nem az öncélú 
háborúskodást, nem az önérdek által ve-
zérelt politikai csatározást, hanem egy ér-
tékközpontú, értékteremtő és értékmeg-
őrző közösség létrehozását szolgálják. 

– Ez általánosan jellemezte az októberi 
megemlékezéseket…

– Lehet, hogy általános volt, de sze-
rintem egy korszerű, szolgálni akaró 
nemzet- és várospolitikában nem elfo-
gadható, hogy csak azokkal értek egyet, 
akik mindenről azt gondolják, amit én… 
Egy nemzet és egy város élete nem poli-
tikai kérdések-válaszok gyűjteménye, és 
persze lehet politikai alapon értékelni 
például a rendezvényeket, de ettől még 
nem leszünk erősebbek és egységesebbek. 
A destruktív hozzáállás nem egyenlő az 
ellenvélemény kifejezésével, a cinizmus 
pedig a másképp gondolkodás hangsú-
lyozásával. 

Folytatás az 5. oldalon

� kora ősztől kezdve egymást érik a fontos események a XvIII. 
kerületben. egyre inkább úgy tűnik, hogy nemcsak buda-
pest, hanem az egész ország szempontjából is meghatározó 

közéleti és gazdasági történeteket látunk magunk körül. Reptér- és 
teraszváros, gyors- és körvasút, 1956 és 2024 – ughy attila polgár-
mester beszél Pestszentlőrinc-Pestszentimre jelenéről és jövőjéről. 

A múlt ápolása 
mellett fontos, 
hogy a jövő meg-
alapozásával is 
értéket teremt-
sünk: november 
11-én szalay-
bobrovniczky 
Alexandra, 
budapest 
főpolgármester-
helyettese, Fodor 
Péter, a Fővárosi 
szabó Ervin 
könyvtár főigaz-
gatója és ughy 
Attila polgár-
mester a Pik-ben 
tekintette meg 
az új könyvtár 
kialakításának 
előkészületeit

közlekedési 
változások
A BKK tájékoztatása 
szerint pótlóbusz jár az 
50-es villamos déli sza-
kaszán november 22-től 
december 6-ig. A felújí-
tás miatti vágányzár két 
ütemben valósul meg. 

november 22-én (kedd) 
üzemkezdettől várhatóan 
29-én (kedd) üzemkezdetig 
az 50-es villamos béke tér és 
villanytelep közötti szaka-
szán, majd november 29-én 
üzemkezdettől december 
6-án (kedd) üzemkezdetig 
béke tér és Szarvas csár-
da tér közötti szakaszán 
pótlóbusz jár, mert a vonalon 
található útátjárókban a 
vágányok felújítását végzik. 
az átjárókat a felújítás idejére 
lezárják a közúti forgalom elől, 
az üllői utat a munkavégzés 
idején a szomszédos mellék-
utcákon lehet elérni.
az 50-es villamos rövidített 
útvonalon, a határ út M és 
a villanytelep között viszi 
az utasokat. a béke tér és 
a villanytelep között 50-es 
jelzésű pótlóbusz közlekedik 
az üllői úton. 
a 193e autóbusz kőbá-
nya-kispest M irányú béke 
téri megállóját 15 méterrel 
előrébb helyezték.
a villamospótló autóbuszokra 
a 950-es éjszakai járat megál-
lójában lehet felszállni, kivéve 
a béke téren, ott az üllői út 
szervizútján, a 698. sz. előtt.
november 29. és december 
6. között az 50-es villamos 
rövidített útvonalon, a határ 
út M és a Szarvas csárda tér 
között viszi az utasokat. a 
béke tér és a Szarvas csárda 
tér között 50-es jelzésű 
pótlóbusz közlekedik. 
a béke tér felől a Szar-
vas csárda tér felé az üllői 
út–haladás utca–Czuczor 
Gergely utca útvonalon halad 
a pótlóbusz.
a villamos pótlása miat-
ti átszállás nem minősül 
útmegszakításnak, nem kell 
új jegyet kezelni, azonban 
az átszállás után a jegyet 
a számkocka nélküli végén 
ismét kezelni kell. a mind-
két végén számkockával 
ellátott átszállójegyet nem kell 
újra kezelni, mivel a másik 
végén is olyan számkockával 
rendelkezik, amelyet korábbi 
átszálláskor már kezeltek, 
vagy későbbi átszálláskor 
kezelni fognak.

Folytatás a 4. oldalon

Ughy AttilA AZ EMléKEZEtrŐl, A MUnKAhElytErEMtésrŐl és A CsAPAtJátéKrÓl

„A dolgok a helyükre kerültek”
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2 Közélet Modern játszótér épült a Thököly úton

Puskás AttilA   

A korszerű játszópark a beru-
házás első ütemét követően a 
csecsemőktől egészen a 14–15 
éves korosztályig kínál játszási-
kikapcsolódási lehetőséget. A 
fölösleges energiákat könnyen 
le lehet vezetni a mászókákon, 
a földbe süllyesztett külön-
leges gumitrambulinon vagy 
éppen a kéttornyú mászóvár 
ostromlása közben. Az 1640 
négyzetméteres, biztonságo-
san elkerített területen bőven 
van hely futkározásra, fogócs-
kázásra is. 

Újfajta játékok
A játszótér átadásakor Ughy 
Attila polgármester elmondta: 
külön öröm számára, hogy mo-
dern, a hagyományostól eltérő 
kialakítású játszóeszközöket is 
beépítettek.

– Igazán különleges a brüsz-

szeli Atomiumra emlékeztető 
rácsszerkezetű mászóka, de a 
kilátótorony vagy éppen a ba-
ba-mama hinta is mind meg-
annyi újdonság. Remélem, 
hogy sokszor és sok gyerek 
fogja használni ezt a játszóteret, 
és hogy a tervezett bővítés, a 
fitneszjátszótér megépítése után 
a felnőttek is látogatni fogják – 
mondta a polgármester.

Szarvas Attila alpolgár-
mester, úgy is, mint a körzet 
önkormányzati képviselője, 
úgy fogalmazott, hogy a kör-
nyéken élők régi vágya való-
sult meg a játszótér megépí-
tésével.

– Az elmúlt években na-
gyon sokan kerestek meg az-
zal, hogy a környező lakópar-
kokba költözött kisgyermekes 
családok, illetve a már itt 
született gyerekek számára jó 
volna egy közeli játszótér. Na-
gyon örülök annak is, hogy az 
önkormányzat az építkezést 
saját forrásból is vállalta. A 
park hamarosan bővülni fog, 
hiszen jövőre a mostani kerí-
tésen belül további játszóesz-
közöket helyezünk el, majd 

ezt követi az említett, több ge-
nerációnak alkalmas játszótér 
és fitneszpark kialakítása.

GazdaG 
növényzet
A Thököly úti játszótéren 
ütéscsillapító burkolattal 
ellátott kültéri játszóeszkö-
zök – kilátó, rugós játékok, 
hinták, trambulin, térháló 
és mászóvár – kaptak helyet, 
és egy nagyméretű, ízléses fa 
padkerettel ellátott homokozót 
is kialakítottak. A parkosított 
környezetben a zöldfelületet 
hat lombhullató díszfa – ga-
lagonya, virágos kőris és bükk 
–, örökzöld korallberkenyesor 
és levendulabokrok teszik tel-
jessé. Ezenkívül gyöngyvirág-
cserjéket, jezsámenbokrokat 
is telepítettek, a szabad földte-
rületet pedig teljes mértékben 
füvesítették.

A játszótér és a játszó-
eszközök megközelíthető-
ségét hat centiméter vastag 
térkőburkolat teszi kényel-
messé. A teljes körű pihenést, 
kikapcsolódást hat pad és két 
asztal, valamint egy ivókút is 
elősegíti. A beruházás költ-
sége meghaladta a 40 millió 
forintot.

� elsőként a Cseperedő és a Mocorgó óvoda 
gyerkőcei vették birtokba a thököly úton a 
nagykönyvtár, a karinthy frigyes Gimnázium 

és a Lőrinci Sportcsarnok által közrefogott területen 
megépült játszóteret.  a november 18-i kapunyitást 
követően pillanatok alatt benépesültek a mászókák 
és a hinták.

Az átadást követően az óvodások boldogan vették birtokba az új játszóteret 
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MászNI és 
fuTkáRozNI jó!
A kapunyitást követően benépesültek a mászókák és a hinták

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.

továBBi FEJlEsZtés 
a thököly úti játszótér átadásán részt vett Lévai István 
zoltán alpolgármester is, aki az elkészült beruházás 
kapcsán szót ejtett egy, a környéket érintő másik, tervben 
lévő beruházásról is: a Lőrinci Sportcsarnok felújításáról, 
bővítéséről.
– a közeljövőben bírálják el a sportcsarnok bővítésére, 
felújítására beadott önkormányzati pályázatot. Reméljük, 
hogy hamarosan megújulhat ez az 1979-ben épült létesít-
mény, ami tovább növeli majd a környék értékét, és ami 
által az új játszótér környezete még impozánsabb lesz.

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.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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

és 13-16, P.: 8-12
 ...............................................................................

korMáNyAblAk 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

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

PEstsZENtiMrEi
ügyFélsZolgálAti csoPort 

Nemes u. 14. (Imre-ház)
 ...............................................................................

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 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)
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Új épületrésszel gyarapodott a Gyöngyszem Óvoda KÖZÉLET 3

� Az elmúlt évben 
számos okta-
tási-nevelési 

intézmény megújult, 
vagy új épületrésszel 
bővült a kerületben. 
A Pestszentimrei 
Gyöngyszem  
Óvodában október 
11-én hivatalosan is 
átadták az eredeti 
épülethez csatolt 
kétszintes szárnyat, 
amelynek köszönhető-
en a gyerekek sokkal 
tágasabb térben 
tölthetik ezentúl  
a napjaikat.  
Az új épületrész föld-
szintjén kialakítottak 
egy 56 m2-es területű  
csoportszobát,  
a felső szinten pedig 
egy 74 m2-es torna- 
termet létesítettek  
a gyermekek  
nagy örömére. 

VÁROSKÉP        

Az épületrész átadójá-
ra a gyerekek ünnepi 
műsorral készültek. 
Az átadási ünnepsé-

gen beszédet mondott Kucsák 
László, a kerület országgyűlési 
képviselője, Galgóczy Zoltán al-
polgármester és Gajdosné Szabó 
Anita intézményvezető.
„Kerületi lakosként életem szinte 
minden fontos eseménye ideköt, 
így nagy öröm itt lenni és átadni 
egy újabb épületrészt a felnövek-
vő generáció számára. Fontos és 
egyben meghatározó, hogy a 
gyermekek milyen környezet-
ben tölthetik el a mindennapja-
ikat. A kibővítésnek köszönhe-
tően a már eddig is színvonalas 
oktatási-nevelési munka meg- 
szépült és tágasabb környezetben 
folytatódhat. Az önkormány-
zattal együttműködve igyek- 
szünk minél több pályázati lehe-
tőséget kihasználni és az elnyert 
támogatást az intézmények fel-
újítására fordítani.

Az elmúlt időszakban szá-
mos oktatási-nevelési in-
tézményt újítottunk fel, 
hogy egészséges és egyben 
motiváló környezetet bizto-
sítsunk a kerületi gyerekek 
számára, és ezt a munkát 
folytatjuk az elkövetkező 
években is” – mondta nyitó-
beszédében Kucsák László, a 
XVIII. kerület országgyűlési 
képviselője.

 
Az épület bővítésekor elsődleges 
szempont volt a környezetvéde-
lem és az energiatakarékosság, 
ezért új, kiválóan hőszigetelő 
nyílászárókat építettek be, ami-
nek köszönhetően a picik nem-
csak nyáron, de télen is kelleme-
sebb környezetben játszhatnak.
„Óvodánk kibővítése nagy öröm 
a gyerekek, a szülők és a dol-
gozók számára is, hiszen meg- 
szépült és tágasabb környezet-
ben tölthetjük a napjainkat. In-
tézményünk minden feltételnek 
megfelelt, azonban az idő előre- 
haladtával elhasználódott az 
épület, ami miatt szűkössé váltak 
tereink. Nagyon vágytunk egy 
tornateremre, amely most a tá-
mogatásnak köszönhetően meg-
valósulhatott, és amelyet nem-
csak mi használhatunk, hanem 
a Tarka-Barka tagóvodánk és a 
Vackor óvoda gyerekei is” – nyi-
latkozta Gajdosné Szabó Anita.
„A bővítéssel létrejött épületrész 
nemcsak a gyermekek kényel-
mét szolgálja, hanem a kör-
nyezettudatos kialakítás révén 
évente akár több millió forintot 
tud megspórolni az intézmény” 
- mondta az alpolgármester. 
A korszerűsítésének köszönhe-
tően az épület a kor követelmé-
nyeinek megfelelő környezetet 
és feltételeket nyújt a gyermekek 
fejlődéséhez.  

MEGSZÉPÜLT ÉS KIBŐVÜLT  
A KERÜLET GYÖNGYSZEME!
Kucsák László: „Kerületi lakosként életem  
szinte minden fontos eseménye ideköt”

A projekt műszaki tartalma:  
 Földszint bővítése csoportszobával: 75,47 m2

 Emelet bővítése tornaszobával:  74,62 m2

 Bővítés összesen:  150,09 m2

 Erősáramú elektromos hálózat bővítése  
   a többlet-energiaigénynek megfelelően
 Villámvédelmi rendszer bővítése

Gyöngyszem Óvoda  
Támogatás összege  

48 752 099 Ft

„

„

„ „

     A BŐVÍTÉSNEK 
     KÖSZÖNHETŐEN 
KORSZERŰ 
ÉS TÁGASABB 
KÖRNYEZETBEN 
FOLYHAT 
A NEVELŐMUNKA

AZ ÓVODA KIBŐVÍTÉSE ESZTÉTIKUSABB KÖRNYEZETET 
EREDMÉNYEZETT A GYERMEKEK SZÁMÁRA

Az új épület tágasabb teret 
biztosít a gyermekek számára

„Te vagy nekünk a 
legszebb” - újjongtak a 
gyerekek az ünnepségen

Az ünnepélyes átadón a szalagot Kucsák László, a kerület 
országgyűlési képviselője, Galgóczy Zoltán alpolgármester 
és Gajdosné Szabó Anita intézményvezető vágta át
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olvAsói lEvél 

A Lakatos-lakótelep lakóközössége köszönetét fejezi ki kucsák 
László országgyűlési képviselőnek, aki az átadott dokumentumok 
(aláírásgyűjtés) után segítségünkre volt a három éve gazdátlanul 
álló buszmegállók/várók (Tinódi utca, Gölle utca) rendbetételében. 
A Lakatos Lakótelep környezetéért Egyesület továbbra is számít a 
lakosság bejelentéseire, hogy lakókörnyezetünk szebbé, rendezet-
tebbé válhasson. 
számíthatsz ránk, számítunk rád!

Csörnyei Ferencné
az egyesület elnöke

Esély A Kis- és KÖZéPvállAlKoZásoKnAK

HITELLEHETőséGEk
A széchenyi kártya Programon belül a széchenyi forgóeszközhitel 
keretében finanszírozható a forgóeszközök, vagyis a működéshez 
szükséges alapanyagok, árukészletek beszerzése, már akár 50 mil-
lió forint hitelösszegben is. A hitelhez nyújtott kamattámogatás 
emelkedésének köszönhetően a hitel rekordalacsony kamattal (évi 
nettó 2,91 százalék) igényelhető, akár tárgyi biztosíték nélkül is. A 
hitel – 1 millió forinttól 50 millió forintig – 100 ezer forintonként 
emelkedő összegű lehet.

Továbbra is népszerű a széchenyi kártya folyószámlahitel is, 
amely 50 millió forintig terjedő hitelkeretével hatékony segítséget 
nyújt az éven belüli finanszírozási igények kezelésére, elsősorban a 
likviditási problémák áthidalására, most évi nettó 3,9 százalékos 
kamattal. 

További felvilágosítás és időpont-egyeztetés a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kerületi irodájában:

1181 Üllői út 453. földszint
290-2350, 06-30-289-3029

18ker@bkik.hu
Takács Imre széchenyi kártya-ügyintéző

� egyre fontosabbá és ér-
tékesebbé válik a kerület 
egyik megújuló része. 

Pestszentlőrincnek klasszikus 
értelemben soha nem volt város-
központja, de most a thököly út 
és a Szent Lőrinc sétány lakó-
parkjával, az újjávarázsolt kossuth 
térrel, a szakrendelő mellett a múlt 
héten átadott, a későbbiekben 
új funkciókkal bővülő játszótérrel 
modern centrum születik. a sort a 
lőrinci piac előtti tér átalakításával 
folytatja az önkormányzat.

kErékgyártó györgy   

Hosszú ideje éktelenedik egy meglehetősen 
nagy, összesen 490 négyzetméteres üres te-
lek a lőrinci piac előtt. 

akadáLyMenteSen IS
Ha az ember az Üllői út felől tekint a vásár-
csarnok felé, rögtön szemet szúr a Balassa 
Bálint és a Haladás utca között fekvő ki-
használatlan telek. Azon túl, hogy nem szép 
látvány a gyorsan változó, csinosodó kerü-
letrészben, ésszerűtlen is, hogy üresen áll-
jon, hiszen a terület értéke a fejlesztésekkel 
párhuzamosan növekszik.

– Pontosan ez a két ok az, ami miatt az 
önkormányzat úgy döntött, hogy mivel az 
anyagi források megvannak, végre hoz-
zányúl a területhez – mondta Lévai István 
Zoltán alpolgármester. – Egyrészt nincs ér-
telme kihasználatlanul hagyni egy ilyen ér-
tékes területet, másrészt természetes igény a 
környéken élőktől, hogy a lakókörnyezetük 
minél szebb, otthonosabb legyen.

November közepén meg is kezdődtek a 
munkálatok a piac előtt.

– A teljes beruházás első szakasza zaj-
lik most – tájékoztatott az alpolgármester. 
– Ennek a szakasznak az a lényege, hogy a 
Haladás és a Balassa utca találkozásától in-
duló elöregedett, kényelmetlen és már nem 
biztonságos lépcsőt újra cseréljük.

kényelmesebb és biztonságosabb lesz 
tehát a piac megközelítése. és nemcsak az 
átlagvásárlóknak, hanem azoknak is, akik 
babakocsival vagy kerekesszékkel igyekez-
nek a piacra.

– A munkák eredményeképp szélesebb 
lesz a jelenlegi rámpa, így a piac megköze-
lítése akadálymentessé válik – tette hozzá 
Lévai István zoltán.

A lépcső mellett kerékpártárolót alakí-
tanak ki, így azok számára is komfortosabb 
lesz a vásárlás, akik két keréken érkeznek. 
Ráadásul esztétikusabb lesz a terület lát-
ványa, mivel a lépcső közvetlen környeze-
tét virágzó és talajtakaró cserjék, valamint 
lombos fák díszítik majd.

MáS LeSz a buRkoLat 
Mint arra Lévai István zoltán utalt, mind-
ez a beruházás első szakasza csupán. A 
teljes rendezés keretében a most még meg-
lehetősen ápolatlan terület részenként más-
más új burkolatot kap, hogy a gyalogosfor-
galom, valamint a karbantartó járművek 
közlekedése is zavartalan legyen. Az új 
burkolatot ráadásul színtanilag úgy terve-
zik, hogy a kontrasztos jelölések a rosszul 
látók számára is biztos tájékozódási pontot 
adjanak.

A lépcsőrendszer és a burkolat kiala-
kításában a tervezők figyelembe veszik a 
XVIII. kerület számos pontjának egy közös 
gondját: a csapadékvíz felgyülemlésének 
veszélyét. Mindent úgy terveznek, hogy a 
nagyobb esők során se keletkezzenek tó-
csák, vízátfolyások, így az őszi vagy az esős 
tavaszi napokon sem lesz kellemetlen az it-
teni bevásárlás.

– A teljes beruházás egyszerre szolgál-
ja a piacra érkezők kényelmét, valamint 
a környékbeliek életminőségének további 
javulását – mondta az alpolgármester. – A 
munka átmeneti kellemetlenséget okozhat 
a piacra járók számára, ezért erre az időre a 
türelmüket és a megértésüket kérjük. 

A piac megközelítését a lépcső átépítése 
alatt ideiglenes útvonalon kialakított rám-
pa teszi lehetővé az odalátogatók, áthala-
dók számára.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Városközpont 
születik

lévai istván Zoltán és szarvas Attila alpolgármester a városközpontban tekintette meg a fejlesztés elkezdését

KözleKedési 
változásoK
Folytatás az 1. oldalról

Az útátjárókban zajló munkák miatt az alábbi közúti forgalom-
korlátozásokra kell számítani:

– November 22-től várhatóan 29-ig lezárják a Bethlen Gá-
bor, a Mikszáth kálmán, a Teleki és a kubinyi Imre utcai átjá-
rót. Az Üllői utat ebben az időszakban a szomszédos mellékut-
cákon keresztül lehet elérni.

– November 29-től várhatóan december 6-ig lezárják a Léva, 
a Bártfa, a Munkács, a Máramarossziget és a szatmárnémeti 
utcai átjárót. Az Üllői utat ebben az időszakban a szomszédos 
mellékutcákon keresztül lehet elérni.

A Bkk mind a közösségi közlekedési változásokról és a 
kedvencnek jelölt járatokról, mind a közúti fennakadásokról 
folyamatosan frissülő információkat nyújt a honlapján vagy 
okostelefonra letölthető mobilalkalmazáson keresztül.

A közösségi közlekedési változásokról személyre szabott in-
formációk érhetők el a Bkk Info oldalán, a www.bkkinfo.hu 
címen vagy a Bkk Info mobilalkalmazásban. A járatfigyelő 
funkcióra feliratkozók a tetszőlegesen kiválasztott járatokról 
az összes információt azonnal megkapják akár e-mailben is. A 
Bkk webes, illetve ios, Android és Windows mobilfelületen 
is elérhető utazástervezőjével pedig a futár valós idejű adatai 
alapján tervezhető meg az utazás a Bkk honlapján, a futar.
bkk.hu címen vagy futár mobilalkalmazás segítségével, amely 
a járatok valós helyzetének térképes nyomon követésére is al-
kalmas. Indulás előtt érdemes tájékozódni a pillanatnyi közle-
kedési lehetőségekről és a tervezett változtatásokról is. Az előre 
tervezett forgalomkorlátozások már napokkal az életbelépésük 
előtt elérhetők a webes felületen.

A kozut.bkkinfo.hu oldalon valós idejű közúti közlekedési 
információk érhetők el. A fővárosban közlekedő autósok inte-
raktív online térkép segítségével tájékozódhatnak arról, hogy 
hol milyen fennakadásra kell számítaniuk.

Bűnmegelőzési 
tanácsoK 
Braille-írással
áldozatvédelemhez, bűnmegelőzéshez kapcsolódó 
találkozót tartottak november 18-án a BrFK Xviii. 
kerületi rendőrkapitányságon. Minyóczki árpád alez-
redes, megbízott kapitányságvezető irodájába vendé-
gek érkeztek. A fehér bot jellegzetes kopogó hangját 
a vakok és gyengénlátók Közép-magyarországi re-
gionális Egyesülete Xviii. kerületi lámpás Klubjának 
két tagja követte: egy vak és egy látó.

Juhos Róbert vakon született. Erős akaraterejének köszönhető-
en a fogyatékosságát huszonnyolc éve a személyiségéből adódó 
empátiával, remek kommunikációs és humorérzékkel ellensú-
lyozza. A Braille-írás elsajátításának története magyarázattal 
szolgálhat az akaraterejére: 

– Már az óvodában ráéreztem, hogy megkerülhetetlen a 
Braille-írás megtanulása. általános iskolás koromra sok mesés- 
és ifjúsági könyvet „kiolvastam”. keviczky Csilla rendőr had-
nagy, bűnmegelőzési tanácsadó előadás-sorozata részeként a klu-
bunkat is meglátogatta. Ezen az áldozatvédelmi, bűnmegelőzési 
előadáson tudatosult tagjaink és kiss júlia klubvezető fejében, 
hogy a vakok és gyengénlátók is számos alkalommal áldozatok. 
Magam is hallottam sorstársaim ellen elkövetett bűnesetekről. A 
teljesség igénye nélkül említem mobiltelefonok, laptopok, pénz-
tárcák és egyéb értéktárgyak eltulajdonítását, sőt elrablását. A 
szexuális zaklatásokról, támadásokról nem is szólva. 

– Az ötletet tett követte – kapcsolódott a beszélgetésbe Kiss 
Júlia. – országosan újdonságnak tekinthető a Braille-írásos 
bűnmegelőzési információs kiadvány, amelynek előállítása igen 
pénzigényes. és itt jött Minyóczki árpád, keviczky Csilla és 
szabó Pál rendőr törzsőrmester megvalósítási terve. A kerület-
ben szolgáló törzsőrmester rokoni kapcsolatainak köszönhetően 
a Vakok és Gyengénlátók szabolcs-szatmár-Bereg Megyei Egye-
sülete 72 darab többoldalas kiadványt készített a Lámpás klub 
részére.  Ezen kiadványok kézzel tapintható hasznát nem csu-
pán a kerületi, de az ország számos, vakokat és gyengénlátókat 
összefogó szervezete, egyesülete, valamint könyvtára is megta-
pasztalhatja.       

Ê gönczöl A.               
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5KözéletA repülőtérnek és környékének a gazdasági megerősödése a régió folyamatos fejlődésének biztosítéka

Folytatás az 1. oldalról

– Az ősz nem csupán ünnepi 
alkalmakban volt gazdag. Jelen-
tősen megélénkült például a re-
pülőtér fejlesztésével kapcsolatos 
gazdasági aktivitás. 
– Régi álmunk és stratégiai cé-
lunk, hogy a Liszt ferenc Nem-
zetközi Repülőtér környékén 
valódi, élő és fejlődő „Airport 
City” létesüljön. Bizonyára ön 
is emlékszik arra, hogy ennek 
alapjait az airLED uniós pályá-
zat során fektettük le, majd a 
folyamat a Budapest Repülőtéri 
Régió klaszter felállításával foly-
tatódott. A hazai és a nemzetkö-
zi partnereinkkel olyan terveket 
dolgoztunk ki, amelyek révén a 
reptér integrált része marad a 
városrészünknek, ugyanakkor 
az új szolgáltatások, a légi iparra 
támaszkodó új vállalkozások, a 
környéken élők komfortérzeté-
nek javítását szolgáló projektek 
megnövelik a reptéri agglome-
ráció értékét. Az tisztán látszik, 
hogy a repülőtérnek és környé-
kének a gazdasági megerősödése 
a régió egyetemes és folyamatos 
fejlődésének a biztosítéka, és a 
kerület jövőjének egyik legfon-
tosabb  záloga.  

LeGyen vonzó  
ez a RéGIó!
– Mire gondol konkrétan?
– Ahogy a régió fejlődik és erő-
södik, úgy jönnek létre új be-
fektetések, új fejlesztések, új, 
értékes munkahelyek, amelyek 
az itt lakók számára biztos meg-
élhetést nyújtanak. szeretnénk 
elérni, hogy a régió gazdaságilag 
úgy teljesítsen, mint a hasonló 
adottságokkal bíró fejlett euró-
pai térségek, és legyen vonzó a 
cégek, a befektetők számára. Ha 
ez megtörténik, akkor rengeteg 
munkahely jön létre, ami jelen-
tősen megnöveli a térség gazda-
sági stabilitását. Már most ott 
tartunk, hogy sikerült elérnünk 
a szinte teljes kerületi foglalkoz-
tatottságot, mivel a munkanél-
küliség egy százalék alá csök-
kent itt.
– Gondolom, ebből a Lufthansa 
repülőgép-mérnöki központja is 
kivette a részét.
– A prosperáló Airport Cityt 
csak szisztematikus módon, 
egymásra épülő elemekből lehet 
felépíteni. Ebben nagyon jól ál-
lunk, és igen, ebből az ön által is 
említett Lufthansa Technik AG 
repülőgép-mérnöki központja 
is kiveszi a részét. De a szintén 
nemrég átadott, a Norvég Alap 
által támogatott képzéskoordi-
nációs irodánk is itt és arra építi 
fel a jövőképét, hogy a repülőtér 
és környéke a komplex fejlesztés 
révén organikus egységként je-
lenik meg a gazdasági színterek 
között. és hogy ez mennyire 
nemcsak kerületi, hanem nem-
zeti stratégiai ügy is, azt jól jelzi, 
hogy a mérnöki központ átadó-
ját szíjjártó Péter külügyminisz-
ter is megtisztelte a jelenlétével. 

PáLyáRa áLLítják
– Akkor én is „hozok” egy mi-
nisztert: Lázár János egy hete 
jelentette be, hogy a kormány 
döntött a repülőtér és a Nyuga-
ti pályaudvar közötti gyorsvasút 
megépítéséről. 
– Így van, de bevallom, azért ez 
nem ért váratlanul… Mi erről 
már nagyon régóta egyeztettünk 
a különféle szervekkel és szerve-
zetekkel, és szinte minden évben 
történt olyan esemény, amely 
egy picit közelebb vitt bennün-
ket a megvalósításhoz. és íme, 
most már nemcsak a terveknek, 
hanem a tényeknek is eljött az 
ideje: ha minden jól megy, ak-
kor hamarosan egy 29 kilomé-
teres új vasúti pálya épül, amely 
egyébként a Budapest–Cegléd–
szolnok-vasútvonal új nyomvo-
nala is lesz egyben. Csak ez a 
beruházás nagyságrendileg 100 
milliárd forintba kerül, és nem 
nehéz belátni, hogy a kerület 
szempontjából milyen horderejű 
ügy ez. Egyre bővülő repülőtér, 
egyre erősebb Airport City, egy-

re nagyobb gazdasági aktivitás, 
vagyis a repülőtérnek teret adó 
kerület előtt olyan lehetőségek 
nyílnak meg, amilyenekről ed-
dig csak álmodhattunk. 
– A mostanság újra napirendre 
került budapesti körvasút is so-
kat segíthet. 
– Ebben a pillanatban az látszik, 
hogy a 2024-ig tartó, tehát a 
remélt olimpiarendezésig tartó 
fejlesztési időszaknak a XVIII. 
kerület egyértelmű nyertese le-
het. Mert bár a kézilabda olim-
piai döntőket vélhetően nem a 
sportkastélyban rendezik meg, 

és a Bókayban sem lesz úszóver-
seny, a kapcsolt infrastrukturá-
lis fejlesztések olyan minőségbe-
li fejlődést eredményezhetnek a 
térségben, amelyek évtizedekre 
meghatározzák a sorsunkat. Az 
s-Bahn koncepciója szintén ezek 
közé tartozik: a német, osztrák 
mintára a fejpályaudvarokra 
való befutás helyett az agglo-
meráció fontos csomópontjait 
összekötő, jelentős járatsűrűsé-
get felmutató körvasút a rossz 
közlekedésű városrészeknek, 
így Pestszentimrének jelenthet 
biztos támaszt. Ha jól tudom, 

a MáV-csoport és a Budapesti 
közlekedési központ folyama-
tosan egyeztet az ügyben. 

fejLeSztéSek 
éveIben
– A teljes foglalkoztatottság im-
ponálónak tűnik, és a statiszti-
kák szerint a lakosság elvándor-
lása is megtorpant. 
– sőt! Ha nem is nagy, de némi 
növekedés tapasztalható ezen a 
területen is. A kertvárosi öve-
zeteinket egyre több fiatal csa-
lád választja lakóhelyül, mert 
a XVIII. kerületben ár-érték 
arányban az átlagnál lényege-
sen jobbak az életkilátásaik. Azt 
gondolom, hogy ez törvényszerű, 
hiszen, ha a területen könnyen 
lehet munkát találni, ha a vá-
rosrész igyekszik minél inkább 
eleget tenni az igényeknek, ha a 
leendő lakos tisztességes, a mun-
kában és a tettekben hívő közös-
séget talál a kiszemelt területen, 
akkor minden adott ahhoz, hogy 
megvalósítsa az elképzeléseit. 
Ahogy már máskor is fogalmaz-
tam: mi vagyunk Budapest tera-
sza – ha befelé indulunk, akkor a 
nyüzsgő városban, ha kifelé, ak-
kor pedig a szívnek és léleknek 
egyaránt kedves zöldben találjuk 
magunkat. kell ennél több?

a CSaLádok 
a közéPPontban
– Például megfelelő gondoskodás 
a gyermekekről… A növekvő la-
kosság, az egyre több család, az 
egyre több gyermek vélhetően az 

önkormányzati szolgáltatások 
bővülését is előirányozza. 
– Mind a két ciklusban kiemelt 
figyelmet fordítottunk, fordítunk 
arra, hogy a gyermekes családok 
jó színvonalú nevelési és okta-
tási intézményeket találjanak. A  
szabadidő kulturált eltöltéséhez 
is igyekszünk minél jobb lehető-
ségeket biztosítani. Csak a közel-
múltban két pestszentimrei óvo-
da újult meg, a Gyöngyszem és 
a zöld Liget. Pestszentlőrincen 
pedig a Vadvirág óvoda átépí-
tését tudtuk finanszírozni; az 
utóbbihoz szükséges 100 millió 
forintot önállóan teremtettük 
elő. Egyébként hadd emlékez-
tessek mindenkit, hogy az előző 
uniós ciklusban 25(!) intézmény, 
bölcsőde, óvoda, iskola, közös-
ségi ház újult meg. Az Európai 
unió támogatásával, a környe-
zet és Energia operatív Prog-
ram (kEoP) és a közép-ma-
gyarországi operatív Program 
(kMoP) keretében 5 milliárd 
forint értékű fejlesztést hajtot-
tunk végre a kerületben, amiből 
az önkormányzat 700 millió fo-
rint önrésszel vette ki a részét. 
Ahhoz képest, hogy több mint 
10 milliárd forintos adóssággal 
vettük át a kerület irányítását, 
ezek a számok több, mint beszé-
desek. 
– Több helyről halljuk vissza, 
hogy a lakosoknak sokat jelen-
tenek az önkormányzat „apróbb 
támogatásai” is. 
– Lehet ezeket apróságoknak 
nevezni, de nem elegáns, ugyan-
is összeségében minden eddigi-
nél sokszínűbb és nagyobb mér-
tékű, éves szinten több tízmillió 
forintos juttatásokról, ajándé-
kokról van szó, amelyekkel azt 
szeretnénk jelezni, hogy a la-
kosság minden csoportját tisz-
teljük, hogy akik között élünk, 
fontosak számunkra. Csak ve-
lük lehetünk képesek arra, hogy 
tovább folytassuk azt a munkát, 
amit hat évvel ezelőtt elkezd-
tünk. Azt gondolom, hogy a kö-
zösségünk megtartó erejét és a 
szigorú költségvetési politikánk 
sikerességét egyaránt jelzi az, 

ha olyan jól tudunk gazdálkod-
ni, hogy ilyen nagyságrendben 
tudunk adományozni és támo-
gatni. Így van ez a tavaly indult 
babaprogram, a Gólyahír eseté-
ben, de így van a iskolába készü-
lő gyerekek, az ifjú házasok vagy 
éppen a nyugdíjasok esetében 
is. Az ilyen sokrétű és intenzi-
tású támogatás ritkaságszámba 
megy, bárhova menjünk is az 
országban. 
– Van intézményesült rendszere 
a további terveknek és elképze-
léseknek? 
– Amennyiben lehetőség nyílik 
rá, az aktuális európai uniós 
tervezési időszakban az önkor-

mányzat újabb források elnyeré-
sére pályázik, és abban is biztos 
vagyok, hogy a sokat próbált, 
sok tudást és tapasztalatot ösz-
szegyűjtő hivatali csapat nem 
okoz csalódást. Mára sikerült 
olyan úgynevezett várospolitikai 
intézményt létrehoznunk, amely 
a mindennapi teendők mellett a 
hosszú távú elképzelések megva-
lósítására is képes. Az a helyzet, 
hogy ez egy olyan csapat, ame-
lyik a feladatok megoldásába 
akár évek munkáját és energiáját 
is zokszó nélkül beleteszi, de a 
sikeres projektek megünneplését 
bruttó két órában elintézi. szere-
tem, hogy így van. 
– Mennyire tartja nyitottnak az 
önkormányzatot, a polgármeste-
ri hivatalt? 
– Nem önmagáért létező intéz-
ményekben dolgozunk, ezért 
ötletből is nagyon sok van. 
ugyanazokat a dolgokat látjuk 
és érezzük, mint a lakosok, így 
a problémák jelentős részét is-
merjük, és éppen ezért azonnali 
megoldást is szeretnénk mind-
egyikre. Legyen még gyorsabb az 
ügyintézés, legyen még egysze-
rűbb az adminisztráció, legyen 
még hatékonyabb a városüze-
meltetés, legyen még gyorsabb 
a problémakezelés. Ezek olyan 
területek, amelyekre nagy súlyt 
fektetünk. Úgy látom, hogy a 
városvezetés proaktívan, szűnni 
nem akaró kezdeményezőképes-
séggel áll a dolgokhoz, és nem 
telik el úgy egy nap, hogy valaki 
ne állítana be egy támogatandó 
javaslattal. Néha úgy érzem ma-
gam, mint az a családfő, akinek 
a családja, mire hazaviszi a fize-
tését, már pontosan tudja, mire 
fogja költeni…

a teGnaP 
javított kIadáSa
– És mi a mérce? 
– Rejtő jenő azt írta valahol, 
hogy egy úriember nem a társa-
ságnak, hanem önmagának bo-
rotválkozik. Mi is így vagyunk 
ezzel. Elsősorban a kerületiek-

nek és saját magunk lelkiisme-
retének akarunk megfelelni. 
Van egy zsinórmértékünk, amit 
minden körülmények között 
irányadónak tekintünk. Vannak 
elfogadott, szilárd, megkérdő-
jelezhetetlen, a kerület történe-
téből levezethető értékeink, és 
a mi viszonyítási pontjainkat 
ezek jelölik ki, nem pedig az 
aktuálisok. Mi nem azon dol-
gozunk, hogy bebizonyítsuk, 
hogy dolgozunk. Mi mindennap 
egy jobban működő kerületért 
dolgozunk, amely felülmúlja a 
tegnapit. Úgyszólván minden-
nap a tegnap javított kiadásán 
dolgozunk.

MunkahelytereMtés 
előtt és után
Ughy Attila a kerület fejlődésének lehetőségeiről
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� egy ellenzéki 
felvetés nyomán 
egységesen állt 

ki az önkormányzat 
képviselő-testülete 
amellett, hogy az 
elmúlt évek fejlesz-
téseit a környezettu-
datosság határozta 
meg, és hogy ez 
jellemezze a jövő évi 
terveket is. a testü-
let november 8-án 
ülésezett.

kErékgyártó györgy  

Nem kell aggódniuk a kondor 
Béla sétányon lévő háziorvosi 
rendelőbe járó betegeknek: nem 
maradhat el rendelés. Szebényi 
Attila, a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi 
szolgáltató Nonprofit kft. ügy-
vezető igazgatója jelentette ki 
ezt a november 8-i képviselő-
testületi ülésen. Kőrös Péter kép-
viselő (MszP) annak apropóján 
tette fel a kérdést – lesz-e, aki 
tovább rendel –, hogy az önkor-
mányzat hivatalosan is felbontja 
a szerződést az egyik nyugdíjba 
vonuló és ezért a praxisát áta-
dó háziorvossal. Az ügyvezető 
igazgató úgy tájékoztatott, hogy 
már folynak a tárgyalások az 
ügyben, és előreláthatólag még 
az idén sikerül betölteni a pra-
xist. 

– Nem egyedi esetről van szó, 
a háziorvosok közül egyre töb-
ben mennek nyugdíjba – tette 
hozzá. – Mivel hosszú ideje ta-
nítok az egyetemen, én magam 
is hívtam már ide rezidenst. Ha-
sonló helyzetekre egyre inkább 
számítanunk kell.

Az egészségügyért felelős al-
polgármester, Dömötör István 
úgy fogalmazott, hogy rende-
lés nem maradhat el. Ilyesmire 
egy esetben volt példa, az ön-
kormányzat akkor is nagyon 
keményen lépett fel az ügyben. 
A betegek ellátása az elsődleges 
feladatok közé tartozik.

zöLd, de 
hoGyan?
Egy elektromos autó használatá-
ról döntött a képviselő-testület. 
Erre minisztériumi támogatással 
nyílt lehetőség. Az új, környezet-

barát jármű az önkormányzat 
tulajdonába kerül, annak mun-
káját segíti. Nagy vitát váltott ki 
Kassai Dániel képviselő (LMP) 
hozzászólása, aki kevésnek ítélte 
egyetlen autó beszerzését, és úgy 
fogalmazott, az önkormányzat 
többet is tehetne annak érdeké-
ben, hogy a kerület mindinkább 
a környezettudatosság felé for-
duljon. Ughy Attila polgármes-
ter a válaszában felhívta kassai 
Dániel figyelmét arra, hogy az 
önkormányzati gépjárműflotta 

átalakítása már 2012-ben meg-
kezdődött, amikor a kerület 
országosan is az elsők között 
csatlakozott a Honda-program-
hoz, amelynek köszönhetően 
négy hibrid járművet használ. 
Mint mondta, az elektromos 
autók piaca forradalom előtt áll, 
ezért még nehezen kiszámítható 
az ilyen járművek megtérülése, 
de bizonyítja, hogy a kerület 
nyitott a használatukra, hogy 
éppen ez előző ülésen szavaz-
tak arról, hogy Pestszentlőrinc-

Pestszentimre pályázat útján 
több elektromos töltőállomást 
létesít a kerületben. Dömötör 
István emlékeztetett a XVIII. 
kerületi önkormányzat hozzáál-
lását hat éve jellemző erdőfelújí-
tásokra, parkrekonstrukciókra, 
lakossági pályázatokra, illetve a 
civil zöldmozgalmak támogatá-
sára. Az alpolgármester kiemel-
te, hogy az elmúlt két évben a 
Pilisi Parkerdő zrt-vel együtt-
működve összesen 14 ezer fát 
ültettek a kerületben. Tájékoz-

tatott továbbá, hogy a két város-
rész számos intézménye rendel-
kezik már saját napelem-, illetve 
napkollektorparkkal, és arra is 
rámutatott, hogy a korábbi 30–
40 millióhoz képest jelenleg 150 
millió forintos a környezetvé-
delmi büdzsé. Petrovai László 
(PM) megerősítette, hogy az 
elmúlt másfél ciklus hat évének 
a felújításai szerinte is mind a 
környezettudatosság jegyében 
folytak. Hozzátette, hogy bár az 
elektromos autók hatékonysága 

valóban nehezen megjósolható, 
a jövőbeli fejlesztéseket mindin-
kább ennek jegyében kell meg-
valósítani.

Új honLaP:  
56 a keRüLetben
A testületi ülés érdekes kiegészí-
tője volt a napirendi pontok tár-
gyalása előtt Heilauf Zsuzsanná-
nak, a Tomory Lajos Múzeum 
igazgatójának előadása. A kiváló 
történész-muzeológus egy hosz-
szú kutatás eredményét mutatta 
be: azt a honlapot, amelyen si-
került végre egy helyen közzé-
tenni 1956 kerületi eseményei-
nek írott, elbeszélt és fényképes 
dokumentumait. Mint mondta, 
a http://18ker1956.hu/ weboldal 
tartalma nem végleges, folya-
matosan bővül. A kutatásokhoz 
eddig is sok segítséget kaptak 
– még külföldről is – visszaem-
lékezőktől, családtagoktól, és 
remélik, hogy a jövőben is lesz-
nek olyanok, akik történetekkel, 
dokumentumokkal tudnak hoz-
zájárulni az anyag gazdagítá-
sához. A kutatókkal a múzeum 
honlapján jelzett címeken, tele-
fonszámokon bárki felveheti a 
kapcsolatot.

dömötör istván, 
az egészségügyért 
felelős alpolgármes-
ter úgy fogalmazott, 
rendelés nem ma-
radhat el. ilyesmire 
egy esetben volt pél-
da, az önkormányzat 
akkor is nagyon ke-
ményen lépett fel az 
ügyben. A betegek 
ellátása az elsődle-
ges feladatok közé 
tartozik.

IgenIs zöld
kerület a mIénk!
A környezettudatosság határozza meg az önkormányzat további fejlesztéseit is

 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Az ARC első ízben rendezte féléves értekezletét 
hazánkban. A Repülőtéri régiók márkázása című 
kétnapos találkozót a Budapesti Repülőtéri Régió 
klaszter (BuD klaszter) meghívására tartották a 
Liszt ferenc Nemzetközi Repülőtér 1-es terminál-
jának épületében. 

veRSenykéPeS, 
befektetőbaRát
A konferenciát Papp István, a Nemzeti Befekte-
tési Ügynökség elnökhelyettese nyitotta meg, aki 
beszédében kiemelte: a kormány elsőrendű célja 
az, hogy hazánk közép-Európa egyik legver-
senyképesebb és befektetési szempontból legvon-
zóbb országává váljon. Ahhoz, hogy a Liszt fe-
renc repülőtér versenyképes legyen a régióban, és 
ki tudja használni a geográfiai előnyeit, modern 
infrastruktúra kiépítésére van szükség. Mivel 
Magyarország rendelkezik Európa harmadik leg-
fejlettebb autópálya-hálózatával, amely sűrűségé-
ben és fejlettségében térségünkben a legjobb, ezt 
az előnyt a további fejlesztésekkel jól ki tudjuk 
majd aknázni.

Hasonló a helyzet a hazai vasúthálózattal, 
amelyben szintén további beruházásokra van 
szükség. A kormány ezért 200 milliárd forint 
értékű beruházást hagyott jóvá a kötött pá-
lyás infrastruktúra megújítására, amit a fővá-
ros valósít meg. Ez nagyban hozzájárul majd 
regionális versenyelőnyünk növekedéséhez a 
vasúthálózat tekintetében is. 

öSSzeköttetéS 
a beLváRoSSaL
Papp István kitért arra is, hogy a Liszt ferenc 
repülőtér jelenlegi formájában még nem képes 
teljes mértékben kihasználni a földrajzi hely-
zet adta lehetőségeket, ezért elengedhetetlenek 
a további fejlesztések, beruházások, és a repü-
lőteret körülölelő olyan gazdasági térség létre-
hozására van szükség, amilyen sok más európai 
repülőtér körül már kialakult. A legfontosabb 
– halasztást nem tűrő – fejlesztés a ferihegyi 
repülőtér összekötése a belvárossal. Az előadó 
hozzátette, hogy a Budapesti Repülőtéri Régió 
klaszter kitűnő fórum arra, hogy mindezeket a 

fejlesztéseket és elképzeléseket közös mederbe 
tudják terelni.

A vendéglátó BuD klaszter alapítóinak kép-
viseletében Ughy Attila, a XVIII. kerület polgár-
mestere, a fővárosi közgyűlés tagja beszédében 
azt emelte ki, hogy a repülőterek a 21. században 
már nem pusztán az utas- és áruszállítás bázisai, 
hanem komplex közlekedési csomópontok és szol-
gáltató központok, amelyek jelentősen meghatá-
rozzák egy-egy terület, régió gazdasági erejét és 
teljesítményét. Vagyis a repülőterek városokká, 
úgynevezett Airport Citykké nőtték ki magukat, 
és ezt a folyamatot a Liszt ferenc repülőtérnek is 
követnie kell. 

„Ehhez járul hozzá kerületünk a maga eszköze-
ivel. A budapesti légikikötő versenyképességének 
megőrzése, fejlesztése érdekében kerületünk sike-
resen zárta le az airLED elnevezésű Eu-s projektet, 
megalapította a BuD klasztert, amelyben önkor-
mányzatunk vezető szerepet tölt be, és számtalan, 
a mai tanácskozáshoz hasonló alkalmat teremtet-
tünk arra, hogy meghallgassuk a szakembereket, 
és valóban éljünk a tudástranszfer lehetőségével. 
Emellett Pestszentlőrinc-Pestszentimrén régóta 
építjük tudatosan partneri kapcsolatunkat a Liszt 
ferenc Nemzetközi Repülőteret működtető Buda-
pest Airport zrt-vel. Ez a kapcsolat példaértékű, 
és a sikeres projektjeink megkérdőjelezhetetlen 
referenciát és olyan tudástőkét jelentenek, ame-

lyet a projektben szereplő minden fél használhat 
és kihasználhat saját fejlődése és a közös fejlődés 
érdekében” – mutatott rá a polgármester. 

A társszervező Airport Regions Conference 
elnöke, Sergi Alegre Calero arról szólt, hogy a 
márkaépítés a térségek közötti versengéssel egyre 
fontosabbá vált a régiók számára is, ezért minden 
régiónak meg kell találnia a saját arculatát.

PaRtneRek euRóPábóL
A konferencián felszólalt még többek között 
Vincent Gollain, a Párizsi Régió Területfejleszté-
si Ügynökségének vezető közgazdásza, Oyvind 
Satvedt, az oslói Regionális szövetség ügyvezető 
igazgatója, Jocelyne Napoli, a Toulouse-i Egyetem 
kutatója, Yoel Mansfeld, a Haifai Egyetem profesz-
szora és Léa Bodossian, az ARC főtitkára. 

A nemzetközi tapasztalatokat a hazai tervek 
ismertetése egészítette ki, így a Budapest Airport 
fejlesztéseiről Szarvas Gábor, a repülőtér kö-
zösségi kapcsolatokért, környezetvédelemért és 
működésbiztonságért felelős igazgatója tartott 
előadást. A márkaépítésről szóló panelbeszélge-
tés résztvevőjeként Heffner Róbert főosztályve-
zető ismertette a Nemzeti Befektetési Ügynökség 
befektetésösztönzési tevékenységét.

Ê barcs Endre

A REPÜLőTéRI  
RéGIó Új ARCuLATA
Kerületünk képviseli Magyarországot a nemzetközi szervezetben 
A brüsszeli székhelyű Airport regions Conference (ArC) Európa légiszállítással fog-
lalkozó szakembereit és a kontinensünk nemzetközi repülőtereinek térségében műkö-
dő regionális és helyi politikai döntéshozókat tömöríti. Ennek az európai szervezetnek 
Magyarországról egyedül a Xviii. kerület a tagja. 

A környezetkímélő Honda hibridautók évek óta róják a kerület útjait  

Az Arc első ízben rendezte féléves 
értekezletét hazánkban
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Az Arc első ízben rendezte féléves 
értekezletét hazánkban

�az emberiség 
évszázados 
kísérletezése 

a légtér meghódí-
tásáért a 21. szá-
zad elejére akkora 
sikerré érett, hogy 
a világvárosok 
repülőterei immár 
tömegek közlekedési 
és közösségterem-
tő csomópontjaivá 
váltak. 

ZAráNDy ZoltáN   

Amennyire igaz az, hogy a ke-
rületünkben elhelyezkedő Liszt 
ferenc Nemzetközi Repülőtér 
a főváros és Magyarország első 
számú légiforgalmi kapuja, any-
nyira kézenfekvőnek látszik az 
is, hogy a repülőtér az itt lakók 
foglalkoztatásának is egyik tere-
pe, egyfajta virtuális foglalkoz-
tatási kifutópálya is lehet. 

a táRSadaLoM 
fejLődéSééRt
Európai mozgásterünk felmérése 
és kihasználása, az önkormány-
zatiság, a partnerségre építő kö-
zösségi városirányítás olyan élet-
hosszig tartó tanulási folyamat, 
amelyhez rendelkezésre állnak 
az európai források, a hazai és 
európai szakemberek, valamint 
polgáraink nyitottsága is.

Ez a felismerés adta a kiin-
dulópontot a XVIII. kerületi 
önkormányzatnak ahhoz, hogy 
egy innovatív és dinamikus 
képzési projektet alapozzon 
meg, amely eredményesebbé 
teszi a kerületben élő munka-
vállalók repülőtéri foglalkozta-
tását. Tág és sokrétű szakmai 
háttérrel rendelkező nemzet-
közi partneri együttműködés 
jött létre, amelynek szereplői 
garantálhatják a kezdeményezés 
újszerűségét és sikerességét. A 
finanszírozást a Norvég Alap, a 
kompetenciafejlesztési program 
szakmai hátterét a Lillehammeri 
Egyetem, szakmai tartalmát a 
zsigmond király Egyetem és a 
felnőttképzők szövetsége, a fog-
lalkoztatási lehetőségeket a Liszt 
ferenc repülőtér menedzsment-
je, az önkormányzati partnersé-
get pedig kerületünk és Vecsés 
együttműködése adja.

A képzési programot részle-
tes repülőtéri és kerületi mun-
kaerő-piaci elemzés alapozta 
meg, amit az élethosszig tartó 
tanulás és a felnőttképzés terén 
gazdag tapasztalatokkal rendel-

kező Lillehammeri Egyetemen 
és a város önkormányzatánál 
tett szakmai látogatás, valamint 
a hazai trénerekkel folytatott 
konzultációk követtek. 

Új kéPzéSI IRoda
Az innovatív képzési program 
végrehajtásához egy impozáns, 
a 21. századi felnőttképzési fel-
tételeknek megfelelő interak-
tív képzési teret hozott létre az 
önkormányzat. November 9-én 
ünnepélyesen adták át a Hen-
gersor utca és az Üllői út sarkán 
(Üllői út 317.) a TuD18 képzés-
koordinációs Irodát. A felújított 

épület a tágas, több mint 150 
négyzetméteres képzési térrel, a 
vadonatúj berendezéssel, a ke-
rületben egyedülálló samsung 
smart school interaktív okta-
tói rendszerrel és a hallgatók 
számára elérhető táblagépekkel 
ideális közeget biztosít az aktív 
tanuláshoz. A TuD18 megnyi-
tóünnepségén a kerület nevében 
Ughy Attila polgármester, Nor-
végia és a Norvég Alap képvise-
letében a hazánkba frissen kine-
vezett nagykövet, Olav Berstad, 
a Miniszterelnökség részéről pe-
dig Savanyú Adrián főosztály-
vezető mondott beszédet. 

Mindhárman hangsúlyozták 
az élethosszig tartó tanulás ki-
emelkedő fontosságát a munka-
vállalásban, a sikeres helyi tár-
sadalomfejlesztésben, valamint 
az önkormányzatok, a repülő-
tér, a kapcsolódó gazdasági és 
felsőoktatási szereplők közötti, 
modellértékűvé tehető társulási 
együttműködés értékét.

MIt Lehet 
tanuLnI?
A TuD18-ban megtestesülő 
projekt lelkét a képzési progra-
mok adják: ezek több hónapon 

át tartó kérdőíves vizsgálat és 
interjúsorozat eredményeként 
fogalmazódtak meg, amelyek-
ben a repülőtér képzési igényeit 
és a munkavállalói szükség-
leteket igyekeztek feltárni. A 
vizsgálat során több szereplőt 
is megkérdeztek: a nagyobb 
reptéri vállalatok vezetőit, az 
önkormányzatok és más hi-
vatalok vezető tisztségviselőit, 
valamint a kerületi lakosság 
körében is igyekeztek több cél-
csoport véleményét és igényét 
felmérni.

A szakmai képzési prog-
ramban a reptéri működéshez 

kapcsolódó építő- és anyag-
mozgató gépkezelői és speciális 
áruk szállítmányozási ismere-
teinek (okj-szintű) képzésére 
lehet jelentkezni, míg a kom-
petenciafejlesztésben a külön-
féle munkaköröktől független 
területeken kívánnak segítséget 
nyújtani a munkavállalóknak. 
Ezek sorában szerepel az angol 
nyelvű kommunikáció, az iro-
dai informatikai alkalmazások 
fejlesztése, a vezetői készségek, 
a stresszkezelés és a projekt-
szemléletű menedzsment kész-
ségeinek fejlesztése is.

A projektben megvalósuló 
képzések célcsoportját elsődle-
gesen azok a jelenlegi és leendő 
munkavállalók alkotják, akik a 
képzések révén új lehetőséget 
kapnak az elhelyezkedésre, il-
letve munkavállalóként javul a 
teljesítményük, s ezáltal stabili-
zálódik a pozíciójuk. 

Lehet MáR 
jeLentkeznI 
November eleje óta 
előregisztráció keretében lehet 
jelentkezni a 2016 decembere és 
2017 áprilisa közötti ingyenes, 
munkaerő-piaci felzárkóztatást 
segítő képzésekre. A jelentkezés 
során elsőbbséget kapnak a ke-
rületi és a vecsési lakosok, illet-
ve az itt jelenleg munkahellyel 
rendelkezők. kiemelten számít 
az iroda a női munkavállalók, 
a jelenleg gyesen, gyeden lévők 
vagy abból frissen visszatértek, 
valamint az 50. életévüket betöl-
töttek érdeklődésére és bekap-
csolódására.

jelentkezni a www.tud18.
hu honlapon lehet a „képzé-
sek” menüpontban, ahol az 
érdeklődők a képzések pontos 
leírását is megtalálhatják. Akik 
nem rendelkeznek internet-
hozzáféréssel, azok a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
zrt. ügyfélszolgálati irodájában 
(Baross u. 7.) kaphatnak felvilá-
gosítást.

több munkahely, 
több lehetőség
A repülőtéri munkahelyteremtés európai modellje 
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A november 10-i ünnepélyes 
átadón a zöld Liget óvodásai 
játékos tornaórával vették bir-
tokba a helyiséget. A kicsik lel-
kesen mozogtak, eljátszották a 
mondókákat, táncoltak, és hogy 
mennyire komolyan vették a 

feladatot, mutatja, hogy egy-egy 
aprócska hibát vétve volt, aki-
nek sírásra görbült a szája. Igaz, 
csak egy pillanatig, mert a leej-
tett kendőt felvéve a következő 
ütemre már újra együtt táncolt 
mindenki. A kedves produkció 

szünetében Ughy Attila polgár-
mester rövid köszöntőjében úgy 
fogalmazott, hogy régi adóssá-
got törlesztett az önkormányzat 
a tornaszoba megépítésével. 

– Nagyon fontos, hogy a 
gyermekek szellemi nevelése, a 
környezettudatos gondolkodás-
mód elsajátítása mellett jusson 
idő a testmozgásra is. A min-
dennapos testedzésre most már 
télen is megfelelő körülménye-
ket biztosít ez a kis tornaterem. 

Galgóczy Zoltán elmondta, 
hogy nagyjából egy hónap alatt 
a zöld Liget óvoda a harmadik 
intézmény, ahol jelentős bőví-
tést végeztek.

– Elmondhatjuk, hogy len-
dületben a köznevelési ágazat, 
hiszen rövid időn belül torna- 
és csoportszobát adhattunk át 
a Vadvirág óvodában, torna-
helyiséget kapott a Gyöngy-

szem óvoda, most pedig a zöld 
Liget óvodában fejeződött be 
ez a fejlesztés – mondta az al-
polgármester, hozzátéve, hogy 
bár az önkormányzat mindezt 
saját erőből finanszírozta, az 
érdem a helyi adófizető polgá-
roké. – Azt mondhatjuk, hogy 
a kerület adóereje igen nagy. 
Ehhez természetesen kell a Liszt 
ferenc repülőtér is, de a helyi 
vállalkozások is fegyelmezetten 
fizetik a telekadót és az iparűzé-
si adót.  Ezek a bevételek teszik 
lehetővé az önálló önkormány-
zati fejlesztéseket. A szülők által 
támogatott óvodai alapítványok 
is sokat segítenek, közel egy éve 
ennek segítségével készült el a 
kREsz-pálya a zöld Ligetben.

A tornaszoba átadóján Bauer 
Ferenc, a körzet önkormányzati 
képviselője is részt vett.

Ê Puskás A.

jussoN IDő  
A TEsTMozGásRA
Tornaszobát avattak a Zöld Liget oviban

A Hengersor utca és az üllői út sarkán az önkormányzat kezdeményezésére, a Norvég Alap támogatásával jött létre a tuD18 
képzéskoordinációs iroda

Ötvennégy négyzetméteres tornaszobával bővült a 
Pestszentimrei Zöld liget Óvoda. A teremnek is beillő 
helyiségbe az óvoda udvarára néző nagyméretű abla-
koknak köszönhetően árad a természetes fény. 

A HetiVálasz havi melléklete
PEST-BUDAI LÁTKÉP

KORZÓ: 
Kultúrtörténeti séták híres emberekkel

ARCHITÉKA: 
Építészkritika a főváros épületeiről

POLC: 
Könyvajánló Budát, Pestet érintő témákról

KERESSE 
a december 8-i 

SZÁMBAN!

94x138_5_pest-budai.indd   1 2016.11.16.   10:47
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8 Felkészülten várja a telet a VárosgazdaKözélet

�a városokban és 
főként a főváros-
ban élő emberek 

többnyire elszoktak 
az embert próbáló 
téltől. Ritkán esik 
nagy mennyiségű hó, 
és ha mégis, akkor 
pár napnál tovább 
nem tart a minden-
napjainkat megzavaró 
havazás. az időjárás 
azonban szereti a 
meglepetéseket, ezért 
fel kell készülni a 
télre. Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén a vá-
rosgazda XvIII. kerület 
nonprofit zrt. idén is 
teljes felszereltséggel 
és létszámmal várja a 
fagyos, csapadékos 
hónapokat.

Puskás AttilA   

Novemberben a kora reggeli 
havas eső, majd az azt követő 
pár perces hóesés egészen mást 
vált ki egy négyéves óvodásból, 
mint a szülőből. A lelkes „Apu, 
felhozod a szánkót?!” felkiáltást 
ekkor még egy kedves mosollyal 
elengedi a füle mellett az ember, 
de akaratlanul is reménykedni 
kezd, hogy ha beköszönt az igazi 
tél, a társasház előtti hólapáto-
lásra csak a szomszédokra eső 
napokon lesz szükség.

teRvSzeRű 
Munka
A XVIII. kerületben évek óta 
a legnehezebb helyzetekre is 
kiterjedő téli felkészülési terv 
szerint dolgozik novembertől 

hóolvadásig a Városgazda zrt. 
kipróbált csapata. 

– A korábbi évekhez hason-
lóan készen állunk a télre. A vá-
rosüzemeltető cég hóeltakarító 
brigádjai és a járművek szük-
ség esetén a lehető legrövidebb 
időn belül meg tudják kezde-
ni a hóeltakarítást, illetve a 
síkosságmentesítést – tájékozta-
tott Lévai István Zoltán alpol-
gármester.

A téli intézkedési terv egyéb-
ként részletesen felsorolja az 
önkormányzat kezelésében lévő 
aszfalt- és földutakat, kiemelt 
járdaszakaszokat és közterüle-
teket, amelyeken a Városgazda 
munkatársai teremtik meg a 
balesetmentes közlekedés fel-
tételeit. A feladatok elvégzése 
során elsőbbségben részesülnek 
az intézmények, a forgalmasabb 
utak és csomópontok.

bevetéSRe 
kéSzen
A hó és jég ellen bevethető gép-
park sem ismeretlen a kerü-
let lakosai előtt. A járművekre 
gyorsan felszerelhető tolólapok 
és sószóró adapterek ugrásra ké-
szen állnak a bevetésre, és nem 
lesz hiány a jégmentesítő anya-
gokból, útszóró sóból sem. A 
Városgazda munkatársai a ke-

rületi fenntartású utakon telje-
sítenek szolgálatot, de a korábbi 
években is előfordult, hogy a cég 
besegített a fővárosi közterület-
fenntartó zrt-nek. Erre legin-
kább akkor volt szükség, ami-
kor az fkf-nek az autóbuszok 
vonalait kellett elsődlegesen 
megtisztítania, így az egyéb te-
rületein jól jött a helyi segítség.

A járdákat toló- és szórógé-
pek tisztítják majd meg, ame-

lyeknek biztosított a gyors után-
töltése. A tolólapos járművek 
az úttesteken fognak dolgozni. 
A jégmentesítéshez az elmúlt 
években megszokott módon 
környezetbarát anyagot használ 
a Városgazda.

KErEsséK AZ ügy-
FélsZolgálAtot!
Az intézmények járdáin, 
a kiemelt területeken, 
valamint a meredek és 
forgalmas útszakasz-
okon a hó eltakarítá-
sa a városgazda Zrt. 
feladata, a saját portája 
előtt azonban minden 
ingatlantulajdonos 
köteles eltakarítani a 
havat, csúszásmen-
tessé tenni a járdát. 
Járdán és zöldterületen 
nem lehet útszóró sót 
használni, ezeken a 
helyeken csak a nö-
vényekre veszélytelen 
környezetbarát szóró-
anyag alkalmazható.
A havazással, a téli 
időjárás miatt megvál-
tozott útviszonyokkal 
kapcsolatos bejelenté-
seket, illetve bármilyen 
észrevételt, javaslatot 
a városgazda központi 
ügyfélszolgálatán lehet 
megtenni (Baross u. 7. 
telefon: 297-0799 és 
06-30-549-6922. E-ma-
il: ugyfelszolgalat@
varosgazda18.hu).

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

– k5, mert a hely hivatalos címe kossuth tér 
5. – magyarázta Szigeti Csaba, a hely üzemel-
tetője –, és k5, mert ezt a szlogent választottuk 
magunknak: „kultúrából ötös”. szeretnénk, ha 
a k5 nem egy egyszerű vendéglátós hely lenne, 
hanem olyan találkozási pont, ahol mindig 
várja valami érdekes program is a betérőt.

szigeti Csaba elmondta, hogy a Téglagyári 
Megálló megszűnése komoly űrt hagyott maga 
után, sokaknak hiányzik egy olyan hely, ahol 
sokat szól a zene, kis kiállítások, előadások, 
könyvbemutatók, közönségtalálkozók zajla-
nak. 

– Ezt mind szeretnénk megadni a vendé-
geinknek – avatott be, hozzátéve: – Emellett 
a kor ízlésének megfelelő gasztronómiai kíná-
lattal készülünk. Az idősebbek finom sütemé-
nyekre számíthatnak nálunk, minden korosz-
tály örül majd a kézműves fagylaltnak, a fiatal 
párok könnyű és finom ebédeket, vacsorákat, 

jó borokat kaphatnak, de szerepel a kínálatban 
a street food is.

A főnök hangsúlyozta, hogy szeretnék, ha 
tényleg minden korosztály jól érezné itt ma-
gát.

– Az idősebbeknek szervezünk majd olyan 
bakelitpartikat, ahol egy-egy tea, sütemény 
mellett meghallgathatják a régi lemezeiket, a 
fiataloknak pedig tavasztól kialakítunk úgy-
nevezett raklapbútorokat, amelyeken elidőz-
hetnek, ha nem akarnak, még rendelniük sem 
kell.

és mindemellett végig szól majd a zene…
– Bizony. Tavasztól őszig szeretnénk sza-

badtéri események bázisaként szolgálni, sőt 
saját zenés programokat is szervezni. Nem ti-
tok, arra vágyunk, hogy egy picit visszalopjuk 
a hajdani LIP, vagyis a Lőrinci Ifjúsági Park 
hangulatát a térre.

Ê-kerékgyártó-

Kultúrából ötös 
Az adventi időszakra ismét felpezsdül az élet a Kossuth téren: november végén 
nyílik meg a thököly út felőli oldalon kialakított új épületben a K5 Kultbisztró, 
amely mindenkit vár majd, aki szereti jó társaságban tölteni a szabad estéket, 
hétvégéket.

A jégmentesítéshez az elmúlt években megszokott módon környezetbarát anyagot használ a városgazda

a jéggel Is elbánnak
Nem okozhat meglepetést a hóesés

 

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről 
 

Ki sepri a kéményt? 
A lakossági kéményseprést több megyében átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, 
hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő 
szakemberek végzik. Az újdonság csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a 
feladatot, ott a katasztrófavédelem 
szervezésében valósul meg a 
kéményseprés.  

 
Mikor jön a kéményseprő? 
A lakossági sormunka nincs 
összefüggésben a fűtési időszakkal. 
A kéményseprők ütemterv alapján 
érintik az egyes települések utcáit. 
Ez gázüzemű és zárt égésterű 
tüzelő- és fűtőeszközök esetén 
kétévente, minden egyéb 
fűtőberendezés esetében évente 
történik meg. 
 
Mennyibe kerül a kéményseprés? 
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem 
mindenhol. A kéményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a 
a megadott időpontban nem találja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy 
értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a 
kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor 
elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért 
már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem 
csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem kéményseprőinek! 
 
Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába? 
A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a 
levegő-utánpótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások 
vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a 
szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó 
munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell. 
 
Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni? 
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán 
túl is. Az ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es 
menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-
14.00-óráig érhető el. További információkat talál a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu 
weboldalon.  
 
Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt 
Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, 
hogy a kéményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki 
ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a 
kéményseprő készpénzt fogad el. 
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9A tél közeledtével egyre jobban kell figyelnünk a megfázás megelőzésére egészség

�a tél közeledté-
vel egyre töb-
ben teszik fel 

maguknak a címben 
szereplő kérdést. 
a legfontosabb az, 
hogy megmérjük, 
van-e lázunk. egyéb 
tünetünk: torokgyul-
ladás, ízületi, illetve 
izomfájdalom, ál-
talános levertség? 
ha ezek a tünetek 
fennállnak, keresse 
fel a háziorvosát, aki 
megvizsgálja, ellátja, 
megállapítja, hogy 
egyszerű megfázásról 
van-e szó, vagy már 
felléptek mellékhatá-
sok, szövődmények.  

A náthát és az influenzát is vírus-
fertőzés okozza, de az influenza 
lefolyása sokkal súlyosabb lehet, 
mint az egyszerű megfázásé.  Az 
influenza hirtelen kezdődik, lap-
pangási ideje 1–4 nap. A házior-
vos előírja a megfelelő kezelést. 
(Ha kell, lázcsillapítás, általá-
ban vitaminok és bő folyadék-
fogyasztás, antibiotikum csak 
szövődmény esetén!) Meg lehet 
gyógyulni a szövődményekből 
is, de lehetőleg meg kell előzni a 
bajokat, mert a hideg beálltával 
egyre több a szezonális influen-
za, amely ellen lehet védekezni. 
Ennek leghatékonyabb eszköze 
a védőoltás, amely sokak szá-
mára ingyenes, és még a járvány 
kialakulása előtt célszerű kérni. 
Már rendelkezésére áll a kerület 
lakosságának is a háziorvosok-
nál (jelenleg térítésmentesen 3 
éven felülieknek a 3fluart elne-
vezésű, 3 év alatti gyermekek-
nek a Vaxigrip vakcina). Akik 
nem jogosultak térítésmentes 
védőoltásra, azok is hozzájut-
hatnak a gyógyszertárakban, és 
beadathatják maguknak. 

Soha neM kéSő
Az influenza kellemetlen tüne-
tekkel járó megbetegedés, ál-
talában szövődmények nélkül, 
pár nap alatt gyógyul, de sok 
esetben súlyos szövődményei 
vannak, és kórházi kezelést 

igénylő állapot alakulhat ki.  Az 
influenzajárványok csúcspont-
ja általában február–márciusra 
esik. A legjobb ősszel beadatni 
a védőoltást, mivel a védett-
ség kialakulásához egy-két hét 
szükséges. De soha nem késő! 
A beoltott személy közvetlenül 
nem fertőz. Az oltást évente kell 
beadatni, mert az előző évi nem 
nyújt megfelelő védelmet a kö-
vetkező szezonra.  
fontos tudni, hogy egyetlen vé-
dőoltás sem nyújthat 100 száza-
lékos védettséget! Az influenza 

elleni védőoltás önkéntes, de bi-
zonyos munkakörökben előírás-
szerű lehet. Az oltóanyagban 
olyan legyengített vírusrészecs-
kék vannak, amelyek nem okoz-
nak betegséget, mintegy felké-
szítik az immunrendszert az 
influenza elleni védekezésre. A 
védőoltások biztonságosak, sok 
millió oltást adtak be probléma-
mentesen, a kockázat csekély, a 
fertőző betegség a szövődmé-
nyek miatt nagyobb kockázattal 
jár.  Csak a heveny betegségben 
szenvedőt nem lehet oltani.

kiknek érdemes beadatniuk 
az influenza elleni védőoltást?  
Elsősorban azoknak a gyerme-
keknek és felnőtteknek, akik 
valamilyen krónikus alapbeteg-
ségben szenvednek. Idetartozik 
a magas vérnyomás, a szív-ér-
rendszeri megbetegedések, a 
krónikus tüdőbetegség (CoPD), 
az asztma, a krónikus idegrend-
szeri betegségek, az anyagcse-
rezavar (cukorbetegség, máj- és 
vesebetegségek), továbbá azok, 
akik szervátültetésen estek át, 
vagy vérképző szervrendszeri 

betegségben szenvednek. Min-
den 60 év fölötti személynek is 
ajánlott, mivel már gyengül az 
immunrendszerük, valamint 
az egészségügyben dolgozók-
nak, a várandós nőknek, illetve 
azoknak, akik terhességet sze-
retnének (egyeztetve a szülész-
orvossal). Továbbá azoknak, 
akik nagyobb közösséggel érint-
keznek rendszeresen, és ezért 
nagyobb veszélynek vannak 
kitéve, illetve megfertőzhetnek 
másokat: például tanárok, busz-
sofőrök, eladók.

a beteGSéG 
teRjedéSe eLLen
Mit tegyünk még a védőoltáson 
kívül, hogy az influenza terje-
dését meggátoljuk? köhögéskor, 
tüsszentéskor tartsunk lehetőleg 
eldobható zsebkendőt a szájunk és 
az orrunk elé. Hiánya esetén in-
kább a könyökhajlatba tüsszent-
sünk, köhögjünk, ne a tenyérbe! 
Gyakran mossunk kezet meleg 
vízzel, szappannal (legalább 20 
másodpercig), főleg köhögés, 
tüsszentés, orrfújás és zsebkendő 
kidobása után.  Influenzajárvány 
idején kerüljük a szorosabb érint-
kezést, kézfogást, puszilkodást. 
kerüljük a betegekkel való köz-
vetlen érintkezést! Gondoskod-
junk a gyakori alapos szellőztetés-
ről!  Ha valaki influenza tüneteit 
észleli magán, maradjon otthon, 
tartson megfelelő távolságot más 
emberektől! Hasznos az eldobha-
tó szájmaszk is.  járvány esetén 
kerüljük a zsúfolt helyeket, tart-
sunk távolságot más személyektől.  
fontos a vitamindús (főleg C-vi-
tamin), könnyű, gyümölcsben-
zöldségben gazdag táplálkozás, a 
bő folyadékfogyasztás (főleg tea).  

hoGyan hat 
az oLtáS? 
A védőoltás beadása után a szer-
vezetben védettség alakul ki 
egy adott betegséggel szemben 
(mesterséges immunizáció). Ha 
egy közösségben elegendő szá-
mú embert oltanak be az adott 
betegség ellen, kialakul a teljes 
védettség.

Vannak szülők, akik mel-
lékhatásokra, szövődményekre 
hivatkozva nem oltatják be a 
gyermeküket.  Egyesek ösztö-
nösen fogékonyabbak a negatív 
hírekre, és azok könnyebben is 
terjednek. Márpedig a kötelező 
védőoltások segítenek megelőzni 
a régen pusztító, sok ezer ember, 
gyermek halálát okozó járványo-
kat, vagyis közérdekűek. Töké-
letes megoldás nem létezik, de a 
ritkán előforduló mellékhatások, 
szövődmények sokkal kisebb 
kockázatot jelentenek az oltot-
takra nézve, mint a kialakuló be-
tegségek súlyos szövődményei. 

Ê Dr. Mikecz tibor 
vezető főorvos

Influenzaszezon előtt
 Megfáztam, fáj a fejem, náthás vagyok, köhögök! Mit tegyek?
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szűrőnap a
szaKrendelőBen!
Ebben az évben a második őszi lakossági szűrőnapot 
rendezik november 26-án, szombaton 7–13 óra kö-
zött a Zsebők Zoltán szakrendelőben (1183 Budapest, 
thököly út 3.)

 A  XVIII. kerületi lakosok az alábbi szűrővizsgálatokon vehet-
nek részt:
– Kardiológia (kardiológiai állapotfelmérés)
– Urológia (daganatszűrés)
– Laboratórium (vércukor- és koleszterinszint-mérés)
– Nőgyógyászat (méhnyakrákszűrés)

A szűrővizsgálatokon való részvétel nem helyettesíti a már meg-
állapított betegség gondozása miatt szükséges kontrollvizsgála-
tot, hanem új megbetegedések diagnosztizálására szolgál.
A szűrőnapokon receptet nem írnak fel, és beutalót nem adnak!
A lakossági szűrőnapon a részvétel ingyenes.

Út a 
munKaerőpiacra
Budapest Főváros Kormányhivatalának Foglalkoztatá-
si Főosztálya és Xviii. Kerületi hivatala a vEKoP-8.1.1-
15-2015-00001 azonosítószámú, Út a munkaerőpiacra 
elnevezésű kiemelt projekt keretében állásbörzét tar-
tott a KMo Kispesti Munkásotthon Művelődési ház-
ban november 9-én. 

Húsz munkáltató 250–300 állásajánlattal várta a novemberi bör-
zén részt vevő mintegy 500 álláskeresőt. Az álláskeresők hasznos 
munkaerőpiaci információkat, személyre szabott segítséget kaptak, 
álláskeresési technikákkal ismerkedhettek meg, valamint pálya- 
és munkavállalási tanácsadáson vehettek részt. A kormányhivatal 
szakemberei bemutatták a VEkoP-8.1.1-15-2015-00001 projekt által 
nyújtható szolgáltatásokat és támogatásokat (képzés, vállalkozóvá 
válási támogatás és bérjellegű támogatások), valamint az EuREs-szel 
(Európai foglalkoztatási szolgálat; EszA) kapcsolatos tanácsadást is 
tartottak. 

Budapest kormánymegbízottja, dr. György István arról számolt 
be, hogy javultak a munkaerőpiaci mutatók: a foglalkoztatottak szá-
ma és aránya bővült, a munkanélkülieké pedig mérséklődött az egy 
évvel előbbihez képest. Magyarországon a foglalkoztatottak száma 
4 millió 386 ezer, ami 135 ezerrel több, mint egy évvel korábban. 
Budapesten is jelentősen, 35 százalékkal csökkent a kormányhivatal 
által nyilvántartott álláskeresők száma, a jelenlegi adatok szerint ke-
vesebb mint 23 ezer.

A projekt a fővárosban a széchenyi 2020 program keretében va-
lósul meg. forrása 4,922 milliárd forint, amiből legalább 4922 állás-
kereső munkaerőpiaci esélyéhez és személyes fejlődéséhez kívánnak 
hozzájárulni személyre szabott és komplex segítségnyújtással, szolgál-
tatásokkal, vállalkozóvá válási, képzési vagy támogatási elemekkel.

Bővebb információ: www.kormanyhivatal.hu, 
http://fovaros.munka.hu.

A védőoltás elmaradása sokkal több kockázattal jár, mint az oltás

KÖtElEZŐ védŐoltásoK 
BCg (tBC-gümőkór) ellen: 6 hetes korig                                                                                                    
di(torokgyík)-Per(szamárköhögés)-te(tetanusz)-hib(hemofilius infl.-agyhártyagyulladás)-iPv(gyermekbénulás)-
PCv(pneumococcus) ellen: 2-3-4 hónapos korban                                                                    
M(kanyaró)-M(mumpsz)-r(rózsahimlő) i. ellen: 13 hónapos korban                                                           
d(torokgyík)t(tetanusz)Pa(szamárköhögés)-iPv(gyermekbénulás) ellen: 18 hónapos korban        
dtPa+iPv ellen: 6 éves korban                                                                                                                        
dtPa ellen MMr-újraoltás: 11 éves korban                                                                                         
hepatitis B (fertőző májgyulladás) ellen i–ii. : 13 éves korban                                                         
szabadon választható (szülői engedélyhez kötött): rotavírus (hányás, gyomor- és bélfertőzés, hasmenés), varicella (bá-
rányhimlő), kullancs-enkefalitisz (agyvelőgyulladás), meningococcus (bakteriális agyvelőgyulladás), influenza, hPv ellen

���������	����������	�������������������

�����������	�������������	�	��

�������������������������

����������������	����������	������ 

!���!���!

"�������	����#�������

�����������	�����������

!���!���!

$������������%���&��	���������������''� 

!���!���!

�
(�����������
����������������������	�����	����
(����������������

����������������������	��������������������������������������

�����������	��)*�����������	�
�+�������	���������������
�������������������������



Városkép p 2016. november 23. XXV. évfolyam 19. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

10 Gyereknek, felnőttnek is élményt nyújt majd az új pestszentimrei könyvtárKultúra

� a Pestszentim-
rei közösségi 
házba költö-

zik jövő év elején 
a nagykőrösi úti 
könyvtár. az új he-
lyen egy minden te-
kintetben korszerű, 
az olvasói igényeket 
teljes mértékben 
szem előtt tartó 
kulturális intézmény 
fogadja majd a láto-
gatókat.

Puskás AttilA   

A közösségi házban zajló átala-
kítási munkálatokat közösen 
tekintette meg november 11-
én Ughy Attila polgármester, 
Szalay-Bobrovniczky Alexandra, 
Budapest főpolgármester-he-
lyettese és Fodor Péter, a fővá-
rosi szabó Ervin könyvtár fő-
igazgatója. 

– Annak ellenére, hogy for-
mailag egy régi könyvtár köl-
tözik új helyre, a PIk-ben egy 
új könyvtár épül. A könyvál-
lomány bővebb, frissebb lesz, 
a szolgáltatások gyarapodnak, 
így a januári átadáskor ez lesz 
Budapest technikailag legmo-
dernebb könyvtára – mondta a 
bejárás során ughy Attila.

MeSéS 
GyeRekSaRok
szalay-Bobrovniczky Alexandra 
kiemelte: örül, hogy a könyvtár 
kialakítása során a tervező nagy 
figyelmet fordított a gyerekekre, 
akiknek különleges olvasó-, pi-
henőrészt alakítanak ki. 

– A gyereksarok egy bárkát 
vagy csónakot formál majd, s a 
gyerekek fantáziájára hatva nyújt 
nyugodt környezetet a kikapcso-
lódáshoz. Bővíti a lehetőségeket 
az is, hogy a könyvtár egy kul-
túrházban lesz. A két intézmény 
egymást erősíti, és várhatóan 
növekedni fog a könyvtár láto-
gatóinak száma – tette hozzá a 
főpolgármester-helyettes.

több 
SzoLGáLtatáS
Az új helyen a szolgáltatások 
magasabb szintre emelését ígér-
te fodor Péter.

– Amikor korszerű könyv-

tárról beszélünk, az annyit je-
lent, hogy egyszerre legyen elér-
hető a hagyományos könyvtári 
szolgáltatás és a korszerű in-
formatikai eszközök nyújtotta 
kényelem és lehetőségek. A kö-
zösségi ház központi hely, így 

elérhetőnek látszik az a célunk, 
hogy még több olvasó keresse 
fel a könyvtárat, mint eddig.

A főigazgató abban is bízik, 
hogy megmarad a kerületi ön-
kormányzat és a szabó Ervin 
könyvtár közötti jó kapcsolat, 

aminek a jövőben is az itt élők 
lesznek a nyertesei. 

– Az elmúlt másfél évtized-
ben 11 új könyvtárat tudtunk 
létesíteni a fővárosban, és ezek 
jelentős része a különböző 
kerületekkel való összefogás 

eredményeként jött létre. Re-
mélem, hogy a megnyitást kö-
vetően egy minden korosztály 
megelégedésére szolgáló kultu-
rális intézmény működik majd 
Pestszentimrén.

lEsZ MiBŐl 
válogAtni
A PiK-ben a tervek 
szerint január 23-án 
nyílik meg a könyvtár, 
ahol az olvasók több 
mint 10 ezer kötet 
között válogathatnak. 
Az állomány 
bővítéséről, illetve 
frissítéséről Fodor Péter 
elmondta, hogy minél 
előbb szeretnének 
újdonságokat 
beszerezni.
– A frissítést már 
elkezdtük, és nemcsak 
az olvasnivaló 
választékát tekintve 
szeretnénk előrelépni, 
hanem a könyvtárhoz 
kapcsolódó kulturális 
programok kínálatában 
is. Fejleszteni kívánjuk 
az online adatbázist 
is, hiszen a modern 
könyvtár a virtuális 
könyvtárat is jelenti. 
A számítógépek 
révén lehetőség lesz 
hozzáférni a szabó 
Ervin Könyvtár 
rendkívül gazdag 
e-adatbázisához, így 
az országos szintű 
Magyar Elektronikus 
Könyvtárhoz is.

bővülő kínálat
a könyvespolcokon
A PIK-ben több olvasóra számítanak
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a nagy HáBorÚ 
művészszemmel 
ludmann Mihály művészettörténész, festőművész a látóhatár Kiadó-
nál második kiadásban megjelent Művészek a háborúban – 1914–1918 
című kötetében az első világháború jelentősebb magyar hadifestőit 
és besorozottként alkotó művészeit mutatja be.

A különleges és hiánypótló 
kötet az első világháború ide-
jén besorozott művészek harc-
téren készült munkáit mutatja 
be, köztük olyan alkotásokat, 
amelyek a rendszerváltozás 
előtt évtizedekig el voltak zár-
va a nyilvánosság elől. 

A festőművészek, szobrá-
szok, építészek többsége nem 
önként ment a frontra: behív-
ták őket a sajtóhadiszállásra, 
feladatul kapva, hogy örökít-
sék meg a háború eseményeit. 
Akadtak, akik nem haditudó-
sítóként, hanem a harcokban 
részt vevő besorozott katona-
ként vészelték át az 1914–1918 
közötti éveket, s voltak, akik 
nem élték túl az ütközeteket, 
elestek a csatatéren.

Mennyiségében is tekin-
télyes képzőművészeti anyag 
gyűlt össze ezekben az évek-

ben. A Művészek a háborúban – 1914–1918 című kötet olyan teljességgel öleli fel 
a magyar kultúrtörténet e nagy fejezetét, amilyennel még nem találkozhatott az 
olvasó. 

Egyedi nézőpontból, a művész érzékenységével dolgozták fel a témát a kötetben 
szereplő alkotók, köztük Mednyánszky László, Rippl-Rónai józsef, Vaszary jános, 
Aba-Novák Vilmos, kisfaludi strobl zsigmond, Medgyessy ferenc, stróbl Alajos. 
A kötetben méltatlanul elfeledett művészek harctéren készült munkáit is láthatjuk. 

Ê F. E.

ughy Attila polgármester, szalay-bobrovniczky Alexandra, budapest főpolgármester-helyettese és Fodor Péter, a Fővárosi 
szabó Ervin könyvtár főigazgatója egyetértett abban, hogy budapest technikailag legmodernebb könyvtára jön létre

Emma néni Kosara  
 Mindent a kedves vendégért!
Azt mondta az unokahúgom lánya, Jocóka (mit tegyek, ilyen fiús neve van!), hogy nem egész-

séges dolog annyira bezárkózottan élni, ahogy én teszem az utóbbi időben. Ez jó, ez az 
„utóbbi időben” – vajon időben mennyi számít utóbbinak? „Emma néni, elviszlek vasárnap 
délután valami jobb helyre. Kávézgatunk, beszélgetünk, eszünk egy csodás créme brûlée-t 

– sose halunk meg!” (De legalábbis nem most.) Illendőségből húzódoztam kicsit, azt azonban nem 
szívesen mondtam volna, hogy ilyen hosszú útra én már nem szívesen vállalkozom – innen, „vidékről” 
a Belvárosba, még mit nem! De Jocóka nem engedett, metróznom sem kell, jön értem kocsival. Hát, 
jó… Az ilyesmi nekem tényleg valóságos expedíció. Azért persze kirittyentettem magam, még egy kis 
pirosítót is raktam az arcomra – ne valami múmiával az oldalán jelenjék meg ez csinos kislány azon a 
„jobb helyen”. Mert azt hangsúlyozta, hogy egy kellemes jobb helyre megyünk majd. A lelkem mélyén 
örültem, mert azt azért el kell ismernem, hogy nagyon szeretek jókat beszélgetni, lassanként ez az 
egyetlen szórakozásom. Különben is, egy ilyen fiatalkával annyi minden történik, szeretnék egy kicsit 
többet tudni az életéről. 
A helyről nem akarok túl sokat mesélni. Kellemes látvány, s hogy amolyan felkapott, rögtön láttam, 
amint beléptünk, hiszen a vasárnap kora délutánt meghazudtolóan szinte tele volt. Kicsit korpulens, 
helyes pincérfiú vezetett az asztalunkhoz (még akadt üres, szerencsénkre), ám, igen sajnálatosan, 
a terveinkbe rögtön egy kis hiba csúszott. Ugyanis aznap nem volt ez az ízé, ez a „csodás” francia 
créme. Pincérünk elmagyarázta, hogy vasárnap nincs hagyományos étlapjuk, csak amolyan brunch, 
különben is kettő és hat óra között zárva van a konyha. Jocóka mindent értett (hiába, a fiatalság!), 
én meg úgy tettem, mintha szintén. Maradtunk valami tortában, kávé, egy kis tejszínhabocska „Emma 
néninek”. 
Különben nem sokat értettem a beszélgetésből. Nem mintha meghaladta volna a szellemi képessége-
imet, hanem mert üvöltött a gépzene. Szinte mellbe vágott, valósággal elsöpört, ahogy beléptünk a 
helyiségbe. Hamar kiderült az is, hogy nemcsak a pincérrel, hanem a tulajdonossal is akadnak „meg-
értési problémák”. Jocóka gyorsan odaintette a pincért: „Kérem – mondta kedvesen –, nem volna 
lehetséges kicsit lehalkítani a zenét? Alig halljuk egymás szavát…” A pincér széttárta a karját: „Sajnos 
nem. A tulajdonos nem engedi.” Láttam, hogy Jocó szeme kicsit elkerekedik. „De hát – próbálkozott 
újra – mi vagyunk a vendégek! Nem az volna fontosabb, hogy nekünk kell-e az ilyen hangos zene?” 
Megtudtuk, hogy már mások is panaszkodtak, sokszor, s a személyzet többször próbált „konzultálni” 
ez ügyben a tulajdonossal, aki azonban mindig megrántotta a vállát… Azt nem akarom mondani, hogy 
milyen szavak kíséretében, még úgy sem, hogy a pincér nem röstellte kimondani. Bizony-bizony, le 
vannak… sajnálva a vendégek. Ha nem tetszik nekik a hangos zene (így a tulajdonos), menjenek más-
hova! Ez a derék fiú közben nagyon megértően, sőt sajnálkozva nézett ránk. „De azért a kávéval meg 
tetszenek lenni elégedve?” – kérdezte, amire mi csak bólogattunk, hiszen érteni úgyse nagyon értette 
volna a választ. Jocóka meg azt kiabálta a fülembe: „Nem baj, Emma néni, otthon azért majd beszélge-
tünk egy kicsit, amikor hazaviszem.” Az az igazság, hogy számomra ezzel együtt (sőt!) isteni volt ez a 
délután. Végre nem én voltam a „süket öregasszony”… 
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stafétabot 
a művészeknek 
A fiatal kerületi képző- és iparművé-
szekből álló Kondenz alkotócsoport 
kiállítása nyílt meg november 4-én a 
Fehéren Feketén galériában. 

évek óta számos rangos kiállításnak ad ott-
hont a Nádasdi Mihály szobrászművész ve-
zette fehéren feketén Galéria. A mostani 
alkalom azonban kicsit eltér a korábbiaktól, 
mert a kilenctagú kondenz csoportnak nem 
csupán a tárlata nyílt meg, hanem a fiatal kép-
ző- és iparművészek egyúttal átvették a stafé-
tabotot Nádasdi Mihálytól, vagyis most már 
ők töltik meg élettel a galériát, amely első-
sorban bemutatóteremként működik tovább.  
–  A célom az volt, hogy támogassam a tehetsé-
ges fiatal művészeket. Az, hogy bemutathatják 
a galériában a legújabb alkotásaikat, jó lehe-
tőséget nyújt arra, hogy az érdeklődők megis-
merjék őket, illetve a művészetüket – mondta 
a szobrász.  – sokat beszélgettem a fiatalokkal 
a művészi pályáról, és azt javasoltam, hogy ke-
ressenek egy polgári foglalkozást, és mellette 
alkossanak. Amikor külföldön éltem, azt ta-
pasztaltam, hogy minden művésznek volt olyan 
munkája, amiből fenn tudta tartani magát. Ha 
volt benne elég „spiritusz”, akkor a szabad idejé-
ben azzal foglalkozott, amihez csak kedve volt.  
A kiállító művészek között van grafikus, fes-
tő, szobrász és keramikus is.  A galéria egyik 
falán egy nagy fekete tábla hirdeti fehér be-
tűkkel mestereiknek a nevét. A teremnek 
ezen az oldalán időről időre rangos vendég-
művészek állítják majd ki a műveiket. Ez jó 
alkalom lesz arra, hogy a csoport tagjai talál-
kozzanak velük, tanuljanak tőlük, és a neves mű-
vészek is megtekintsék, hogy ők mire képesek.   
– szívmelengető dolog, hogy egy idős művész 
felkarolja a fiatalokat – mondta Tasnádi Szand-
ra szobrászművész, a kondenz csoport vezetője. 
– Néhány évvel ezelőtt többen tanakodtunk ar-
ról, hogy miként tudnánk összehozni egy olyan 
alkotóművész-csoportot, amelynek a tagjai tar-
tósan képesek együttműködni, és magas színvo-
nalon járulnak hozzá a helyi értékekhez. sokat 
kaptam Misitől és a többiektől is, és örömmel 
tölt el, hogy ennek az inspiráló kis közösségnek 
a tagja lehetek. 

Ê Fülep E. 

Nyolcezer euró 
a sofI-nak
A Xviii. kerületi soFi életjel Alapítvá-
nya 8000 eurós pályázati támogatás-
ban részesült, amelyből ötven kerületi 
pedagógus két akkreditált képzését fi-
nanszírozza. 

A nemzetközi Auchan az Ifjúságért Alapít-
vány 20 éves fennállása alkalmából pályázatot 
hirdetett a Magyar Adományozói fórum és az 
Ökotárs Alapítvány közreműködésével magyar-
országi civil szervezetek számára. Az Együtt 
az ifjúságért! program keretében országszerte 
20 pályázó összesen 170 ezer euró támogatást 
nyert el.

A sofI életjel Alapítványa 8000 eurós támo-
gatást nyert a pályázaton. Az alapítvány 30 órás 
akkreditált tanfolyami képzést szervez elsősor-
ban a sofI, másodsorban a kerületben működő 
más iskolák pedagógusai részére Mást akarok 
– BMM Montessori képességfejlesztő módszer 
és Az autizmussal élő gyermekek célzott peda-
gógiai ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai 
címmel. (BMM = Béres Mária Montessori nyo-
mán kidolgozott módszere.)  

A két tanfolyamon ötven pedagógus kap le-
hetőséget speciális szakmai ismeretek elsajátítá-
sára. 

A támogatási összeget Szántó József, az 
Auchan soroksári áruházának igazgatója és 
Weinmann Antal, soroksár alpolgármestere 
adta át Pál-Horváth Ritának, a sofI igazgató-
jának és Csík Árpádnénak, az életjel Alapítvány 
kuratóriumi elnökének. 

Az átadási ünnepségen az intézmény diákjai 
bemutathatták az áruház látogatóinak az általuk 
készített kézműves termékeket. Emellett meglá-
togathatták az Auchan pékségét, cukrászatát, és 
a pénztárgépet is kipróbálhatták. 

Ê Fülep E. 

A fényteremtő
Mindazon vendégek, akik pontosan 
vagy kissé késve érkeztek november 
9-én ilku János fotóművész Enuma elis 
– nem beszéd tárta fel – című kiállítá-
sára a Pestszentimrei Közösségi ház-
ba, csak a megnyitó köszöntő szavait 
hallhatták. Az ok egyszerű: nem fértek 
be a kiállítóterembe.

– Önkormányzatunk legnemesebb feladatainak 
egyike a művészetek támogatása – kezdte a kö-
szöntőjét Kucsák László országgyűlési képvise-
lő. – Nagy öröm számomra köszöntőt mondani 
Ilku jános negyvenkét fotómontázst bemutató 
kiállításához és az eseményhez kötődő kataló-
gus megjelentetésével belekóstoltatni vendége-
inket a művész csodákkal teli világába. 

A kiállítást megnyitó dr. Diószegi György 
Antal mondataiból kisejlett a kurátor Ilku Já-
noshoz fűződő barátsága és az alkotásai iránti 
tisztelete. 

– Ilku jános fotóművész fényteremtő mivolta 
az általa készített fényképeken keresztül üzen, 
de nem magáról, hanem arról az általa felismert 
valóságról, amit megtapasztalt hihetetlen ma-
gasságokba mutató lelki azonosulása alapján. 

A kiállított fotók között pillanatfelvételeket 
találunk a sokak számára ismeretlen tanyavi-
lágról. Az izgalmas fotómontázsok ide illő ze-
néért kiáltottak. Erről Bese Botond népzenész 
kecskedudán előadott, elfújt dallamai gondos-
kodtak a megnyitón, amelynek háziasszonya 
Ódor Katalin intézményvezető volt.   

Ilku jános 48. egyéni kiállítása november 
27-ig tekinthető meg. A tárlat megrendezését és 
a katalógus megjelentetését az önkormányzat 
mellett a Nemzeti kulturális Alap támogatta.

Ê g. A.

Virágok 
és portrék 
A Kárpátaljáról származó, kerületünk-
ben élő Fircák irén festőművész kiállí-
tását novemberben láthattuk a Kondor 
Béla Közösségi házban. 

A festőművész a borongós, hűvös ősz közepette 
a nyár ezer színben pompázó virágait hozta el a 
képein a kiállítás látogatóinak, hogy megmelen-
gesse egy kicsit a szívüket. A tussal, pontozós 
technikával készült portrék pedig „megszólítot-
ták” az érdeklődőket, az élet nehézségeiről, tra-
gédiáiról meséltek. 

Fircák Irén a Bilke nevezetű kárpátaljai falu-
ban született. édesapja elesett a második világ-
háború végén, de nagybátyja, a nemzetközi hírű 
Fircák Iván (Kroton), „kárpátalja Herkulese” 
amiben csak tudta, segítette őt.

Irén sikeresen felvételizett az ungvári kép-
zőművészeti főiskolára, ahol nemcsak festé-
szettel és grafikával foglalkozott, hanem kerá-
miával is.  

Tanárai híres festőművészek voltak: mások 
mellett Medveczky Edit, Balla Pál és Harapkó 
jános. fircák Irén életútja hosszan kanyargott 
szülőfalujától Pestszentlőrincig, ahol jelenleg is 
él és alkot. A szíve azonban még mindig ott van 
kárpátalján, az ott kapott impulzusokat, életér-
zéseket, élményeket fogalmazza meg ecsettel és 
rajztollal, sőt időnként versbe is önti azokat. 

A kiállítás november 8-i megnyitóján Csá-
szár Bíró Lillának, a kondor Béla közössé-
gi Ház vezetőjének üdvözlő szavait követően 
Kramarenko Viktor, az országos Ruszin Önkor-
mányzat elnöke köszöntötte a vendégeket, majd 
Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta művésztanár 
nyitotta meg a tárlatot. Nagy Lászlóné zongo-
rán, Mihály Veronika hegedűn működött közre.  
A rendezvényen részt vett Medve Lászlóné, a 
XVIII. kerületi Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke, aki szintén meleg szavakkal 
köszöntötte a festőművészt. 

Ê Fülep E.

Libasorban indult…
gyerekek, anyukák, apukák, nagyszülők hömpölygő sokasága világította be 
Pestszentimrét. A szent Márton-napi lámpás felvonulás az imrei hősök teréről in-
dult november 10-én „fényes” útjára. 

Már a gyülekező során látható volt, hogy a részt-
vevők száma meghaladja az ezret. Útravalóként 
az önkormányzat köznevelési, közművelődési és 
sportirodájának vezetője, Kéthelyi Mátyás kö-
szöntője és jókívánságai szolgáltak. Ezt követően 
Ughy Attila polgármester a libák „bűnéről” szólt: 

– szent Márton a püspökké való kinevezését 
egy libacsapat közé elbújva szerette volna elke-
rülni, ám a libák gágogása elárulta a hollétét. 
Ezek után nyugodtabb lelkiismerettel falatozhat-
juk a libacombot is, mert hát szépíthetjük a té-
nyeket, de mégiscsak árulónak kell minősíteni a 
gágogókat. 

A XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat alelnöke, Lelkes Gáborné, Hajni egy kis-
libával a karjában néhány német nyelvű mondat 
kíséretében indította útjukra a hagyományos, de 
immár önkormányzati rendezésű lámpás felvo-
nulás résztvevőit.   

A menet lovas és zenés kísérettel libasorban 
indult, ám már a Címer utca elején kiderült, hogy 
tarthatatlan egy ilyen keskeny alakzat. Galgóczy 

Zoltán alpolgármester, aki szintén részt vett a fel-
vonuláson, büszkén jegyezte meg: 

– Ez a nagy sokadalom az imrei családokat di-
cséri, egyszerűen nem látom a sor elejét és végét. 

Menet közben egy aprócska lányka saját készí-
tésű lámpását lengetve elújságolta: 

– Márton testvér ezt jól kitalálta, tegnap a lő-
rinci felvonulásra is elvittek a szüleim, ma meg 
itt vagyok. Tessék mondani, holnap is lesz vala-
hol ilyen lámpás séta? – Búcsúzóul megjegyezte: 
– Apunak már mondtam, hogy sem tegnap, sem 
ma nem fájdult meg a lábam. 

A végállomás a sportkastélynál volt. A „Már-
ton-sereg” lobogó tűz mellett fogadalmat is tett. 
Arra a kérdésre, hogy segítetek-e a szegényeken, 
a rászorulókon, dübörgő igen volt a válasz. ke-
zükben zsíros kenyérrel és forró teával búcsúztak 
szent Mártontól a fénylő menet résztvevői. 

Lőrinci barátaink jelentései alapján a kossuth 
térről indult előző napi felvonulást is a sokada-
lom, a vidám hangulat jellemezte… 

Ê gönczöl A.

A többi már a vendégeken múlt, akik nem is 
okoztak csalódást a hangulatteremtésben. Üd-
vözlőitalként pezsgővel a kézben asztaltól asztalig 
járva látható örömmel üdvözölték egymást és a 
vacsora VIP-vendégeit: Kucsák László ország-
gyűlési képviselőt, Ughy Attila polgármestert, 
Galgóczy Zoltán és Szarvas Attila alpolgármes-
tert, dr. Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság ko-
rábbi, az Emberi Méltóság Tanácsának jelenlegi 
elnökét és Minyóczki Árpád rendőr alezredest, 
kerületünk megbízott kapitányságvezetőjét. Az 
egyesület két társelnöke, Bauer Ferenc és Tóth 
Kálmán elsőként üdvözölte a vendégeket, majd 
felkonferálta az est programját.     

kucsák László így szólt a köszöntőjében:
– Ez a vacsorameghívás közel áll a szívemhez. 

Bizonyítva látom a civil egyesületek összefogó 
erejét. Az ilyen könnyed, de tartalmas rendez-
vény azt is nyilvánvalóvá teszi, hogy nagyon is 
lehet mosolyogva, egy pohárkával a kézben kö-
tetlenül beszélgetni.

– Olyan jó néha átváltozni – sóhajtott fel 
Ughy Attila, majd így folytatta: – Jóleső érzés 
egy ilyen baráti közösségben polgármesterből 
civillé válni. Kicsit megbújni, jóféle borocskával 
mindenki egészségére koccintani és közben átbe-
szélni közös dolgainkat.

Már az utolsó falat is lecsúszott, amikor Varga 
Miklós lépett a színpad elé, megosztva a hallga-
tósággal sok évtizedes művészi pályafutásának 
egy-egy ismert slágerét. Mondani sem kell, hogy 
az Európa és a Kell még egy szó című dalához 
egy lelkes vendégekből alakult népes kórus is 
csatlakozott. Láss csodát: hibátlanul emlékeztek 
a sláger ütemére, szövegére… Hát, így vagyunk 
mi a fiatalságunk legszebb napjaira emlékeztető 
örökzöld dallamokkal. Apropó, tovaszállt fiatal-
ság. A zenét szolgáltató Retro Expressz zenekar 
színes repertoárjával szinte minden korosztály 
számára szolgált hol ölelkezésre, hol féktelen ug-
rálásra ösztönző talpalávalóval.

Ê gönczöl András                       

Márton-napi lúdvacsora
A gasztronómia népszerűségét senki sem vitatja, elég csak a közösségi oldala-
kon közzétett receptek sokaságára gondolni. A vasvári Pál Polgári Egyesület a 
Pestszentimrei Közösségi házban november 12-én már ötödik alkalommal megren-
dezett lúdvacsoráját is két „recept” alapján szervezte. Az első: süssünk omlósra 
egy karakteres libacombot, tálaljuk burgonyapürével és párolt káposztával, majd a 
vacsora végén rétessel tegyük fel az i-re a pontot. A második: szervezzünk a tagja-
inknak, barátainknak egy kötetlen, jó hangulatot ígérő programdús estét.
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Az operett 
sztárja 

Pestszentimrén nagyon szerethetik az 
operettet, mert szinte minden hónapra 
jut egy előadás ebből a műfajból. sőt 
a november kivétel – eddig már kettő 
is jutott! oszvald Marika és ifjú kol-
légái szórakoztatták a közönséget a 
Pestszentimrei Közösségi házban.

 

Húzzad csak kivilágos virradatig címmel, ha 
nem is virradatig, de sötétedésig „húzták” az 
operett Voices Társulat ifjú tagjai a sztárven-
déggel, oszvald Marikával november 6-án va-
sárnap délután. olyan nagy volt az érdeklődés, 
hogy pótszékeket kellett betenni. A színházter-
met főleg a nyugdíjas korosztály töltötte meg. A 
műsor aktualitását az adta, hogy idehaza éppen 
száz éve mutatták be a Csárdáskirálynőt. kál-
mán Imre örökbecsű művét, az operettirodalom 
legnépszerűbb és legsikeresebb darabját azóta is 
szinte mindenütt a világban játsszák.  

Az erre az alkalomra összeállított előadás fő-
vonalát a Csárdáskirálynő mindenki által jól is-
mert betétdalai adták: a jaj, cica, szilvia belépő-
je, a Hajmási Péter, a Te rongyos élet és a többi 
– mind nagy sláger a műfaj szerelmesei körében. 
Persze más nagy kálmán-dalok is felcsendültek 
a műsorban, kis jelenetekkel fűszerezve az igen 
tehetséges utánpótlás képviselőitől: Vanya Ró-
berttől, Mészáros Adéltól, schupp Gabriellától 
és ondrik jánostól. A konferáló Lőrincz Vero-
nika két dal között mesélt a mű keletkezéséről 
és az operett műfajáról. 

A fergeteges előadáson oszvald Marika szín-
re lépését hatalmas taps fogadta. A művésznő 
énekével, táncával és humorával pillanatok alatt 
magával ragadta a közönséget. Igazi intézmény-
nek számít, aki szerte a világban hirdeti ezt a 
hungarikumot. A kétórás műsor végén azt kér-
deztük tőle, milyen együtt játszani a fiatalok-
kal.

– jó látni, hogy ilyen tehetségesek, és hogy 
van utánpótlásunk, így a műfaj nem hal ki – vá-
laszolta, majd megemlítette, hogy csak Vanya 
Róbertet ismeri igazán ebből a csapatból, hiszen 
vele az operettszínházban is játszik néhány hó-
napja a Denevérben. 

– Nekem igen nagy megtiszteltetés együtt 
játszani Marikával, a műfaj talán legnagyobb 
sztárjával – tette hozzá az elhangzottakhoz az 
ifjú tehetség.

Ê (temesi)

Az alkotás 
teremtőereje 

gera Béla Miklós kiállítása nyílt meg 
november 11-én az Eötvös loránd ál-
talános iskola aulájában. 

Az Eötvös iskola fennállásának 50. évforduló-
ja alkalmából rendezett ünnepségen Gera Béla 
Miklós festőművész azzal a kéréssel fordult 
kuba Gábor igazgatóhoz, hogy szeretne az isko-
lában kiállítást rendezni a munkáiból. 

Gera Béla Miklós 40 éve ballagott el az Eöt-
vös iskolából. Már diákkorában nagyon szere-
tett rajzolni, azonban a pályája kezdetén az élet 
másfelé sodorta. A dísznövénykertész-szakmát 
tanulta ki, amelynek mestere is lett, de mivel 
mindig is érdekelte a könyv- és lapkészítés, el-
végzett egy tipográfiai tanfolyamot. Ezt követő-
en különféle könyvkiadóknál, nyomdában, majd 
az utóbbi években lapkiadóknál dolgozott. 

Néhány év kihagyás után ismét nekilátott 
festeni és rajzolni, amihez felföldi Anna grafi-
kus-illusztrátortól kapott szakmai segítséget.  

Gera Béla Miklós Üllőn lakik, ahol megala-
kította a gerArt stúdiót azzal a céllal, hogy gye-
rekek és felnőttek egyaránt megismerkedhesse-
nek a rajzolás és a festés technikáival.  

– Nagyon fontosnak tartom, hogy az alkotás 
teret nyerjen mindenki életében, mert felszaba-
dítja az ember teremtőerejét, kikapcsol a min-
dennapi stresszből, örömöt és boldogságot ad – 
fogalmazott az alkotó. – A festészetben többek 
között az a szép, hogy soha nem lehet két telje-
sen egyforma festményt készíteni. A képeimen 
keresztül szeretném megmutatni, hogyan látom 
a világot.

A november 25-ig megtekinthető kiállítást 
Kuba Gábor nyitotta meg. A rendezvényen részt 
vett Kissné Szabó Katalin, Üllő polgármestere is. 

Ê F. E. 

Beszédfejlesztés 
játékosan
A beszédfejlesztés játékos módszere-
iről, a szülők gyerekekkel való közös 
játékának fontosságáról, otthon is el-
készíthető beszédfejlesztő eszközök-
ről és a játékosság élettani hátteréről 
is szólt a Kondor Béla Közösségi ház-
ban az oh Budapesti Pedagógiai ok-
tatási Központ Őszi Pedagógiai napok 
rendezvénye keretében a Fővárosi Pe-
dagógiai szakszolgálat Xviii. kerületi 
tagintézményének logopédusai által 
szervezett szakkonferencia..
 
Amint arra Jankó István, a szakszolgálat koor-
dinációs főigazgató-helyettese rámutatott, már 
az egynapos előadás-sorozat címe – játszva be-
szélni, beszélve játszani – is egy nyelvi játéknak 
tekinthető. 

– Nagyon fontos, hogy a szülő együtt játsz-
szon a gyerekkel. Nincs annál rosszabb, mint 
amikor a gyerek kezébe adják a mobiltelefont, a 
tabletet, hogy azzal játsszon. A szülőket is meg 
kell tanítsuk játszani – mondta a konferenciát 
megnyitó jankó István. 

Szarvas Attila alpolgármester köszöntőjében 
a korai beszédfejlesztés fontosságát illetően sze-
mélyes családi, illetve filmélményére is utalt.

– Pár éve az ikerfiaimnak azt javasolták, 
hogy néhány hang kiejtésének finomítása ér-
dekében vegyenek részt logopédiai foglalko-
zásokon. Izgalommal vártuk ezeket az alkal-
makat, de hamarosan megnyugodtunk, mert 
a gyerekek lelkesen, vidáman vettek részt a 
foglalkozásokon, otthon pedig elszórakoztatták 
a családot az ott tanult trükkös nyelvformáló 
gyakorlatokkal. Nem beszélve arról, hogy mi-
lyen büszkék voltak, amikor szebben, tisztáb-
ban tudtak kiejteni egy-egy hangot – mesélte 
szarvas Attila, majd a király beszéde című film 
kapcsán utalt a felnőttkori tiszta beszéd fontos-
ságára. – A filmben VI. György brit uralkodó 
történetéből is kiderül, hogy felnőttként milyen 
nehéz korrigálni a rosszul berögzült techniká-
kat, hangokat. Ezért is jó, hogy gyermekeink 
ma már egészen kicsi korukban szakértő ke-
zekbe kerülve vidáman, játékosan kaphatnak 
segítséget. Anyanyelvünk, beszédünk tisztább 
kiejtése személyiségünk fejlődésére is kedvező 
hatással van. 

Ê Puskás Attila

Párhuzamos 
sorsok
A holokausztra emlékezik az élet Me-
nete Alapítvány Párhuzamos sorsok 
című vándorkiállítása. A Külvárosi Zsi-
dó vallási és Kulturális Egyesület és a 
tomory lajos Múzeum együttműkö-
dése révén létrejött tárlat november 
18-ig volt látható a Múzeumsarok ki-
állítóhelyen, de a tervek szerint január 
végén, február elején újra megtekint-
hető lesz.

A holokauszt eseményeit felidéző fényképeken, 
történelmi visszaemlékezésekben fellelhetők 
olyan ismert emberek portréi is, akik gyerek-
ként, fiatalemberként átélték, túlélték a náci ha-
láltáborok borzalmait. Ilyen például a Nobel-dí-
jas író, kertész Imre vagy a háborút követő évek 
legismertebb „nácivadásza”, a háborús bűnösö-
ket felkutató simon Wiesenthal. 

A párhuzamos sorsok címre utalva a másik 
oldalon olyan személyek szerepelnek, akikről 
időskorukban (mint az ugyancsak Nobel-díjas 
német író, Günter Grass esetében) vagy csak 
haláluk után derült ki (ilyen volt a Derrick 
nyomozó szerepében világhírűvé vált színész, 
Horst Tappert), hogy a második világháború-
ban a többnyire önkéntesekből álló Waffen-ss 
alakulataiban szolgáltak. 

– Idén nincs kerek évfordulója a holo-
kausztnak, így talán felvetődik a kérdés, hogy 
miért kell rá mégis emlékeznünk. A válasz egy-
szerű: azért, hogy soha többé ne történhessen 
meg hasonló. A szüleink, nagyszüleink vagy 
dédszüleink múltbeli sorsa ne váljon a mi gye-
rekeink jövőjévé – mondta a kiállítás november 
10-i megnyitóján Gábor Veronika, az élet Me-
nete Alapítvány képviselője.

Galgóczy Zoltán alpolgármester szerint azért 
is fontosak a hasonló megemlékezések, mert 
több ismeretet nyújtanak a gyerekeknek, mint a 
történelemórák száraz tananyaga.

– A fényképek, az ismertetők és a modern 
technika bevonásával, egy tablet segítségével el-
érhető pluszinformációk közelebb hozzák a mai 
fiatalokhoz a történelemnek ezt a tragikus, sötét 
korszakát – mondta Galgóczy zoltán, hozzáté-
ve, hogy a kiállítás abban is segít, hogy megbe-
csüljük azt, hogy Európában, Magyarországon 
békében élhetünk.

Ê P. A.

jó hangulat, sör és tánc
sörfesztivál keretében találkoztak a Xviii. kerület német származású polgárai. A 
Pestszentlőrinci német nemzetiségi általános iskolában, vagyis a Piros iskolában 
megtartott rendezvény résztvevőit az önkormányzat nevében galgóczy Zoltán al-
polgármester köszöntötte.

– A Magyarországon élő 13 nemzetiség közül 
tizenkettő a kerületünkben is aktív közösséget 
alkot. Ezek közül az egyik legnagyobb létszá-
mú a német nemzetiség. Pestszentlőrincen és 
Pestszentimrén is működik német nemzetiségi 
iskola. A fesztivált rendező Németszármazású 
Polgárok Egyesületének és természetesen a ke-
rületi nemzetiségi önkormányzatnak köszönhe-
tően erős a német érdekképviselet a kerületben 
– mondta a köszöntőjében Galgóczy Zoltán.

A korábbi években sváb bál, illetve sváb parti 
néven zajló rendezvény idén új körítést kapott a 
bajor sörfesztivál, az oktoberfest mintájára.

– A nyáron a kerületi önkormányzat kül-
döttségének tagjaként, a német nemzetiségi ön-
kormányzat vendégeként, Rodingban jártunk.. 
A testvérvárosban éppen egy több nemzetiséget 
bemutató fesztivál volt, és a németek utcájában 

hangulatos minisörfesztivált rendeztek. Innen 
jött az ötlet, hogy idén ne elegáns báli külsőségek 
közepette találkozzunk, hanem, aki tud, érkezzen 
népviseletben, ezzel is hozzájárulva az est jellegé-
hez – mondta el Nagy András főszervező.

A Piros iskola tornatermében felállított sörpa-
dok hamar megteltek, az asztalokon a sör mellé 
való perecek tornyosultak, és a habos nedű hamar 
fogyni kezdett. A nyitóműsorban előbb a házigaz-
da iskola tanulói mutattak be néhány német nép-
táncot, majd a XVIII. kerületi Liederschatz kórus 
dalai csendültek fel. A nyitányt a Táncsics Német 
Nemzetiségi általános Iskola tánccsoportjának 
fellépése zárta, majd szabaddá vált a táncparkett. 
Az igazi sváb és bajor hangulatról a komárom-
Esztergom megyei sváb községből, szomorról ér-
kezett somorer jungs zenekar gondoskodott.

Ê Puskás Attila 

A picurkák a tagóvoda nevéhez hűen egyenes 
derékkal, kerekre nyílt szemekkel, olyan kis 
baglyosan fogadták az érkező vendégeket. Ács 
Ildikó, a tagóvoda vezetője csak részben árulta 
el, milyen műsorral készültek az ovisok: 

– Legyen ez meglepetés! Annyit elárulhatok, 
hogy mindent beleadnak majd, ha lopva oda-
nézünk, láthatjuk, hogy néhányan még most is 
csendesen gyakorolnak. 

Az időjárás kegyeibe fogadta a rendezvényt, 
nem állított mínuszos akadályokat, ugyan-
is az ünnepség a kertben folytatódott. Miután 
Herpainé Ábrányi Dóra, a zöld Liget óvoda 
vezetője köszöntötte a megjelenteket, Kéthelyi 
Mátyás, a polgármesteri hivatal köznevelési, 
közművelődési és sportirodájának vezetője ok-
levelet és ajándékot adott át az óvodai közösség-
nek. 

Harminc év után volt mire visszatekinteni 

– ebben segített Wallentich Alfrédné, Évi néni, 
aki 2005-ig volt a Bagolyvár vezetője. könnyes 
szemmel emlékezett a Repei házaspárra, Ilonka 
nénire és józsi bácsira. 

– A családi ház, amely három évtizede ad 
otthont az óvodánknak, Ilonka néni adománya. 
Nem tudom érzelemmentesen idézni az ado-
mányozást kísérő mondatát: „Ami nem adatott 
meg életünkben, adassék meg halálunk után.” 

A szép gondolatokat a Repei házaspár tiszte-
letére az egykori családi házuk falán elhelyezett 
emléktábla megkoszorúzása követte. kitettek 
magukért a műsor apró szereplői is, versek-
kel, dalocskákkal kedveskedve a vendégeknek. 
Semes-Bogya Eszter dalénekes személyében fel-
nőtt szereplője is volt a műsornak. 

El ne felejtsem: az óvoda búcsúajándéka, a 
kis üveges csalamádé nagyon finom volt.      

Ê gönczöl A.

30 éves Bagolyvár 

Mi az, ha nem a szeretet jele, amikor egy szülinapi rendezvényen dadusok és ap-
róságok közösen terülj-terülj asztalkával és igényes műsorral fogadják a köszön-
tőket? Ez a szeretet jellemezte a Zöld liget óvoda Bagolyvárról elnevezett tag-
óvodájának november 11-én megtartott, koszorúzással egybekötött születésnapi 
ünnepségét. 
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Az okostelefon 
is segíthet 
sok más mellett a szív- és érrendszeri 
betegségek megelőzéséről és új gyógy-
módjairól, az orvos-beteg kapcso-
lat modernizálódásáról, a daganatos 
megbetegedések, a máj- és a cukorbe-
tegségek kezeléséről szólt november 
18-án a dél-pesti Egészségügyi dolgo-
zók XXXiii. tudományos napja a rózsa 
Művelődési házban.

A megjelenteket Ughy Attila polgármester kö-
szöntötte, aki kiemelte, hogy bár Magyaror-
szágon tapasztalható az egészségügyi dolgozók 
elvándorlása, a XVIII. kerületre mégsem ez a 
jellemző.

– Van egy bizonyos mértékű megtartóereje 
annak, hogy kerületünkben az egészségügyi 
szolgáltató az önkormányzat tulajdonában van, 
és a lehetőségeinkhez képest bizonyos mértékű 
többletjövedelmet biztosítunk. Lassan egyéves 
a rezidensprogramunk, aminek keretében to-
vábbra is várjuk a fiatal, végzős orvostanhallga-
tókat, akik vállalják, hogy a rezidensidejük után 
tíz évig háziorvosként a kerület szolgálatában 
maradnak.

A tudományos napról, amely egyben to-
vábbképzés is volt, dr. Szebényi Attila, a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi 
szolgáltató Nonprofit közhasznú kft. ügyve-
zető igazgatója elmondta: nem véletlen, hogy 
az előadások egy része kiemelten foglalkozott a 
szív- és érrendszeri betegségekkel.

– Magyarországon a szív- és az érrendszeri 
problémák még mindig vezető helyen állnak a 
megbetegedések és a halálozási arány tekinte-
tében. Nem győzzük hangsúlyozni a megelőzés 
fontosságát.

A továbbképzésen az orvosi témák mel-
lett éppen a prevenció kapcsán volt szó arról, 
hogy miként teheti hatékonyabbá az orvos-be-
teg kapcsolatot az úgynevezett e-health – az 
elektronikus kommunikáció egészségügyi célú 
felhasználása –, ezen belül az okostelefonokra 
letölthető, az egészséges életmódot segítő, mo-
tiváló alkalmazások használata.

Ê P. A.

Alkotóműhely 
az Adyban 

Kerületi pedagógusok, szociális gon-
dozók, nyugdíjasok és diákok különfé-
le kézműves technikákat sajátíthattak 
el november 18-án az Ady iskolában. 

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzat Idősekért-fiatalokért közalapítvány 
rendszeresen szervez olyan programokat, 
amelyek nem csupán a szabad idő hasznos el-
töltését szolgálják, hanem új tudásanyagot, 
praktikus ötleteket is adnak a résztvevőknek. 
– Alkotóműhely-foglalkozásokat tartunk ki-
csiknek, nagyoknak, nagycsaládosoknak, szép-
korúaknak. kirándulásokat, nyári táborokat, 
gasztronómiai délutánokat, kerületi versenye-
ket, családi napokat, egészséges életmóddal 
kapcsolatos rendezvényeket, mentős napokat, 
elsősegélynyújtási és számítástechnikai tan-
folyamokat, valamint különböző előadásokat 
szervezünk az érdeklődőknek – sorolta Diráné 
Huszár Gertrúd, a közalapítvány kuratóriumá-
nak titkára. – Ezúttal pedagógusokat, szociális 
gondozókat, kerületi szépkorúakat és tehetséges 
diákokat invitáltunk az alkotóműhely-délután-
ra. Az ilyen rendezvények közösséget terem-
tenek, új ismereteket nyújtanak, segítik a diá-
kokkal és idősebbekkel foglalkozók munkáját, 
kreativitásra ösztönöznek. 

A szervezők minden alkalommal előruk-
kolnak valamilyen újdonsággal vagy meglepe-
téssel. Ezúttal Oravecz Péter ételszobrász volt a 
vendég, aki a helyszínen készített alkotásaival 
lenyűgözte a rendezvény résztvevőit.

Galgóczy Zoltán alpolgármester a megnyitón 
többek között arról beszélt: nagy örömmel töl-
ti el, hogy ilyen sok érdeklődőt mozgatott meg 
a program, amely nagy segítséget nyújt abban, 
hogy kerületünkben az oktató-nevelő munka 
minél színesebb és érdekesebb legyen. 

A résztvevők havas téli képeket készítettek, s 
ünnepi díszüveg kínálótálak, háromdimenziós 
selyemfényű karácsonyi díszgömbök, ékszer-
tartó fadobozok kerültek ki az ügyes alkotók 
keze alól. A Pentacolor cég, mint minden év-
ben, most is a legújabb fejlesztésű termékeivel, 
festékeivel támogatta a több mint százfős alko-
tóműhely-foglalkozást. 

Ê Fülep E.

jubiláló  
Lions klub
A Pestszentlőrinc lions Klub Egyesület 
fotókiállítást rendezett a lions Clubok 
nemzetközi szövetsége megalakulásá-
nak századik évfordulója alkalmából no-
vember 7-én a városháza galériában.  

Melvin jones chicagói biztosítási ügynök 1917-
ben egy alkalommal arról győzte meg az asztal-
társaságát, hogy az országban működő külön-
álló Lions klubokat egyetlen szervezetté kellene 
alakítani. (Ezek a klubok a Royal order of Lions 
jótékonysági egyesület utódaiként alakultak 
meg.) A javaslat nyomán még abban az évben 
létrejött a Lions Clubok Nemzetközi szövetsé-
ge, amely a világ legnagyobb civil jótékonysági 
szervezetévé vált. 

Magyarországon az 1980-as évek vége felé 
jelent meg a jószolgálati mozgalom. 

Az 1999-ben megalakult Pestszentlőrinc 
Lions klub Egyesület kiemelten támogatja a 
sofI (XVIII. kerületi speciális oktató és fej-
lesztő Intézet) sajátos nevelési igényű tanulóit 
és a Gyöngyvirág utcai gyermekotthon lakó-
it, akiknek különféle szabadidős programokat 
szervez.  Adományokat gyűjtenek ahhoz, hogy 
a sofI sportolói részt vehessenek a speciális 
olimpiákon, évente több alkalommal ingyenes 
látásszűrést szerveznek nemcsak a kerületben, 
hanem az ország más településein is. 

A kerületi Lions klub által pártfogolt fiatalok 
rendszeresen részt vesznek a nyári nemzetközi 
ifjúsági csereprogramban. 

A jubileumi fotókiállítás a pestszentlőrin-
ci Lions elmúlt 16 évi emlékezetes pillanatait 
idézte fel. Az ünnepségen Batári Judit, a pest-
szentlőrinci Lions klub elnöke és Koleszár Péter 
I. alkormányzó mondott beszédet, majd az al-
kormányzó megnyitotta a tárlatot.  A rendez-
vényen részt vett Keys Mária, a Lions Clubok 
Magyarországi szövetségének zónaelnöke is.  

Ê Fülep

Remekeltek a 
kerületi diákok
A kerületi diáknapok programjaként 
megszervezett haza és haladás orszá-
gos történelmi tanulmányi versenyen 
az általános iskolák nyolcadikosai és a 
középiskolások mérték össze a tudásu-
kat november 17-én a Pestszentlőrinc-
Pestszentimrei Felnőttek gimnáziuma 
és továbbképző Központjában. Az idei 
megmérettetésen is sikeresen szere-
peltek a kerületi diákok. 

A diáknapok keretében Grünvald Mária törté-
nelemtanár, az intézmény igazgatója 15. alka-
lommal szervezte meg a Haza és Haladás or-
szágos történelemversenyt. A szellemi viadalt, 
amelyre 36 csapat érkezett az ország minden 
tájáról, Galgóczy Zoltán alpolgármester nyitotta 
meg. 

Az idén a 19. század eseményei kerültek a 
középpontba: kossuth Lajos és Batthyány Lajos 
életpályája valamint munkássága, a magyar re-
formkor, az 1848-as polgári forradalom és a le-
verését követő megtorlás, a kiegyezéshez vezető 
út, a dualista berendezkedés. 

A zsűri elnöki tisztét ezúttal is Závodszky 
Géza történész, az ELTE tanára, számos tan-
könyv szerzője töltötte be. A diákok két kategó-
riában (általános és középiskolai) mérték össze 
a tudásukat. A döntőbe a legjobb öt általános 
iskolás és a legjobb öt középiskolás csapat jutott 
be. 

Minden résztvevő oklevelet, a történelmi 
Magyarországot formázó ezüstmedált, tollat és 
vászontáskát kapott a verseny emlékére. A dön-
tőbe jutó tíz csapat tagjait ezüstlánccal és a mai 
magyar címert ábrázoló medállal ajándékozták 
meg a szervezők.  

A XVIII. kerületi tanulók ezúttal is jól sze-
repeltek a versenyen, ugyanis az Ady Endre 
általános Iskola csapatai második, negyedik és 
ötödik helyezést értek el, a felnőttek Gimnáziu-
mának diákjai pedig ötödikek lettek. 

Az országos történelmi versenyt a XVIII. ke-
rületi önkormányzat támogatta.  

Ê F. E.

Traktoros bál a Tündérkertben
nyolcadik alkalommal rendezett emlékbált a hofherr-dutra Emléktársaság novem-
ber 19-én az Új tündérkert étteremben. 

Az Új Tündérkert (ahol ma nosztalgiacukrászda 
és -kávéház is működik) az előző életében villa 
volt tágas belső terekkel, lakószobákkal, hatal-
mas parkkal. A klasszicista jegyeket viselő épület 
tulajdonosa a 20. század legelején Hofherr Albert 
királyi tanácsos, nemzetközi hírű kispesti gyáros 
volt. Az utókor nemcsak kiváló tehetségű fejlesz-
tőt, gyáralapítót és üzletembert tisztelhet benne, 
hanem olyan embert is, aki az 1900-as évek ele-
jétől számos embernek adott munkát és tisztes 
megélhetést a környékén. 

– A Hofherr-Dutra Emléktársaság 2008-ban 
alakult meg – mondta dr. Stieber József, a társa-
ság tiszteletbeli alelnöke. – Minden évben több 
rendezvénnyel állítunk emléket a hajdan kispest 
és Pestszentlőrinc határában működő gyárnak, 
amelyet a Hofherr család alapított és tulajdonolt, 
s amely a szocializmus éveiben Vörös Csillag 
Traktorgyár néven működött, és csaknem száz 
évig volt a magyar mezőgazdasági gépgyártás 
legnagyobbika. 

Az emléktársaság idén nyolcadik alkalom-
mal rendezte meg nagy sikerrel a Hofherr-Dutra 
Gépmajálist és az emlékbált. 

A megnyitón ifj. Stieber József üdvözlő 
szavait követően Császár Bíró Lilla, a kon-
dor Béla közösségi Ház igazgatója, stieber 
józsef, Vinczek György, kispest alpolgár-
mestere és Lévai István Zoltán, a XVIII. ke-
rület alpolgármestere mondott köszöntőt. 
– Nagyon fontos, hogy ápoljuk a hagyományain-
kat.  Továbbra is szeretnénk ezt a jó együttmű-
ködést fenntartani a Hofherr-Dutra Emléktár-
sasággal és a magunk lehetőségeivel támogatni a 
munkáját – hangsúlyozta a XVIII. kerület alpol-
gármestere. – Azt kívánom, hogy sok ilyen rendez-
vényt éljünk meg közösen, és hogy azok a fiatalok, 
akik koruknál fogva nem voltak részesei annak 
az időszaknak, amikor még működött a trak-
torgyár, folytassák majd ezt a szép hagyományt.  
Lévai István zoltán az önkormányzat nevében 
köszöntötte a társaság tiszteletbeli alelnökét 70. 
születésnapja alkalmából, majd megnyitotta a 
bált. A rendezvényen a nemzetközi hírű Botafogo 
Táncegyüttes és az Amira Art Company táncosai 
adtak fergeteges műsort. A hajnalig tartó jókedv-
ről a Deme Trió gondoskodott.

Ê Fülep Erzsébet

A Pestszentlőrinci Csemete óvoda családi há-
zas környezetben, az Üllői úton helyezkedik el, 
két épületben. A múlt században épült villában 
1946 óta, a másik helyen néhány éve működik 
óvoda. Az épületekhez tartozó tágas udvaron 
hatalmas ősfák találhatók, s modern és biz-
tonságos játékok gondoskodnak a gyermekek 
önfeledt mozgásáról. ugyanilyen szép és ba-
rátságos környezet fogadja őket bent is. Persze 
a környezet nem egyszerre, nem varázsütésre 
lett ilyen. Nagy szerepük volt ebben többek kö-
zött az elődöknek és az óvoda mostani dolgo-
zóinak. 

A hetven év hosszú idő egy óvoda életében. A 
különleges alkalomra eljött Ványa Lászlóné is, aki 
gyermekként gyakran megfordult itt, mert a ház 
tulajdonosának a kislánya a játszópajtása volt. 
– A háború után alakították át az épületet 
óvodává, de akkor én már nagyobbacska lány 
voltam, ezért csak „műkedvelő” ovis lehettem 
– mesélte Iza néni. – sokszor látogattam el ide, 
mert hívogatott ez a ház. Amikor óvodáskorú 
lett a kisfiam, őt hoztam ide, később az unokái-
mat. Most már a két dédunokám vonz ide, meg 

persze a lányom is, aki itt óvodapedagógus. 
A jubileumi ünnepségen fellépett a sonore 
Vegyeskar Mohai Tibor György karnagy ve-
zényletével, majd az óvodások műsora bűvölte 
el a vendégeket. Németh Jenőné óvodavezető 
ünnepi beszédében kiemelte:

– Hisszük, hogy az óvodánkba járó gyer-
mekek az élmények útján erősen kötődnek a 
természethez, a meséhez, a zenéhez, az alko-
tótevékenységekhez. Tudnak nevetni, felfedez-
ni, csodálkozni. Lelkileg szabadok, szellemileg 
kreatívak, szociálisan érzékenyek, empatiku-
sak, kiegyensúlyozottak és boldogok. 

Végül kodály zoltán szavait idézte: 
– szentnek kell tartanunk a gyermek érin-

tetlen lelkét, amit abba ültetünk, minden pró-
bát kiálljon. 

A köszöntőt mondó Galgóczy Zoltán alpol-
gármester, a településrész képviselője az ön-
kormányzat nevében virágcsokor kíséretében 
emléklapot adott át az intézmény vezetőjének, 
s egy faliórát és 700 ezer forintot ajándékozott a 
hetvenéves óvodának.

Ê Fülep E.

Hetvenkedő csemeték
Jubileumi ünnepséget rendezett a Csemete óvoda fennállásának 70. évfordulója 
alkalmából november 18-án.
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A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:
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n KŐMŰvEs/KŐMŰvEs sEgédMUnKás: Kőműves és kőműves segédmunkás 
munkatársakat keresünk. Feladatok: járda- és útépítés, valamint csapadékelvezetés. 
Elvárások: pontos, megbízható munkavégzés, kőműves pozícióba szakmunkás bizonyítvány. 
Előny, de nem feltétel: mélyépítésben szerzett tapasztalat, B kategóriás jogosítvány.

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

n tAKArítÓ: Társaságunk 8 órás takarító munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok:  
- irodák, sportlétesítmények tisztántartása; - rendezvényeken a helyszín tisztaságának 
biztosítása. Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, 
precizitás. Előny: szakirányú végzettség.

n gondnoK/KArBAntArtÓ: Társaságunk gondnok, illetve karbantartó pozícióba 
keres új munkatársakat sportlétesítménybe és oktatási intézményekbe. Feladatok: - az 
épület állapotának figyelemmel követése, az időszakos karbantartási munkákban való aktív 
részvétel, - szükség szerint kisebb – szakképzettséget nem igénylő – javítási, karbantartási 
munkák elvégzése, - a portaszolgálat ellátása, a kulcsnyilvántartás és a világítás előírás 
szerinti kezelése. Elvárások: alapfokú végzettség, szakszerű, felelősségteljes, önálló 
munkavégzés, jó kapcsolatteremtési és problémakezelő készség, kulturált és fegyelmezett 
magatartás.

n rAKtáros: Raktáros munkatársat keresünk. Feladatok: a Társaság raktárában 
anyagmozgatás, rendszerezés, anyagkiadás és visszavételezés, valamint az ehhez 
kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú végzettség, 
magasépítéssel összefüggő anyagismeret, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, precíz, 
pontos munkavégzés, jó fizikai erőnlét.

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: uszodamesteri végzettség megléte nem feltétel (betanítás biztosított), orvosi 
alkalmasság, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny: hatályos uszodamesteri 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

n KÖnyvElŐ: Társaságunk könyvelő kollégát keres. Feladatok: - Bejövő és kimenő 
számlák könyvelése; - Főkönyvi könyvelési feladatok ellátása, főkönyvi egyeztetések 
végrehajtása; - Éves, negyedéves beszámolók, illetve havi riportok elkészítésében aktív 
részvétel; - Tárgyi eszközökhöz, immateriális javakhoz kapcsolódó gazdasági események 
könyvelése; - Adózással kapcsolatos feladatok ellátása, bevallások elkészítésében való 
részvétel, adófolyószámlák egyeztetése; - Közreműködés az adóellenőrzéseken és a 
könyvvizsgálatokon. Elvárások: felsőfokú számviteli vagy pénzügyi végzettség, előny a 
mérlegképes könyvelői végzettség, minimum 3 éves könyvelési gyakorlat, naprakész adózási 
és számviteli ismeretek, felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS-Office), önálló 
munkavégzés, precizitás, jó analitikus és problémamegoldó képesség.

n AsZtAlos: Asztalos szakmunkás végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Több éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, pontos, precíz munkavégzés alapfeltétel. B 
kategóriás vezetői engedély előnyt jelent.

n FEstŐ: Szobafestő mázoló és tapétázó szakmunkás végzettséggel rendelkező 
munkatársat keresünk. Elvárások: több éves szakmai tapasztalat, pontos precíz 
munkavégzés, B kategóriás jogosítvány előny.

Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.huHirdetés

sZolgáltAtás
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 ügyvéD - szerződések elkészítése, okiratok szerkesztése ingatlanjogi-, 
és cégjogi területen,  családjogi témában személyes tanácsadás, 
peres-, és peren kívüli képviselet, követeléskezelés. ügyfélfogadás előre 
egyeztetett időpontban: 06307373345 telefonszámon. Dr. bárdi bernadett 
ügyvéd. (1182 budapest, Abrudbánya u. 7.) 

n Automata öntözőrendszer téliesítés, víztelenítés kedvező áron. +36 20 240 33 
99, +36 30 486 55 23, www.aquafontis.hu

n vArrógéP JAvÍtás ottHoNábAN. tel :283-7282

n sZŐnyEgtisZtítás, KárPíttísZtítás a leggyorsabban! Melegvízes mélymo-
sás, 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 víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű 
ügyintézéssel. gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek 
javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 bt. tel.:06709487751

n Kert- telekrendezés! Metszés, Permetezés, Favágás, Gyepesítés, Térkövezés, Terep-
rendezés, 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 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 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

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 gáZKésZüléK KArBAntArtás-tisZtitás, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ 
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. 
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

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 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

állás/MUnKA

n A Pestszentlőrinci cseperedő óvoda ( építő u. 5.) német nemzetiségi 
óvodapedagógust keres, határozatlan idejű álláshelyre. A munkakör 2017. 
02.01-től betölthető. Jelentkezéseket  Debreceni Józsefné óvodavezetőnél 
a 06 20 3501140-es telefonszámon, vagy az  ovoda@cseperedo18.hu 
e-mail címre várjuk.

oKtAtás

n MAtEMAtikából, FiZikából korrEPEtálást, köZéPiskolárA- és 
érEttségirE FElkésZÍtést vállAlok. áltAláNos– és köZéPiskolás 
tANulók sZáMárA is. MEgbEsZélés sZEriNt HétvégéN is! 
érDEklőDNi lEHEt: +36-1/294-5985-ös tElEFoNsZáMoN.

Adás-vétEl

n  biZAloM biZtoNság! késZPéNZért vásárol (MAgyAr gyűJtő), ANtik és 
MoDErN butorokAt,  FEstMéNyEkEt, órákAt, PorcEláNokAt, sZobrokAt, 
EZüstökEt, csillárokAt, sZöNyEgEkEt, köNyvEkEt, PéNZérMékEt, kitüNtE-
tésEkEt, kéPEslAPokAt, bélyEgEkEt, vAlAMiNt tElJEs HAgyAtékot. tElJEs 
loMtAlANitássAl! MAgAs ároN DiJtAlAN kisZállássAl!!! 06-70-604-20-13

n shoP ElAdÓ: Shop eladó munkakörbe keresünk kollégát. Feladatok: - sportruházat, 
sporteszközök és ajándéktárgyak értékesítése; - beszerzések és megrendelések kezelése; 
- pénztárgép kezelése, számlakibocsátás, leltározási feladatok; - adminisztrációs feladatok 
ellátása; - rendezvényeken való aktív részvétel. Elvárások: középfokú végzettség, kiváló 
kommunikációs képesség, együttműködési készség, precizitás, felhasználó szintű 
számítástechnikai ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Outlook). Előny: 
szakirányú végzettség, kereskedelemben és sporteszközök értékesítésében szerzett 
tapasztalat.

 
Jelentkezés módja: önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció megnevezésével 

az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: városgazda 
Xviii. kerület Nonprofit Zrt. 1181 budapest, baross utca 7.
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Telefonszám: +36 20/3882-083

GÁZKÉSZÜLÉK
KARBANTARTÁS -TISZTITÁS

KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY
JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE

VÍZÓRA-CSERE

A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS

WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK,
SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE

DUGULÁSELHÁRÍTÁS

GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL!

INGYENES KISZÁLLÁS

TEL.: 401-08-09
PINTÉR ZOLTÁN VÍZ-GÁZ SZERELŐ

                    

ŐSZI AKCIÓ A SÁRGA BOROSTYÁN PATIKÁBAN!

Sárga Borostyán Patika 
1184 Budapest, Dolgozó utca 12.
Nyitva: H-P 7.30-20.00, Sz 8-12.00

Az akció 2016. november 10.-tól 2016. december 31.-ig
vagy a készlet erejéig tart.

Faringopront
szopogató tabletta 24x

(mézes, citromos, cukormentes, mentolos)

Algofl ex forte
tabletta 20x

Magne B6
tabletta 50x

Neo Citran
forróital por 10X

1390 Ft helyett 

799 Ft
(33 Ft/tabl.)

1890 Ft helyett 

1469 Ft
(74 Ft/tabl.)

1990 Ft helyett 

1530 Ft
(31 Ft/tabl.)

2290 Ft helyett 

1789 Ft
(179 Ft/tasak)

                    

Kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!

Az akció 2016. október 15–től 2016. december 31–ig, vagy a készlet erejéig tart!

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes 
audiológiai szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon 
Hallásközpontokban XVIII. kerületi lakosok
számára 2016. november 23-tól december 16-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

XVIII., Üllői út 427. 
Bejelentkezés: 06 1 332 0141

amplifon.hu

Segítsünk neki!
Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája
van, de homokba dugja a fejét?

Kutatási adatok szerint a magyar
lakosság 10 százalékának van vala -
milyen mértékű hallás csökke  nése.

A fokozatosan romló hallás az érin‐
tetteknek sokszor alig tűnik fel, sőt idő ‐
vel meg szokottá is válhat ez az állapot.
Aki rosszul hall, hajlamos lehet akár a
kör nyezetét is hibáztatni: sutyorognak,
nem beszélnek ért he tően, hadarnak. Az
ebből eredő kon�lik tusok, sér tettség, a
meg nem ér tett ség akár a hozzátar‐
tozóktól való elfordu lásig fajulhat.

Felgyorsult világunk ban a meg   nö ‐
ve kedett járműforgalom követ kez té ben
az autó vezetés és a gyalogosként való
köz lekedés egyaránt maxi mális oda -
�igye lést igényel. Hogy meg előz zük a
bal ese teket az utakon, pontosan kell
hallanunk, milyen irányból jönnek az
autók, a bu szok, a ke rék  pá rosok vagy
éppen a gya lo go sok. Ahhoz, hogy a hang
irá nyát meg tudjuk állapítani, működ-
nie kell az úgy nevezett térbeli hallá-
sunknak. Ennek alapvető felté tele
pedig az, hogy mindkét fülünkkel
tökéletesen jól hall junk. Ebből követ ke ‐
zik, hogy számos kisebb‐nagyobb bal -
ese tet el lehetne ke rülni, ha a hallás -
prob lémá kat időben kezelnék.

Fontos, hogy a közvetlen kör nye ‐
zet ből érkező visszajelzések ha té ‐
konyan ráirá nyíthatják az érintett �i‐
gyelmét a problé mára, és így idővel

talán elfogadja, hogy segítségre van
szüksége. Ha már eddig eljutottunk, ne
engedjük el sze rettünk, isme rősünk
ke zét: kí sér jük el a hallás vizs gá -
latra, várjuk meg vele az eredményt
és segítsük őt a hallás javító esz köz
kiválasz tá sában is.

A hallókészülékkel is meg kell ta ‐
nulni hallani, és ezt csak türe lem mel,
gyakorlással érhetjük el. Sokszor a hoz ‐
zá tar to zók sze re pe legalább olyan
fontos, mint a jól beállított halló ké ‐
szülék rend  szeres viselése, főleg ha
idő sebb családtagról van szó; bizto san
mindenkinek a családjában van valaki,
akinek szüksége van �igyelemre, biz‐
tatásra, hogy meg tegye az első lépést.
A hallás vizsgálatra nem kell várni;
mindenki egyéni időpontot kap az
Amplifonnál, és sze mély re sza bott
audio lógiai ellá tásban részesül.

Érde mes tehát most be je lent -
 kezni a 06 1 332 0141-es telefon-
számon.

Működő térbeli hallással biztonságosabb
az utcai közlekedés.
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10 éves
a raIffeIsen bank

pestszentlőrIncen
A raiffeisen Bank fiókja 10 éve van jelen Pest-
szentlőrincen, mint a hazai pénzügyi szféra egyik 
meg határozó szereplője. Mind a lakossági, mind 
a vállalkozói ügyfélkör számára számos minőségi 
pénzügyi szolgáltatást kínálunk – mondta el Ko-
vács levente, a születésnapját ünneplő bankfiók 
vezetője. 

Nemcsak klasszikus számlavezetést és a hoz-
zá kapcsolódó szolgáltatásokat, hanem la-
kossági és vállalati hitelek széles skáláját, 
továbbá befektetési, biztosítási és lakásta-

karék termékeket is igénybe vehetnek ügyfeleink.
Versenyképes kondíciókkal és gördülékeny ügyinté-

zéssel segítjük a hozzánk fordulókat aktuális igényeik 
kielégítésében, legyen szó lakásvásárlásról vagy egy re-
latíve kisebb cél megvalósításához szükséges személyi 
kölcsönről.

kiemelt magánügyfeleink elégedettségét a személyre 
szabott kiszolgálás és egyedi, kiemelten csak számukra 
elérhető befektetési ajánlatunk biztosítja, melyről pré-
mium referens kollegáink tudnak részletes informáci-
óval szolgálni.

Vállalkozói ügyfeleink pénzügyi szokásaikhoz és cé-
gük adottságaihoz leginkább illő számlavezetési feltéte-
lek közül választhatnak bankunknál, továbbá segítséget 
kaphatnak tőlünk céljaik mielőbbi megvalósításához 
különféle támogatott és piaci hitelek igénybevételével. 
Ismerjen meg bennünket, várjuk Önt a Budapest, Üllői 
út 417. szám alatti bankfiókunkban, akár előzetes idő-
pontfoglalással is! (x)
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16 Jótékonysági koncert a Rózsa Művelődési HázbanProgramajánló

Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
November 25. 10 óra: Vadnyugati mesék 
– Lőrinci Színpad, Szent Lőrinc-bérlet
November 25. 14 óra: Vadnyugati mesék 
– Lőrinci Színpad, Komlós-bérlet
November 25. 17 óra: Év végi hangulatok 
– a Szőnyi Képzőművész Kör kiállításá-
nak megnyitója
November 26. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
November 26. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
December 3. 18 óra: Hegedűs Endre 
Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész 
adventi hangversenye. Belépőjegy: 
1700 Ft.
December 4. 11 óra: Brumi és a téli 
álom. A Fabula Színház Mikulás-váró 
műsora. Az előadás végén megérkezik a 
Mikulás, akitől minden gyermek ajándé-
kot kap. Belépőjegy: 990 Ft.
December 10. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
December 10. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
December 11. 19 óra: A pofon egyszerű, 
avagy egy szerencsés néző viszontagsá-
gai. A L’art pour L’art Társulat műsora. 
Belépőjegy: 2400 Ft.

A művelődési ház nyitvatartása: hétfőtől 
péntekig 9–19 óráig. Az itt található 
Ticket Expressz-irodában jegyek váltha-
tók koncertekre, kiállításokra és színházi 
előadásokra. Terembérlési lehetőség 
esküvőkre, összejövetelekre előzetes 
egyeztetés alapján.

4sEAsons sí- és 
snowBoArdPArK

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

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
November 27. 16 óra: IBK–Ares férfi 
floorballmérkőzés
November 29. 18 óra: PLER-Budapest–
Vác férfi kézilabda Ligakupa-mérkőzés
December 2. 18.30: PLER-Budapest–
Pécs NB I/B-s férfi kézilabda-mérkőzés
December 4. 17 óra: PLER-Budapest 
II–XVI. ker. KMSE NB II-es férfi kézilab-
da-mérkőzés
December 10. 9 óra: U14-es kézilabda-
torna a PLER szervezésében
December 10. 14 óra: PSK I–Rufusz férfi 
kézilabda-mérkőzés
December 10. 16 óra: IBK–Phoenix férfi 
floorballmérkőzés
December 10. 18.30: PSK II–Pénzügyőr 
férfi kézilabda-mérkőzés

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
November 25. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja: karácsonyi könyvötletek
December 1. 10 óra: Csevegő csütörtök 
– mi kerüljön a karácsonyi ünnepi 
asztalra?

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
November 26. 9 óra: Rock and roll-
verseny
December 4-én Futsaltorna a Városgaz-
da Utánpótlás Akadémia szervezésében

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
November 24. 17 óra: Kultúrkör – a 

Sziklás-hegységtől a Csendes-óceánig. 
Bor Péter előadása.
November 30. 16.30: Társasjátékklub
December 2. 12 óra: Mikulás érkezik a 
könyvtárba
December 5. 14 óra: A Tájak-Korok-
Múzeumok Egyesület irodalmi klubja
December 7. 16.30: KézműveSzerda – 
advent, karácsony
December 9. 17 óra: Con amore – 
Csonka Gábor hegedűművész karácsonyi 
koncertje
A Galéria 18 kiállítóteremben Pápai 
Dezső amatőr festőművész tárlata 
tekinthető meg. 
62 éven felüli olvasóink ingyen interne-
tezhetnek a könyvtárban!

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
November 24. 17 óra: Fizikai kísérlet 
a könyvtárban. Bölcs Kavics tart 
gyerekeknek kísérletező foglalkozást az 
elektromosságról. A fizika-workshopon 
mindenki kis tudóssá válhat. Mind a 
részvétel, mind az alapanyagok ingye-
nesek, és a könyvtár kivételesen tovább 
tart nyitva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
November 24. 18 óra: Feltettem 
magamban, hazámat szolgálom… – 
56-os emlékműsor a Kákics Együttes 
előadásában. A műsor előtt köszöntőt 
mond Kucsák László alpolgármester. 
A részvétel ingyenes, a programot az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára létrehozott emlékbizott-
ság támogatja.
November 24. 18 óra: Szeretetnyelv – 
egy „nyelvtanfolyam”, amelyet egyből tu-
dunk hasznosítani. Téma: A megfogható 
szeretet, avagy az ajándékozás.
November 25. 10 óra: Állásbörze a Jövő 
Ifjúságáért Egyesület szervezésében
November 25. 16 óra: Cserebere – civil 
börze a ClubNetCet szervezésében
November 27. 10 óra: Advent első 
vasárnapja alkalmából gyermekszínházi 
előadás és kézműves foglalkozás
November 27. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
November 29. 14.30: Kerületi versmondó 
verseny a Vörösmarty iskola szervezé-
sében
November 30. 18.45: Ladie’s Dance Mix
December 1. 18 óra: Szeretetnyelv – egy 
„nyelvtanfolyam”, amelyet egyből tudunk 
hasznosítani. Téma: Az átkaroló szeretet, 
avagy a testi érintés.
December 3. 16 óra: Mulassunk együtt – 
a Marsai Dalkör összejövetele
December 4. 9 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
December 4. 10 óra: Advent második 
vasárnapja alkalmából Kerekítő Mikulás 
Móka Kerekítő Manóval és a Mikulással. 
A program részeként kézműves foglalko-
zással is várjuk a gyermekeket.
December 4. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
December 6-án 15 és 17 óra között a 
Kondor Béla sétányon sétál a Mikulás.
December 6. 17 óra: Kapcsolódások – 
Krausz Margit művésztanár kiállításának 
a megnyitója
December 6. 18 óra: Ember és törté-
nelem – Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens előadás-sorozata. 
Téma: A Szent Korán – I. rész 
December 7. 18.45: Ladie’s Dance Mix
December 8. 14 óra: Fehér asztalnál 
– a NYÉVE összejövetele a Miklósok 
köszöntésével
December 8. 18 óra: Szeretetnyelv – 
egy „nyelvtanfolyam”, amelyet egyből 
tudunk hasznosítani. Téma: Az odafigyelő 
szeretet, avagy a minőségi idő.
December 9. 17 óra: Ünnepi gálaműsor 
a 30 éves Kondor Béla Közösségi Ház 
tiszteletére
December 10. 8 óra: Baba-mama holmik 
börzéje
December 10. 10 óra: Fesztivál a nemze-
tiségek napja alkalmából
December 11. 9 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
December 11. 10 óra: Advent harmadik 
vasárnapja alkalmából kézműves foglal-
kozás és ajándéktárgyak árusítása
December 11. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Az emeleti galérián 1956 – A szabadság 
ereje címmel a kerületi plakáttervezési 

verseny kiállítása látható. 
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely. Vasárnapon-
ként 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
December 10. 14 óra: Hurrá, repülünk! 
Családi délután a Felhők felett című 
repüléstörténeti kiállítás helyszínén (KÖKI 
Terminál, II. emelet, 253-as üzlet). A 
részvétel ingyenes!
A Kossuth téri Pavilongalériában 
november 28-tól Rerrich Béla műépítész, 
kertépítő, a pestszentlőrinci Kossuth tér 
tervezőjének emlékkiállítása tekinthető 
meg. A pavilongaléria hétfőtől péntekig 
10 és 17 óra között tart nyitva.
Felhők felett címmel repüléstörténeti 
időszaki kiállítás a KÖKI Terminálban 
(II. emelet, az éttermek közelében). Az 
ingyenes kiállítás keddtől vasárnapig 
10–18 óra között látogatható.
Repüléstörténeti kiállítás várja az 
érdeklődőket a Ferihegy 2B terminál 
melletti Aeropark repülőmúzeum Il–18-as 
repülőgépén is.
A kerületet bemutató ismeretterjesztő 
tablósorozat és a hozzá kapcsolódó 
online térképes felület révén a kerület 
története mellett megismerhető annak 
22 részegysége, valamennyi köztéri 
és beltéri emlékműve, emléktáblája 
és szobra, valamint Pestszentlőrinc 
teljes – a korábbi elnevezéseket is 
tartalmazó – utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.es/kossuth.
html).
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, többnyelvű tárlat-
vezetés, múzeumpedagógiai programok 
minden korosztálynak (a kínálatról a 
honlapunkon lehet tájékozódni), ván-
dorkiállítások kölcsönzése, helytörténeti 
séták szakavatott vezetővel, helytörténeti 
kiadványok árusítása.

MÚZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

szent lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre törté-
netéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől szombatig 14 és 
18 óra között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepe-
ken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig
Nyitvatartás előzetes telefonos egyezte-
tés alapján.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
November 25. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + a 
felhasznált alapanyag ára. A foglalko-
zásra előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
November 25. 9.30: Baba-mama klub. 
Egyéves születésnapi parti. Belépőjegy: 
600 Ft, testvérkedvezménnyel: 1000 Ft. 
Klubvezető: Szám Gabriella.
November 26. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb techni-
kákkal. Részvételi díj: 200 Ft  
+ a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
November 30. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk és 
kreatív megoldások a legújabb techni-
kákkal. Részvételi díj: 200 Ft  
+ a felhasznált alapanyag ára. A foglal-

kozásra előzetes bejelentkezést kérünk 
a 06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
November 30. 18 óra: Adventi várakozás 
– Baranecz Katalin és Frömmel Gyula ki-
állításának megnyitója. Köszöntőt mond, 
és a kiállítást megnyitja: Hajdúné Giron 
Éva nyugalmazott vezető főtanácsos.  
A tárlat december 30-ig tekinthető meg.
December 3. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb techni-
kákkal. Részvételi díj:  
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes bejelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
December 4. 10 óra: Mikulás-váró csalá-
di nap interaktív előadással, arcfestéssel, 
kreatív kézműves foglalkozással és a nap 
végén a Mikulással történő találkozással.
December 7. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk és 
kreatív megoldások a legújabb techni-
kákkal. Részvételi díj:  
200 Ft + a felhasznált alapanyag ára. 
A foglalkozásra előzetes bejelentke-
zést kérünk a 06-20-943-6249-es 
telefonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
December 9. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Vezeti: Plugor Judit.  
A belépés ingyenes.
December 10. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub – zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Foglalkozásainkra, klubjainkra jelentkezni 
és az időpontjukról érdeklődni az elérhe-
tőségeinken lehet.

PolgároK háZA

üllői út 517.
December 10. 16 óra: Adventi várakozás 
– gyertyagyújtással és karácsonyi 
műsorral egybekötött meghitt hangulatú 
ünnepség, amely közös vacsorával zárul. 
Mindenkit szeretettel várunk!

BAl 18

üllői út 337. 
December 8. 17 óra: Közéleti Kávézó. 
Meghívott vendég: Vágó István, a 
Demokratikus Koalíció országos elnöksé-
gének tagja. Házigazda: Kunhalmi Ágnes 
országgyűlési képviselő. Beszélgetőpart-
ner: Gyuricza Péter újságíró.

grEEn drEAM ClUB

üllői út 483. 
December 5. 18.30: Lakossági fórum. 
Meghívott vendég: az LMP társelnöke 
Hadházy Ákos . Témák: korrupcióinfo, a 
választási rendszerből kizártak, kül- és 
belpolitika illetve azok a témák, amiket a 
látogatók vetnek fel.

ADvENti HANgvErsENyEk
Napjaink egyik legkitűnőbb zongoris-
tája, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas 
Hegedűs Endre adventi koncertet ad a 
Rózsa Művelődési Házban december 
3-án, szombaton 18 órakor. A zongora-
esten a legszebb, legismertebb adventi 
és karácsonyváró dallamok csendülnek 
majd fel. Belépőjegy: 1700 Ft.
Ugyanezen a napon 16 órakor a 
Kossuth téri református templomban 
a Dohnányi Ernő Alapfokú Művészeti 
Iskola tart adventi hangversenyt, ame-
lyen fellép a gyermek vonós zenekar, 
az iskola kórusa, a csellóegyüttes, 
az ifjúsági vonós zenekar. A belépés 
díjtalan, adományokkal az intézmény 
diákjait lehet támogatni. 

Hurrá, rEPülüNk!
Vajon mi minden történik, amikor 
az ember repülővel utazik? Kiderül 
a Tomory Lajos Múzeum által 
szervezett családi délutánon, ahol a 
becsekkolástól kezdve a beszálláson 
és a repülésen át egészen a megér-
kezésig képregényben örökíthetitek 
meg valós vagy elképzelt repülős 
élményeiteket.
Időpont és helyszín: december 10. 
(szombat) 14 óra, KÖKI Terminál, II. 
emelet, 253-as üzlet. A részvétel in-
gyenes, mindenkit szeretettel várunk!

találkozás  
a mIkulással
Ebben az évben is több alkalommal és több helyen 
lehet majd találkozni a Mikulással! Myrai szent 
Miklós püspök „utódai” az alábbi időpontokban 
és helyszíneken várják a kerületi gyermekeket a 
személyes találkozás felejthetetlen élményével és egy 
kis ajándékkal.

december 2. 12 óra, Lőrinci Nagykönyvtár: Mikulás érkezik.
december 4. 10 óra, PIk Ház: Mikulás-váró családi nap
december 4. 10 óra, kondor Béla közösségi Ház: kerekítő 
Mikulás-móka kerekítő Manóval és a Mikulással
december 4. 11 óra, Rózsa Művelődési Ház: Brumi és a téli 
álom – a fabula színház Mikulás-váró műsora
december 6-án 15 és 17 óra között a kondor Béla sétányon 
sétál a Mikulás.

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Ismét cipősdobozokban érkezik a szeretet Pestszentimrére egyHáz

� hetedszer 
rendezik meg a 
pestszentimrei 

baptisták a 
cipősdoboz-
akciójukat, amely az 
Imreiek az imreiekért 
nevet viseli. ennek 
keretében karácsonyi 
ajándékot kapnak 
a rászorulók, hogy 
számukra is szép és 
emlékezetes legyen 
az ünnep. az ese-
mény főszervezőjével, 
háló Gyulával beszél-
gettünk.

– Lassan védjegye lesz Pest-
szentrimrének a karácsonyi 
cipősdoboz-akció, hiszen elkép-
zelhetetlen az ünnep a Békéssy 
Sándor Baptista Értelmiségi 
Egyesület által szervezett ese-
mény nélkül.

– Valóban, mert az ajándékot 
kapók és mi is úgy készülünk, 
hogy „kötelező” ez a program, 
ami örömöt ad azoknak is, akik 
szervezik, és azoknak is, akik 
ajándékot kapnak. Az akció azo-
kat a 0–14 év közötti gyerekeket 
szólítja meg, akik nehéz szociá-
lis körülmények között élnek.

eGyeSüLet, 
táRSaSáG
– Tavaly hány gyermekhez jutott 
el a cipősdoboz?

– Egy éve karácsonyi kon-
cert keretében 120 ajándékkal 
megtöltött dobozt adhattunk 
át, amelyeket az itt élő emberek 
jóvoltából csomagonként 2500–
4000 forint értékben töltöttünk 
meg. Öröm, hogy az akcióba 
egyre többen kapcsolódnak 
be. Civil szervezetek, intézmé-
nyek, vállalkozók és magán-
személyek egyaránt. állandó 
résztvevő, segítőnk az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület, 
a széky társaság és a Vasvári 
egyesület.

– A Jóistennek sokan köszön-
hetnek sokat...

– Most lehetőség nyílik arra, 
hogy mi is továbbadjunk va-
lamit abból a szeretetből, amit 
tőle és másoktól kaptunk. Pon-
tosan ez az akció lényege, ezért 

kérünk és bátorítunk mindenkit 
arra, hogy kapcsolódjon be a 
továbbadás, az ajándékozás kör-
forgásába. jézus mondta egy-
szer: nagyobb boldogság adni, 
mint kapni. Merjük kipróbálni 

ennek boldogságát!
– Azt tehát már tudjuk, hogy 

0 és 14 év közötti, Pestszentimrén 
élő lányoknak és fiúknak szól az 
akció. És elsősorban mit tegyünk 
a dobozba?

– A gyerekek korából faka-
dóan a játékok, a kisautók, a 
labdák, a babák a legnépszerűb-
bek, de az iskolai és higiéniai 
eszközök, például a fogkefe, a 
fogkrém, a szappan is hasznos. 

Örömöt szerez a cukorka, a nya-
lóka, rágógumi, a napszemüveg, 
a póló, a hajgumi, az óra, a ké-
peskönyv is. kedves lehet akár 
egy képeslap is néhány üdvözlő 
sorral, jókívánsággal, mert ezt a 

lelkében viheti haza a megaján-
dékozott.

ILyeneket ne!
– Amit mondott, abból arra le-
het következtetni, hogy nem ver-
senyről van szó, nem arról, hogy 
ki mekkora értéket ad.

– kérjük is az adományo-
zókat, hogy 4000 forintnál na-
gyobb érték ne legyen a doboz-
ban.

– És mit ne tegyünk bele?
– Mellőzzék a használt, meg-

unt játékot, ruhát, az agresz-
szivitásra késztető képeket, a 
konzervet, a romlandó ételeket, 
a csipszet, a gyümölcsöt, a sam-
pont, a testápolót, a gyógysze-
reket, a törékeny tárgyakat, az 
alkoholos italokat és az erotikus 
tartalmú kiadványokat.

MáR Lehet vInnI
– Miként csomagoljuk be az ado-
mányokat?

– Egy jó állapotban lévő do-
boz tetejét és alját külön-külön 
vonják be színes csomagolópa-
pírral, s így töltsék meg aján-
dékkal. fontos, hogy a csoma-
got ne ragasszák le. A dobozban 
egy cédulára jól láthatóan írják 
fel, hogy milyen korosztályú 
lánynak vagy fiúnak szánják. 
Például így: fiú 12, lány 8. Eze-
ket a csomagokat mi nevesítjük, 
és így adjuk át a megajándéko-
zottnak. De csomagolás nélkül 
is elfogadjuk az ajándékokat, mi 
majd „dobozosítjuk” azokat.

– Mikor és hol lehet leadni az 
adományokat?

– December 12-ig várjuk 
azokat a Nemes utca 25. alatt 
lévő Margaréta virágboltban.

 
A MEglEPEtésEKEt 
karácsonyi műsorral 
egybekötött 
ünnepségen adják 
át a nemes utca 28. 
alatt lévő baptista 
imaházban december 
15-én, csütörtökön. 
ha kérdésük van, 
hívják a szervezőt, 
szekér Józsefnét 
a 20-775-8186-os 
telefonszámon.

öröm lesz 
a karácsony
Nagyobb boldogság adni, mint kapni
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A szép napok tehát folytatódtak 
Varjú Imre életében. október 23-
án ugyanis állami kitüntetésben 
részesült, akkor a Magyar ér-
demrend tisztikeresztjét vehette 
át. A nyugalmazott plébános az 
1956-os forradalomhoz kötődő 
tetteivel érdemelte ki az elisme-
réseket.

Amikor legutóbb, az október 
23-i kitüntetése kapcsán beszél-
gettünk, természetesen gratu-
láltam az atyának. érezhetően 
feszélyezve érezte magát, nem 
tudott mit kezdeni a cselekede-
teit méltató szavakkal.

Most, az Emberi Méltóság 
Díj kapcsán is a szíve szerint 
kitért volna minden neki szóló 
szép szó elől.

Hallva az atya szavait, nem 
volt nehéz rájönni arra, hogy 
miért nem szeret rivaldafénybe 
kerülni.

– Amit tettem, azért tettem, 
mert úgy éreztem, azt kell ten-
nem. Nem a jó szóért, nem az 
elismerésért, hanem azért, mert 
a papi hivatásom ezt diktálta. 
Nem jár érte sem köszönet, sem 
elismerés. Ezt éreztem akkor is, 
az ötvenes években, s így va-

gyok ezzel ma is. Nem mondom, 
hogy nem esik jól a felém fordu-
lás, mert jólesik. Mindenkinek 
köszönetet szeretnék mondani, 
akinek a fejében megfordult egy 
84 éves katolikus pap, aki az 
egész életében csak annyit tett, 
azt tette, amit a lelkiismerete 
és a belső értékítélete diktált – 
mondta Varjú atya, aki azt is 
elmondta: attól is boldog, hogy 
ezek az elismerések nem jártak 
anyagi juttatással.

Mielőtt elbúcsúz-
tunk egymástól, 
még ennyit tett 
hozzá a korábbi 
gondolataihoz:
– lassan elmúlnak 
ezek a forgalmas 
napok, és visszaáll 
az életem a régi, 
megszokott kerék-
vágásába. Aztán 
eljön a szenteste 
is, amelyet, mint 
már hosszú-hosszú 
évek óta, kettes-
ben töltök a kis 
Jézussal.

Azért tettem, mert úgy 
éreztem, ezt kell tennem

írtaK, rajzoltaK,
nyerteK
A Pestszentimrei református Egyház soli deo gloria 
Alapítványa az egyházközség fennállásának 100. év-
fordulója tiszteletére ez év tavaszán irodalmi alkotó-
pályázatot és rajzpályázatot írt ki általános iskolások-
nak.

Az irodalmi pályázatra 23 írásmű érkezett. Egy az Ady Endre 
általános Iskolából, a többi a szenczi Molnár Albert Református 
általános Iskolából.

Az alsó tagozatosok írásai nem érték el az elvárt színvonalat, 
ezért csak emléklappal jutalmazták őket, helyezéseket nem osz-
tottak ki.

A felső tagozatosok eredményei: I. díj: seres-szabó Már-
ton (szenczi), II. díj: kiss Nóra (szenczi), III. díj: Révész Hel-
ga (szenczi), IV. díj: Tóth András Levente (szenczi), V. díj: 
Boldavölgyi Richárd (Ady). különdíj: jahoda orsolya (szenczi).

A legsikeresebb felkészítő tanárnak járó díjat kiss Gabriella 
magyartanár, a szenczi iskola pedagógusa vehette át.

Nagy sikere volt a rajzpályázatnak, amelyre 219 rajz érkezett 
be. A rajzok felét a szenczi iskola tanulói küldték be.

A részt vevő iskolák: Pestszentimréről az Ady, a kapocs, a 
kastélydombi és a szenczi; Pestszentlőrincről a Darus, a Gulner, 
a kandó és a kondor; a XIX. kerületből a karácsony sándor Re-
formátus általános Iskola; vidékről a gyáli Bartók Béla általá-
nos Iskola és a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészeti 
Iskola.

Az 1. és a 2. osztályosok között csak két különdíjat osztottak 
ki: kígyós Ilonának és Bujdosó Gabriellának, a berettyóújfalui 
iskola tanulóinak.

A 3–4. osztályosok eredményei: I. díj: Rimanóczy Máté 
(szenczi), II. díj: Várhelyi Viktória (kondor), III. díj: jónás ketrin 
(kondor). különdíj: Bődi Marcell (szenczi).

Az 5–6. osztályosok eredményei: I. díj: Perjéssy simon (ka-
rácsony), II. díj: Bretán Dóra (szenczi), III. díj: Palicsek Noémi 
(szenczi). különdíj: székely zalán (szenczi). 

A 7–8. osztályosok csak két díjat kaptak: I. díj: Palicsek Bo-
tond (szenczi),  II. díj: udvari ádám László (szenczi).

A tanári díjakat Magyar józsef (szenczi) és Gál Lajos (kon-
dor) rajztanár kapta.

Egy éve karácsonyi koncert keretében 120 ajándékkal megtöltött dobozt adhattak át

Emberi Méltóságért díjat adott át november 12-én varjú 
imre nyugalmazott római katolikus plébánosnak lomnici 
Zoltán, az Emberi Méltóság tanácsának elnöke.



Városkép p 2016. november 23. XXV. évfolyam 19. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

18 Megújult, megszépült a sportpálya a Vajk-sziget iskolábansPort

Az elmúlt időszakban vitathatatlanul az 
ovi-foci Alapítvány és az önkormány-
zat támogatásával megépített és átadott 
minifocipályák jelentették a slágert, ám 
ha körülnéztünk a kerületben, láthattuk: 
szerényen, de annál boldogabban vehette 
birtokba a Vajk-sziget iskola 360 tanulója 
azt a sportpályát, amelyről túlzás nélkül 
állítható: olyan, mint egy vadonatúj.

Az átadóünnepségre az iskolába láto-
gató azt hihette, edzőtáborba érkezett, 
annak egyik pályájára. Elegáns sportsze-
relésben lévő fiúk és lányok gyakorolták 
azt, amit nem sokkal később „élesben” is 
előadtak a vendégeknek. A lábuk alatt a 
műfű mintha igazi lett volna, olyan való-
színűtlenül zöldellt. Nem véletlenül, hi-
szen nemrégen készült el.

koPtaSSák, azéRt van
Hogy miért volt szükség a felújításra, azt 
már Somogyvári Beatrix igazgatónő me-
sélte el, aki szeptember óta irányítja az 
iskola működését és munkáját.

– Ezt a pályát, pontosabban az elődjét 
hat éve, egészen pontosan 2010. szeptem-
ber 24-én adták át, tehát nem tegnap. ki-
használták a gyerekek, amennyi időt csak 
lehetett, annyit töltöttek rajta. Napjainkra 
megöregedett, csúszóssá, veszélyessé vált, 
szükség volt a cserére, amivel mára, kö-
szönet a támogatásnak, el is készültünk. 
Most a gyerekeken a sor: koptathatják 
újra, azért van…

közben az iskola udvarán, pontosab-

ban a sportpályán már oly sokan gyűltek 
össze, hogy azt hihette az ember: valame-
lyik sportág diákolimpiájának a csúcs-
mérkőzése következik. Pedig nem, mert 
csak a vendégek és a szülők kíváncsiskod-
tak.

SoSe LeGyen üReS!
Megérkeztek azok a vendégek is, akiknek 
a támogatása, segítsége is kellett ahhoz, 
hogy sok diák örülhessen az újjászületett 
40 x 20 méteres pályának.

Kucsák László országgyűlési képviselő 
érkezésének különös apropója volt. Róla 
valóban elmondható, hogy nem először 
járt itt, ugyanis korábban húsz éven át 
volt az intézmény igazgatója. A gyerekek 
tehát az „exdiri” előtt mutatták be, mit 
tudnak.

köszöntőbeszédében Lévai István Zol-
tán és Dömötör István alpolgármester 
is azt hangsúlyozta, hogy sok minden-
nel gazdagodhatott volna a Vajk suli, de 
hogy ezzel a felújított műfüvessel a lehe-
tő legjobbat választották, az egészen biz-
tos. Mindketten azt kérték a gyerekektől, 
hogy használják ki a pályát, az sose legyen 
üres!

atLétIka, foCI
A srácok és a lányok olyan sportos meg-
nyitót kanyarintottak a vendégeknek, 
hogy annak csak nagy taps lehetett a ju-
talma. A lányok atlétikában vitézkedtek, 
úgy szökkenve az akadályok fölött, hogy 

a testnevelőről csak jót lehet mondani. 
A fiúk abban a sportágban mutatták be 
a tudásukat, amelyikben egykor nagyok 
voltunk, ma meg újra azzá szeretnénk 
válni…

A lényeg az, hogy csillagos ötösre vizs-
gázott a felújított pálya. De vajon mit tud 
az a két másik sportszer, amelyik most 
került be az iskola „kínálatába”?

két télálló pingpongasztal és egy fé-
szekhinta is várta és várja a gyerekeket.  
Hogy milyen is ez utóbbi? Egyszerű: 
olyan, mint egy fészek, s olyan, mint egy 
hinta. Vagyis úgy lehet hintázni benne, 
mint egy fészekben…

a foRIntok 
váLaSzoLnak
Boldog volt az igazgatónő, aki elmondta 
azt is, mennyibe került a felújítás.

– A sportpálya felújítása volt a legfon-
tosabb, hiszen téli ide, tél oda, szabadtéri 
pálya nélkül nehezen lennénk meg. Ezt 
tízmillió forinttal segítette az önkor-
mányzat. A két pingpongasztal és a hinta 
együtt egymillió volt, s láthatja, a gyere-
kek már most belakták mindegyiket – 
mutatta somogyvári Beatrix.

Még mielőtt bárki sokallná, netán fö-
löslegesnek tartaná a kiadást, hadd kér-
dezzük meg: sosem szörnyülködött el még 
azon, hogy milyen kövérek, mennyire a 
számítógépnél nevelkednek, mennyire 
mozgásszegényen élnek a mai gyerekek?

Az alpolgármesterek mindket-
ten azt kérték a gyerekektől, 
hogy használják ki a pályát, az 
sose legyen üres!  
 

MŰFŰ, PingPongAsZtAl, FésZEKhintA

� felújított műfüves pályát vehettek birtokba november első 
hetében a vajk-sziget általános Iskola diákjai, akik a megnyi-
tón látványos sportműsorral kedveskedtek a vendégeknek, 

bizonyítva, hogy jó műfűre kerültek a forintok.

csAk Egy Jó 
válAsZ vAN

TADIssI MARTIAL: 
VB-EzÜsT LINzBőL
világbajnoki második helyezést szerzett a linzben rendezett 
karate-világbajnokságon az UtE-ben versenyző, lőrincen 
élő karatéka, tadissi Martial.

Az ausztriai vb második 
helyezése azt is jelentette 
Tadissi Martialnak, hogy 
kiváló eredményével 
kvalifikálta magát a nem 
olimpiai sportágak leg-
rangosabb rendezvényé-
re, a világjátékokra. Ezt 
az eseményt a jövő nyá-
ron rendezik meg a len-
gyelországi Wrocławban. 
Biztató előjel Tadissi 
további pályafutását il-
letően, hogy a sportága 
bekerült a 2020-as tokiói 
nyári olimpia program-
jába. 

Nézzük most a magyar 
fiú linzi menetelését…

A 67 kg-osok kategóriájában 90 (!) versenyző közül jutott be a dön-
tőbe. Az idei Európa-bajnokság bronzérmese a selejtezők során a világ-
bajnokság egyik legjobb teljesítményét nyújtotta, állítják a szakembe-
rek. Öt győzelme alatt mindössze két pontot értek el ellene, miközben 
legyőzte a francia Da Costát, a döntőbe jutásért pedig 2-0-ra nyert a 
török uygur ellen. A korábbi kétszeres korosztályos Európa-bajnok 
versenyzőnek ekkor már csak egy győzelem kellett volna az Eb-arany-
hoz, azt azonban nem sikerült megszereznie. A fináléban ugyanis alul-
maradt az angol Thomasszal szemben.

A második helyezésével Tadissi Martial a sportág történetének leg-
jobb magyar szereplését állította be, hiszen felnőtt vb-n karatékáinknak 
még soha nem sikerült aranyérmet nyerniük. Ezüstéremig korábban s. 
kovács ádám és klima zsuzsa jutott. A linzi ezüst tehát utat nyitott a 
magyar sportolónak a lengyelországi verseny felé. 

A világjátékokat 2017. július 20. és 30. között több mint 100 ország 
mintegy 3500 sportolójának a részvételével rendezik meg Lengyelor-
szágban. A tíz versenynap alatt 31 sportágban 221 érmet adnak át a 
dobogósoknak. 

– Eddig 48 magyar szerzett kvalifikációt, a csapatunk létszáma akár 
a száz főt is elérheti. Öröm, hogy Tadissi már ott van a wrocławi viada-
lon – mondta Mészáros János, a Magyar karate szakszövetség elnöke.

A dÖntŐt BánJA
– Meghatározó a pályafutásomban ez a vb-ezüst. 
Már csak azért is, mert ezzel jogot szereztem arra, 
hogy részt vegyek a jövő évi világjátékokon. A döntő 
nem úgy sikerült, ahogy elterveztem, ezért maradt 
bennem egy kis csalódottság – mondta a lőrincen élő 
sportoló.

sPECIáLIs 
TENIszÜNNEP  
Újabb, idei negyedik teniszversenyét rendezte meg a Magyar 
speciális olimpia szövetség, az MsosZ. A helyszín a Bókay-
kerti golden Ace teniszpálya volt.

Minden eddiginél 
nagyobb számban 
érkeztek a speciális 
versenyzők az egyre 
ismertebb és nép-
szerűbb versenyük-
re. Sebestyén Kata 
szakágvezető érthe-
tően elégedett volt az 
indulók számával.

– korábban még 
soha nem gyűlt ösz-
sze ennyi egyesület és 
ennyi versenyző sem. 

Tizenegy klub 61 indulója ragad ütőt, hogy bizonyítson.
A nagy létszámnak és a bizonyítási vágynak két oka is lehetett. Az 

egyik az, hogy a szövetség nem kevesebb, mint 200 ezer forint értékben 
osztott szét ütőt és sportfelszerelést a gyerekek között, ami érthetően 
hatásos „doppingszer” volt, s nagy örömöt szerzett a fiúknak, lányok-
nak.

A másik ok közvetlenül a sportszakmával függ össze.
– jövő év március 6-án rendezik meg a tenisz világnapját, amely felé 

már most nagy figyelem fordul. A mi szövetségünk sem marad ki e nap 
megünnepléséből. ugyanez a pálya, a Golden Ace ad otthont az Eu-

rópai speciális Tenisz Világnapja 
nevet viselő viadalnak, amelyre 
akár külföldről is érkezhetnek 
sportolók – mondta sebestyén 
kata.

A „bemelegítés” jól sikerült, 
hiszen a Golden Ace us open 
borítású pályáin izgalmas mér-
kőzéseket vívtak a speciális 
sportolók.

A verseny megnyitóján részt 
vett Galgóczy Zoltán alpolgár-
mester és Wisinger János, a Ma-
gyar speciális olimpia szövetség 
örökös tiszteletbeli elnöke is.

A vajk-sziget iskola megújult sportudvarát azonnal birtokba vették a diákok
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Az 18–19. oldalt összeállította: róth Ferenc

Ha teljesen pontosak akarunk lenni, akkor azt 
kell írni, hogy a „pályainvázió” már a múlt hónap 
elején, október 4-én megkezdődött. Akkor a ze-
nevár óvodába járó gyermekek örülhettek, hiszen 
ők már akkor birtokba vehették a területet.

Az intézmény vezetője, Vecsei Brigitta azt 
mondta akkor, hogy két óvodapedagógus tanítja 
a gyerekeknek a futball alapjait.

November 7-én aztán beindult a nagyüzem, s 
egyetlen nap alatt két újabb pályát adtak át.

Mondta IS, RÚGta IS
A sort a Pitypang óvoda nyitotta meg. Az oda járó 
gyermekek voltak aznap az elsők, akik birtokba 
vehették a 6 x 12 méteres pályát, amely első ráné-
zésre kicsinek tűnhet, de a 4–6 éves gyerekeknek 
éppen elegendő nagyságú ahhoz, hogy befussák, 
befocizzák.

– A cél alapvetően az – mondta Lévai István 
Zoltán, a kerületi sportéletért is felelős alpolgár-
mester –, hogy az óvodapedagógusok megismer-
tessék a gyerekekkel a labdarúgás alapjait, és meg-
szerettessék velük ezt a játékot.

Az alpolgármester, aki egykor maga is igazolt 
játékos volt, nem csupán szavakban hirdette a fo-

cit, de be is állt a gyerekek közé, játszott velük.
Természetesen nem tilos, sőt szabad más sport-

ágat is űzni az új pályán, hiszen a terület alkalmas 
arra is, hogy kézilabdázzanak vagy akár teniszez-
zenek rajta.

A gyerekek az új pálya és a sok vendég láttán 
érthetően kicsit visszafogottak voltak, ám csak 
addig, ameddig a beszédében Lévai István zoltán 
odáig nem ért, hogy a sportolást nem lehet elég 
korán kezdeni, és élni kell minden lehetőséggel.

éltek is, utána pedig jóízűen ettek a marcipán-
tortából…

bontakozzon kI a tudáS
Néhány óra múlva egy újabb óvoda gazdagodott 
műfüves pályával. Ekkor a Vackor óvodába men-
tek a vendégek, hogy átadják a „dühöngőt”.

ott volt a megnyitóünnepségen az ovi-foci 
Alapítvány elnöke, dr. Molnár Andrea, aki el-
mondta, hogy minden egyes pályával az a céljuk, 
hogy egészségesebben éljenek a gyerekek, és aki a 
fociban hosszabb távra is megtalálja a neki való 
sportágat, az ki is bontakoztathassa a tudását.

A minipálya avatóján Lévai István zoltán mel-
lett Galgóczy Zoltán alpolgármester kívánt sportos 

életet a kicsiknek, hangsúlyozva, hogy minél töb-
ben és minél többször vegyék birtokba azt, ami az 
övék, ami nekik épült.

A gyerekek rögtön meg is fogadták a jó taná-
csot, pillanatok alatt benépesítették a pályát.

naPI IGény LeGyen
A „minipályás erőltetett menet” két nappal később, 
november 9-én folytatódott. 

Ekkor a szivárvány óvodába várták a vendége-
ket, hogy átadják az újabb sportlétesítményt.

Kucsák László országgyűlési képviselő köszöntő-
beszédében hangsúlyozta, hogy a sportnak, a moz-
gásnak már óvodáskorban fontos szerepet kell ját-
szania a gyerekek életében. kiemelte, hogy ha ezzel 
a pályával a felnőttek hozzá tudnak járulni ehhez, 
akkor hasznos dolgot tettek a kicsik egészségéért.

Az ovi-foci Alapítvány képviseletében Sebes-
tyén Kata vett részt az átadáson. Beszédében ki-
emelte: az alapítvány célja az, hogy minél többen 
ismerkedjenek és barátkozzanak meg már apró 
gyermekként a sporttal, és az napi igénnyé váljon 
számukra.

Újabb hét ovIban
A szivárvány óvoda vezetője, Horváthné Kapocsi 
Anikó elmondta, hogy mind az óvodapedagógu-
sok, mind a gyermekek örülnek az új pályának, 
amelyet minden évszakban ki tudnak használni.

– Biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül 
ez a pálya lesz a gyerekek kedvenc helye – tet-
te hozzá. és hogy más ovikban is legyen öröm, 
az idén még hét intézményben – a Hétszínvirág, 
a Gyöngyszem, a Nyitnikék, a Mocorgó, az 
Eszterlánc, a zöld Liget és a kerekerdő óvodában 
– avatnak minifutballpályát, hogy megtalálják az 
új aranycsapatot…

AZ átAdott MŰFüvEs 
minifocipályák mindegyike 10 millió 
forintba került. Ebből 7 millió 150 
ezer forintnyi támogatást az ovi-Foci 
Alapítvány adott, az önkormányzat 
pedig 2 millió 850 ezer forinttal járult 
hozzá a pályák megépítéséhez.

PityPAng, vACKor, sZivárvány – és hol vAn Még A végE

pályadömping

�ősz ide, hideg idő oda, a kerületi óvodások a szabadban örülhettek leg-
inkább mostanában, hiszen három minifutballpálya boldog tulajdonosaivá 
válhattak az ovi-foci alapítvány és az önkormányzat támogatásának kö-

szönhetően. a sort november 7-én a Pitypang óvoda nyitotta meg, s még azon a 
napon a vackor kicsinyei is megkapták az ajándékot. két nappal később, 9-én a 
Szivárvány óvoda gyermekei is birtokba vehették a vadonatúj műfüves pályát. a 
sornak nincs vége, mert még ebben az évben hét újabb pályát adnak át a kerületi 
óvodásoknak.

AZ oviFoCi MEgálModÓJA
majd életre hívója buzánszky jenő, az aranycsapat játékosa volt, aki 1925-ben született 
Újdombóváron, és 2015-ben hunyt el esztergomban. a nemzet Sportolója címmel kitüntetett 
49-szeres magyar válogatott labdarúgó az aranycsapat jobbhátvédje volt. 2010 májusa óta 
az ő nevét viseli a dorogi stadion. klubjai: dombóvári vasutas, Pécsi vSk, dorogi aC. do-
rogon 274 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt. Grosics Gyulával ketten voltak az aranycsapat 
dorogi tagjai. 1950 és 1956 között 49-szer szerepelt a válogatottban. 1952-ben tagja volt az 
olimpiai bajnok csapatnak. 1953-ban játszott Londonban az anglia elleni 6-3-as mérkőzésen. 
az 1954-es vb-döntőben ezüstérmet szerző csapatnak is tagja volt.

PityPAngvACKor

sZivárvány
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�Pestszentlőrinc-
Pestszentimre 
épített örök-

ségével, a kerület 
ismert épületeivel, 
azok történetével, 
valamint a híres vagy 
a település életé-
ben fontos szerepet 
játszó személyek 
egykori lakhelyével 
ismerkednek meg 
azok a kirándulók, 
akik részt vesznek 
a kardos Gábor ko-
rábbi önkormányzati 
képviselő, a telepü-
lési értéktár vezetője 
és heilauf zsuzsan-
na, a tomory Lajos 
Múzeum vezetője 
által szervezett hely-
történeti sétákon.

Puskás AttilA   

Az évente több alkalommal is 
megszervezett séták mind nép-
szerűbbek.  A kialakult hagyo-
mány szerint tavasszal és ősz-
szel is lehetőséget biztosítanak 
a szervezők a kerület múltjára 
kíváncsi résztvevőknek a hely-
történeti sétára, sőt a hatalmas 
érdeklődés miatt a bejárásokat 
általában meg kell ismételni. Így 
történt tavaly is, amikor kétszer 
is megtelt a városnézésre rendelt 
busz. 

A több mint ötven éve a 
XVIII. kerületben élő Gönczöl 
Jánosné a túrák rendszeres 
résztvevője. A környezetvédel-
mi szakmérnökként nyugdíj-
ba vonuló hölgy lakóhelyének 
alaposabb megismerése végett 
csatlakozott a sétákhoz.

– Ide jöttem férjhez, de a 
munkám mindig a város más 
részeihez kötött, így éppen a 
lakóhelyemet ismertem a leg-
kevésbé. Több évtized után a 
várostörténeti séták kínáltak 
lehetőséget a környékkel való 
ismerkedésre. Remélem, hogy 
folytatódik ez a programsoro-
zat, mert bár szinte mindenhol 
jártunk már, még sok-sok ér-
dekességet tudhatunk meg az 
épületekről, a kerület különbö-
ző részeiről és arról, hogy kik 
éltek, illetve élnek ma is velünk 
– mondta Gönczöl jánosné.

A séták nemcsak az elmét, 
hanem a testet is frissen tartják. 

Gönczöl jánosné szerint idő-
sebb korban is rendkívül fontos 
a nyitottság megőrzése.

– Mindig érdeklődve, kí-
váncsian megyek a kerületi 
programokra. Legyen szó az 
épített örökségünkkel való 
megismerkedésről vagy éppen 
egy tanfolyamról, előadásról 
a Nyugdíjasok Akadémiáján. 
A helytörténeti sétákról szól-
va fontos megjegyeznem, hogy 

sokat segített nekem például 
a lakótelepek elfogadásában. 
A Lakatos-lakótelepen járva 
megtudhattam, hogy milyen 
körülmények között épült. 
Megismerkedtünk a lakótelep 
építészeti stílusával és az építé-
sével kapcsolatos elképzelések-
kel is.

Gönczöl jánosné nyug-
díjasként sem felejtette el a 
szakmáját, a séták során kör-

nyezetvédelmi szempontból is 
tanulmányozza a bejárt hely-
színeket.

– Nyugdíjazásom előtt hosz-
szabb ideig vezettem a földmé-
rő és Talajvizsgáló Vállalatnál 
a Települési környezetvédel-
mi szakszolgálatot. Az ottani 
szemlélet a mai napig megma-
radt bennem. jó volna, ha ez a 
gyerekekben is minél korábban 
kialakulna. Ha már az általános 

iskolában kötelezően tanulná-
nak a környezetvédelemről és a 
lakóhelyük történetéről. fontos 
volna, hogy megismerjék a kör-
nyezetüket, hogy tudják, mi-
lyen híres emberek éltek vagy 
élnek velük egy helyen. Ismer-
jék meg az épített örökségüket 
is, mert az ember összetartozik 
a környezetével. A lakóhelyünk 
a mienk. őrizni kell annak épí-
tészeti, környezeti egységét.

A LAkóHELyÜNk
A MI ÖRÖkséGÜNk
Egyre többen kíváncsiak településünk rejtett értékeire
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A KErtMŰvésZ 
tisZtElEtérE
Rerrich bélának, a pestszent-
lőrinci kossuth tér kertmű-
vész tervezőjének tiszteletére 
nyílik emlékkiállítás december 
1-jén 11 órakor a téren talál-
ható Pavilongalériában.
Rerrich béla (budapest, 
1881–1932), a hazai tájépíté-
szet úttörője a Műegyetemen 
szerzett diplomát műépítész-
ként. egyik kiváltó tanára 
Pecz Samu volt, akinek legis-
mertebb műve a vámház kör-
úti központi vásárcsarnok. 
építészként nemcsak az általa 
tervezett épületek megjelené-
sére helyezett hangsúlyt, ha-
nem azok környezetére is. fő 
műve a szegedi dóm tér és 
az egyetemi épületegyüttes.
a mai kossuth tér helyén 
egykor piac volt, mígnem az 
akkori község vezetősége ál-
tal 1929 februárjában meghir-
detett tervpályázaton nyertes 
Rerrich béla építész tervei 
alapján közpark épült. a tér-
nek az üllői úttól távolabb eső 
részét 1931-ben alakították ki 
a tervei alapján.
a tér, amelyet 2015-ben a 
park eredeti szerkezetét meg-
őrizve újítottak fel és korsze-
rűsítettek, védett faállomá-
nyának, köztéri szobrainak és 
a környező középületeknek 
köszönhetően a kerület egyik 
központi emblematikus helye.
a megnyitón, amelyre min-
denkit szeretettel várnak, 
ughy attila polgármester és 
dr. M. Szilágyi kinga, a Szent 
István egyetem tájépítészi és 
településtervezési karának 
dékánja mond ünnepi beszé-
det.

gönczöl Jánosné és férje a Herrich–   kiss-villánál tartott őszi sétára a környékre jellemző régi nemesítésű szőlőt is hozott

nEM MindEnnAPi élEtrEgényt tUd-
hAt MAgáénAK PAUl hEndErson, 
A PEstsZEntlŐrinCi AgAPé gyülE-
KEZEt vEZEtŐ lElKésZE. élEténEK 
PontosAn A FElét – 26 EsZtEndŐt – 
tÖltÖttE Már El A sZülŐhAZáJA, AZ 
EgyEsült állAMoK Után MAgyAror-
sZágon. így AZtán PAUl (vAgy hA Úgy 
tEtsZiK, Pál) nEM is tUdJA igAZáBÓl 
MEgválAsZolni, hogy vAJon AMEri-
KAi vAgy MAgyAr EMBEr. AZ AláBBi 
gondolAtAiBÓl AZonBAn KidErül: 
Ennél soKKAl lényEgEsEBB dolgoK 
tÖltiK Ki A nAPJAit, AZ élEtét. 

Paul Henderson az Egyesült államok keleti olda-
lán, Tennessee állam székhelyén, Nashville-ben 
született. A város a countryzene szülővárosa, köz-
pontja, így Henderson apuka is tudta, „mi a köte-
lessége”.

a kRIMInoLóGuS
„Apám zenész volt, mint arrafelé mindenki, s 
mint ahogy mindenki, ő is be akart futni. Volt 
egy csapatuk, azzal jártak-keltek, koncerteztek. A 
nagy siker nem találta meg őket, de tudom, élvez-
ték, amit csináltak. jómagam elég messzire estem 

a zenétől, mert kriminológiát tanultam. Mára 
nem sok maradt meg ebből, abból viszont sok, 
hogy ekkortájt kerültem kapcsolatba a Church of 
Christ nevű gyülekezettel, amely baptista jellegű 
volt, s tetszett, amit ott láttam, hallottam.”

Az tennessee-i évek, tanulmányok és gyüle-
kezeti élet után Paul átköltözött a nyugati parton 
fekvő seattle-be. Az élete ott vett igazi (és igaz) 
fordulatot, ami az Isten felé fordulást illeti.

az IStenI akaRat
„fiatal gyerek voltam, nem sokkal húsz fölött. 
Megfogott a város, mert az tényleg gyönyörű, és 
akkor kerültem bele valóban egy gyülekezetbe is, 
amelynek az ifjúsági életében vettem részt gyakor-
nokként. Nem munkaként fogtam fel, hanem egy-
re inkább szolgálatként. Nem tudom pontosan, 
hogy mennyi időt töltöttem ott, azt viszont igen, 
hogy amikor szóltak, hogy Európába lehet utazni, 
segíteni egy gyülekezetnek, nem sokat gondol-
kodtam. Erre a napra pontosan emlékszem: 1990. 
augusztus 1-jén érkeztem Magyarországra kilenc 
társammal. Úgy terveztük akkor, hogy öt évig 
maradunk. Ebből lett 26, s most már „többet va-
gyok magyar”, és nem is akarom számolni, hogy 
még mennyi lesz.”

A kettős állampolgár Henderson Pál azt is el-

mondta: korábban problémát okozott neki, hogy 
magyarként vagy amerikaiként „tartsa számon” 
magát. Előbb gondokkal szembesült hazánkban, 
aztán az élet, ahogy sokszor szokta, mindent 
rendbe rakott.

 „Nem mondom, hogy élveztem az első itteni 
éveket. Más földrész, más emberek, arról nem be-
szélve, hogy Magyarországról még ki sem ment 
az utolsó szovjet katona… Nem mintha közöm 
lett volna hozzájuk, vagy bajom lett volna velük, 
de azt, hogy ez az ország nem élt szabadon, pon-
tosabban felszabadultan, a villamoson, a metrón 
láttam. szürke tömeg, nem mosolygós, nem vi-
dám, bezárkózott emberek. Nem is éreztem jól 
magam, vissza akartam menni. De jött Isten aka-
rata… Megismerkedtem egy lánnyal, katalinnal. 
szerelem, házasság, s ma már három gyönyörű 
gyermek, a 21 éves Dávid, a 16 éves áron és a 7 
éves kaitlin szülei vagyunk. Nem én döntöttem, a 
jóisten akarta ezt így. köszönöm neki.”

ezRek a CSaRnokban
Az elmúlt 26 év során Pál először az Agapé gyüle-
kezet lelkésze, majd vezető lelkésze lett.

„Miután Perjési István átvette a gyülekezet irá-
nyítását, a munkájának köszönhetően fordulatot 
vett a tevékenységünk, s ekkortól már ezrek jöttek 
a Lőrinci sportcsarnokban tartott istentisztele-
tekre. szép évek voltak… Mint ahogy 1995. au-
gusztus 28. is, az a nap, amikor Pestszentlőrinci 
Agapé Gyülekezet néven bejegyeztek minket. két 
éve, 2014 óta lehetek a gyülekezet lelki vezetője. 
szívemből mondom, hálás vagyok, áldott ember, 
hogy itt élhetek, és szerethetem azokat az embe-
reket, akikkel naponta találkozom, akikkel egy a 
célunk, és akikkel soha semmire nem mondjuk 
azt, hogy nem lehet, hanem azt mondjuk, hogy 
csináljuk.”

Talán azt is mondhatjuk, hogy Paul Henderson 
számára szebb már a kondor Béla sétányon lévő 
gyülekezeti ház, mint a seattle fölé magasodó st. 
Helens vulkán látványa…

A koNDoR séTáNy 
VAGy A sT. HELENs?
Paul Henderson, aki ma már „többet magyar”, mint amerikai


