
AZ EgésZségügyért 

a KerüLetI egéSZSégügyI szolgáltatót 
támogatta a kucsák lászló és barátai által 
február 25-én adott jótékonysági koncert a 
rózsa Művelődési Házban. az est elsődle-
ges célja az volt, hogy a kellemes szórako-
zás mellett a résztvevők hozzájárulásával 
a kerületi egészségügyi szolgáltató a 
gyermekek hallásvizsgálatához szükséges 
orvosi berendezéssel gyarapodjon.

MEgúJUl A MEtrÓ

a FővároS egyIK LegJeLeNtőSebb közle-
kedési beruházása lesz a naponta mintegy 
500 ezer utast szállító M3-as metróvonal 
rekonstrukciója. a munkálatok több ütem-
ben és több évig tartanak. a jelenlegi tervek 
szerint idén nyáron induló felújításhoz kap-
csolódva a budapesti közlekedési központ 
társadalmi egyeztetést kezdeményezett, 
amelynek keretében várják a javaslatokat.

sZéPülŐ BérlAKásoK

JeLeNtőS öSSZeget SZáN idén is a 
tulajdonában lévő bérlakások felújítására a 
Xviii. kerületi önkormányzat. a korszerűsí-
téseknek köszönhetően az elmúlt két évben 
csökkent az üres lakások száma. az önkor-
mányzatnál továbbra is arra törekszenek, 
hogy a gazdaságosan nem rendbe hozható 
lakásokat értékesítsék, és a befolyó össze-
get további felújításokra fordítsák.

élEtMEntŐK

Február 19-éN a kora délutáni órákban két 
kerületi rendőr – vágó zoltán törzszász-
lós, körzeti megbízott és kopasz zsolt 
törzsőrmester, járőrvezető – önfeláldozó 
fellépésének köszönhetően nem történt 
tragédia az Erőmű-tónál, ahol egy kutyáját 
sétáltató lány alatt beszakadt a tó vékony 
jege. a gyermeket még időben sikerült 
kimenteni a jéghideg vízből. 

PéldAMUtAtás

PeStSZeNtLőrINceN március 14-én délelőtt 
a kossuth téren, pestszentimrén aznap 
17 órakor a vasvári pál-kopjafánál emlé-
kezhetünk az 1848–49-es forradalom és 
szabadságharc vezéralakjaira, a márciusi 
ifjakra. E forradalom jelentősége abban is 
rejlik, hogy fiatalok robbantották ki, a fia-
talok ragadtak elsőként fegyvert, vérüket 
is áldozva a szabadságért.
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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 
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OScar
érkezik
hamarosan a kerüle-
tünkbe is ellátogathat 
oscar. A rangos díjat a 
Mindenki című filmmel 
elnyerő deák Kris-
tóf rendező a szak-
ma alapjait a Brassó 
Utcai általános iskola 
videoműhelyében 
sajátította el, amely-
hez akkor is hű ma-
radt, amikor már az 
Apáczai Csere János 
gimnáziumban ta-
nult. A fiatal tehetség 
Pestszentlőrincről 
indult.

deák kristóf a negyedik 
magyar oscar-díjas, rá-
adásul olyan kategóriában 
nyert, amelyben magyar fil-
mes még nem. nem csoda 
hát, ha amerikai sikere után 
egymást érik az ajánlatok. 
Felesége, nina kov, aki a 
Mindenki koreográfusa is 
volt, március 1-jén úgy nyi-
latkozott az M1 tévécsator-
nának, hogy több ajánlattal 
is megkeresték őket, amiért 
egy rövid időre Hollywood-
ban maradnak, de kristóf 
valójában Magyarországon 
érzi otthon magát.
a most már világhírű 
tehetség a Xviii. kerületből 
indult. a család több szállal 
kötődik a brassó utcai 
iskolához, hiszen míg kris-
tóf diákként koptatta itt a 
padokat, édesanyja tanított 
az intézményben. 
tasnádi andrás, az iskola 
igazgatója büszke az 
egykori tanítvány sikerére, 
és kollégáival úgy döntött, 
itt az idő, hogy leporol-
ják deák kristóf korábbi 
alkotásait.
– igyekszünk előkeresni 
az archívumunkból azokat 
a videókat, amelyeket az 
itteni évek alatt készített. 
Ezeket az ő jelenlétében 
szeretnénk bemutatni 
júniusban egy kiállításon a 
kondorban.

Bővebben a 16. oldalon

A KÖZtErülEt-hAsZnálAt rEndJén is MÓdosított A KéPvisElŐ-tEstülEt

Folytatódnak
a fejlesztések

KeréKgyártó györgy   

ünnepélyes aktussal kezdődött a képvi-
selő-testület február 23-i ülése: új kép-
viselő tett esküt Somody László sze-
mélyében, aki Horváth Zsófiát váltja a 
Párbeszéd Magyarországért (PM) frak-
ciójában.

könnyEbb 
az építkEzőknEk
Fontos módosítást hajtott végre a kép-
viselő-testület a közterület-használatra 
vonatkozó rendeletben. Mint azt a pol-
gármesteri hivataltól megtudtuk, ezt a 
rendeletet a hivatal évente áttekinti, érté-
keli, s lakossági visszajelzésekből figyeltek 
fel egy problémára. Az eddigi gyakorlat-
ban, ha valaki hulladékszállító konténert 
rendelt, és azt a háza elé állította, a két 

napra jutó 1080 forintos díj mellett 3000 
forintos közterület-használati illetéket is 
fizetett, vagyis az illeték több volt, mint 
a konténer elhelyezéséért fizetendő köz-
terület-használati díj. Ezért került a kép-
viselő-testület elé az a javaslat, hogy az 
önkormányzat a lakossági konténer két 
napnál rövidebb ideig tartó utcán tárolá-
sáért ne kérjen közterület-használati dí-
jat, és a testület ezt meg is szavazta. 

Ehhez hasonló volt egy másik prob-
léma: építési engedély birtokában vagy 
egyszerű bejelentéssel végezhető építési 
tevékenység esetén az eddigi gyakor-
lat szerint az állványozásért és az épí-
tőanyag-tárolásért fél évig nem kellett 
közterület-használati díjat fizetni. A ke-
rületiek azt nehezményezték, hogy a sitt 
elszállításához nélkülözhetetlen konté-
nerek nem szerepeltek a szabályozásban. 
Az új szabályozás szerint tehát, aki jog-

szerűen építkezik, három napig illeték-
mentesen tárolhat konténert közterüle-
ten, majd annak elszállítása után szükség 
esetén újabb három napig.

Petrovai László (PM) üdvözölte, és ész-
szerűnek minősítette az új szabályozást. 
Ughy Attila polgármester pedig úgy fogal-
mazott, remélhető, hogy ez jogkövető ma-
gatartásra sarkallja a polgárokat, és min-
den építkező a megadott időn belül tárol 
majd konténert a háza előtti közterületen.

koMplEX Sportpályák

Részt vesz az önkormányzat a Nemzeti 
ovi-Foci, ovi-Sport Programban, ame-
lyet a Magyar Labdarúgó Szövetség írt 
ki önkormányzatok számára – döntötte 
el a képviselő-testület. A pályázat révén 
a kerület több sportpályához juthat, ami 
az óvodás korosztály egészséges nevelését 
szolgálja. Fehér Gábor (MSZP) kérdé-
sére Lévai István Zoltán alpolgármester 
elmondta, hogy komplex létesítmények-
ről van szó, ahol nemcsak futballozni, 
hanem például kézi- és kosárlabdázni is 
lehet.

– Hasonló létesítmények korábbi át-

adásán mindig megkérdeztük a gyereke-
ket, hogy szerintük milyen sportot lehet 
űzni ezeken a műfüves pályákon. Na-
gyon kreatívan nyilatkoztak, még olyan 
sportokat is említettek, mint a jóga. De 
tény, hogy a tervező eleve multifunkciós 
létesítményeket álmodott meg, amelye-
ket a tapasztalatok szerint nagy örömmel 
használnak az óvodások – fogalmazott 
az alpolgármester.

A sikeres pályázat kedvezményezett-
je Pestszentlőrincen az Aprók Falva és a 
Cseperedő óvoda, Pestszentimrén a Nap-
sugár óvoda Napvirág és a Vackor óvoda 
Kölyökmackó tagóvodája lehet.

Folytatás az 5. oldalon

az új szabályozás szerint 
az, aki jogszerűen 
építkezik, három napig 
illetékmentesen tárolhat 
konténert közterületen, 
majd annak elszállítása 
után szükség esetén 
újabb három napig.

� Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat ez évi költség-
vetését.  így a február 23-i ülés további részében megvitathat-
ták többek között a szociális támogatásokkal, a pályázatokkal, 

a vagyongazdálkodással és a fejlesztésekkel kapcsolatos kérdése-
ket is. Fontos döntés született a közterület-használatra vonatkozóan.
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2 Közélet Az összefogás ismét sikerre vezetett

KeréKgyártó györgy  

– Kedves közönségünk, Visky 
úr felébredt – jegyezte meg 
Kucsák László a jelenlevők álta-
lános derültségére a jótékony-
sági hangverseny közben. Így, 
leírva, természetesen elsőre 
nehezen érthető a poén. Visky 
Dénes a remekül gitározó és 
tiszta, erős hangon éneklő or-
szággyűlési képviselő zeneka-
rának állandó közreműködője: 
az ötvenes évek Amerikájában 
megszületett rockabilly hagyo-
mányait ápoló gitáros, akinek 
a hangterjedelme több oktávot 
ölel fel, és – ami talán ebben 
az esetben a legfontosabb – 
vérbeli showman, de a mos-
tani koncert első felében tőle 
szokatlanul visszahúzódott 
a színpadon. Kucsák László 
megjegyzése pedig arra vo-
natkozott, hogy Visky Dénes 
egy Color-dal felkonferálása 
után váratlanul megjegyezte: a 

hetvenes–nyolcvanas évek for-
dulóján sikeres, Debrecenből 
induló magyar rockzenekar 
ugyancsak próbált egy ideig a 
Rózsában, ez is összeköti őket 
a mai est előadóival.

Egy vérből 
valók 
Amikor Kucsák László évekkel 
ezelőtt első ízben gondolta úgy, 
hogy a politikusi feladatokat 
rövid időre háttérbe helyezve, 
a zenészi képességeire építve 
áll egy civil kezdeményezésű 
karitatív ügy mellé, biztosan 
nem gondolta, hogy rövid időn 
belül nemcsak állandó zene-
kara lesz, hanem állandó kö-
zönsége is. Az elmúlt években 
ugyanis a kerület országgyű-
lési képviselőjéből és elsősor-
ban a Dohnányi Ernő Zene-
iskola tanárai közül kikerülő 
zenész barátokból álló csapat 
számos ügyet támogatott már 
jótékonysági hangversenyei-
vel, és – mint az a legutóbbi 

eseményen is látható volt – ki-
alakult az a „kemény mag” is, 
amely minden koncerten ott 
van, amely érti az elhangzó 
poénokat, és várja az ismerős 
dalokat. Az egyik ilyet éppen 
az Ismerős Arcok nevű felvidé-
ki zenekar írta és tette híressé. 
A Nélküled című dal Kucsák 
László koncertjeinek rendsze-
rint a végén hangzik el, most 
azonban ez volt a kezdő szám.

– Úgy döntöttünk, hogy az 
emléknap apropóján előrehoz-
zuk – fogalmazott az est fősze-
replője. A koncertet ugyanis a 
kommunizmus áldozatainak 
emléknapjára időzítették.

rEkordbEvétEl
Az est elsődleges célja azon-
ban nem a megemlékezés 
volt, hanem egy olyan bő 
másfél órás produkció, amely 
elszórakoztatja és adakozás-
ra készteti az ügyet támogató 
közönséget. Az ügy pedig ez-
úttal is tiszta és világos volt: 
pénzt gyűjteni arra, hogy a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. a 
gyermekek hallásvizsgála-
tához szükséges orvosi be-
rendezéseket vásárolhasson. 
Ez sokakat mozgatott meg, 
hiszen a műsor kétharmada 
táján Kucsák László bejelen-
tette: csak a jegyeladásból re-
kordnagyságú, 532 ezer forin-
tos bevétel jött össze.

A program pedig a gyűjtés 
sikerétől függetlenül is remek 
hangulatú volt. Az első sza-
kaszban klasszikus rockabilly-
nótákat hallhattunk, vala-
mint néhány örökzöld slágert 
a hatvanas évekből, az est 
vége felé haladva pedig egyre 
gyakrabban hangzottak el jól 
ismert és máig népszerű szá-
mok: többek között V’Moto-
Rock-, Piramis- és Color-
szerzemények. 

Mindent egybevéve, akik 
eljöttek, ugyanazzal az érzés-
sel mondhattak búcsút a Ró-
zsa Művelődési Háznak, mint 
a korábbi koncertek végén: ez 
egy jó kis este volt…

� a kerületi egészségügyi szolgáltatót támo-
gatta a kucsák lászló és barátai által február 
25-én adott jótékonysági koncert. ahogy az 

várható volt, ezúttal is teljesen megtelt a rózsa 
Művelődési Ház.
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AZ EGéSZSéGüGyéRT 
SZóLT A RoCKABILLy
Kucsák László és barátai újabb jótékonysági koncertet adtak

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

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.

soMody lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
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.

Sokakat mozgatott meg a kitűzött cél: a jegyet váltóknak 
köszönhetően több mint félmillió forint gyűlt össze az 
egészségügyi szolgáltató javára. 

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)

Kucsák László országgyűlési képviselő minden évben más cél érdekében szervez jótékonysági koncertet 



Városkép p 2017. március 8. XXVI. évfolyam 4. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

3KözéletGyermekvédelmi intézmények újulnak meg a kerületben 
VÁROSKÉP p 2017. március 8. XXVI. évfolyam 4. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

Gyermekvédelmi intézmények újulnak meg a kerületben KÖZÉLET 3

� Az Európai Unió és a kormány Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programjának 
(KEHOP) közel 80 millió forintos támogatásából 

korszerűsítik a József Attila Gyermekotthoni Közpon-
tot, illetve az ehhez tartozó Gyöngyvirág Gyermekott-
hont, a Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálatot, valamint a Bokréta 
Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központot. A felújí-
tás keretében kicserélik a nyílászárókat, hőszigetelik 
a külső falakat, aminek nyomán növekszik az épü-
letek energiahatékonysága, és a belső átalakítások 
révén komfortosabbá is válnak.

A mai világban nem lehet elégszer hangsúlyozni, mennyire 
fontos környezetünk védelme, annak megóvása mind-
annyiunk közös feladata. Korábban már több kerületi 
oktatási-nevelési intézmény vál-

hatott energiahatékonnyá Kucsák László, Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési kép-
viselője lobbitevékenységének és a kormánnyal 
összehangolt munkájának eredményeként. 
„A Környezeti és Energiahatékonysági 
Operatív Program célja az, hogy csökkentsük 
a feleslegesen felhasznált energia mennyiségét 
a kerület valamennyi intézményében. Az ener-
giamegtakarítást eredményező felújításokkal 
csökkenthető az energiafelhasználás, így 

 A BERUHÁZÁSOKNAK KÖSZÖNHETŐEN ÉVENTE 
VÁRHATÓAN TÖBB MINT 50 SZÁZALÉKKAL CSÖK-
KEN AZ INTÉZMÉNYEK ENERGIAFOGYASZTÁSA. 

A fejlesztések során az épületek homlokzati hőszigetelése és a nyí-
lászárók cseréje is meg fog valósulni. Az elmúlt időszakban mintegy 
másfél milliárd forintos támogatásból sikerült észszerű környezet-
védelmi célokat megvalósítani a kerület több oktatási-nevelési in-
tézményében” – nyilatkozta lapunknak Kucsák László.

KORSZERŰSÖDNEK 
A KERÜLETI 
GYERMEKOTTHONOK IS! 
ugyanolyan körülmények között nevelkedhessenek, 

TUDTA-E?!
Mérések szerint a meleg levegő 30–40 szá-
zaléka a falakon keresztül, 20–30 százaléka 
a tetőn keresztül, 15–25 százaléka a nyílás-
zárókon át, 10–15 százaléka pedig a padlón 
keresztül távozik a lakásunkból.

TUDTA-E?!
Az emberiség egy teljes évi 
energiafogyasztását a nap egyet-
len órányi energiakibocsátása 
kompletten fedezni tudná, ha 
teljes egészében képesek lennénk 
azt hasznosítani.

A KEHOP kiemelt célkitűzése az energiahatékonysági fejlesztések 
megvalósítása és a környezetbarát rendszerek elterjedésének előse-
gítése. Fontos, hogy ha az intézmények épülete jól szigetelt, és 

HA MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKAT 
HASZNÁLUNK, AKKOR EZÁLTAL GYERMEKEINK, 
UNOKÁINK NEMZEDÉKEINEK 
AZ ENERGIABIZTONSÁGÁT IS MEGTEREMTJÜK.

„A KEHOP-5.2.2. program részeként a Szociális és Gyermek-
védelmi Főigazgatóság Fővárosi Kirendeltsége a hozzá tartozó 
XVIII. kerületi gyermekotthonokban utólagos külső homlokzati 

hőszigetelést, nyílászárócserét, valamint tető-, illet-
ve padlásszigetelési feladatokat végez. A projekt or-
szágos, a munkálatok kezdete folyamatos. Jelenleg a 
felmérési szakaszban tartanak, melynek keretében a 
tervezők bejárják és felmérik az ingatlanokat. Örü-
lünk, hiszen a projekttel kapcsolatos visszajelzések 
nagyon pozitívak, a nyílászárócsere és a homlokzati 
hőszigetelés hatására a költségek komoly csökkené-
se várható. További eredmény, hogy az intézmények 
lakói és dolgozói korszerűbb körülmények között tölt-
hetik majd a napjaikat. 

KÖSZÖNETTEL TARTOZOM KUCSÁK LÁSZLÓNAK, 
A XVIII. KERÜLET ORSZÁGGYŰLÉSI 
KÉPVISELŐJÉNEK, HISZEN, AHOGYAN 
A KERÜLET JÖVŐJÉT, ÚGY A PROJEKT SIKERES 
MEGVALÓSÍTÁSÁT IS A SZÍVÉN VISELI”

 – mondta Horváth Gábor, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazga-
tóság Fővárosi Kirendeltségének igazgatója.
Ehhez nyújt megfelelő segítséget a Környezeti és Energiahatékonysági 

VÁROSKÉP

A KEHOP (Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program) átfogó célja az, hogy a magas hozzáadott értékű 
termelésre és a foglalkoztatás bővülésére épülő gazdasági nö-
vekedés az emberi élet és a környezeti elemek – hosszú távú 
változásokat is � gyelembe vevő – védelmével összhangban 
valósuljon meg.

Egyszerűsítve: a fejlődés tudatosan fenntartható legyen, és ne 
károsítsa a jövő generációinak élőhelyét. E cél megvalósulását 
négy horizontális irányelv hatja át:
– a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak megelőzése 
   és mérséklése, az alkalmazkodóképesség javítása;
– az erőforrás-felhasználás hatékonyságának fokozása;
– a szennyezések és terhelések megelőzése és mérséklése;
– egészséges és fenntartható környezet biztosítása.

 További információt a www.kehop.hu honlapon találhatnak.

A pályázat keretében 
kerületünkben megújul:
 József Attila Gyermekotthoni 

   Központ Gyöngyvirág Gyermekotthon 
   (1184 Gyöngyvirág utca 28.) – 45 676 185 Ft
 Fővárosi Gyermekvédelmi Központ 

   és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
   (1184 Szerencse u. 9.) – 7 802 118 Ft
 József Attila Gyermekotthoni Központ 

   (1184 Pázsit u. 14.) – 8 211 820 Ft
 Bokréta Lakásotthoni és Gyermekotthoni Központ 

   (1185 Honvéd u. 89.) – 17 063 593  Ft

„
„

AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN MINTEGY MÁSFÉL MILLIÁRD FORINTOS 
TÁMOGATÁSBÓL SIKERÜLT ÉSZSZERŰ KÖRNYEZETVÉDELMI 
CÉLOKAT MEGVALÓSÍTANI A KERÜLET TÖBB INTÉZMÉNYÉBEN.

Tudta-e?!
Kucsák László országgyűlési képviselő kormánnyal való együttműködésének köszönhetően az elmúlt két évben mintegy másfél 
milliárd forintból 15 kerületi oktatási-nevelési intézményt újítottak fel. Ezekben összesen 17 380 négyzetméter homlokzati falfe-
lület újult meg, 15 235 négyzetméter tetőfelület kapott új szigetelést, megközelítőleg 1000 új nyílászárót építettek be, több mint 
1700 energiatakarékos lámpatestet és 630 napelemet helyeztek el. 

Az intézmények, amikben a felújítások megtörténtek: 
Cseperedő Óvoda 
Hétszínvirág Bölcsőde
Szivárvány Óvoda 
Csibekas Bölcsőde 
Zenevár Óvoda 
Mocorgó Óvoda 
Vándor Óvoda – Fecskefészek Bölcsőde és Korai Fejlesztő Részleg
Nyitnikék Óvoda 
Kassa Utcai Általános Iskola
Csontváry Kosztka Tivadar Általános és Alternatív Iskola
Táncsics Általános és Német Nemzetiségi Iskola
Brassó Utcai Általános Iskola
Kastélydombi Általános Iskola
Vörösmarty Mihály Ének-Zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium

Operatív Program, amely valódi lehetőséget teremt az épületek 
energiafelhasználásának csökkentésére. A jelenkor igényeinek nem 
megfelelő intézmények korszerűsítésével a gyermekvédelmi szolgál-
tatások szakmai színvonala is emelkedhet.
„A KEHOP célja az, hogy jelentősen javuljon az intézmények ener-
giahatékonysága, és jobb környezetet teremtsünk a gondozottaknak.  

A SZÜKSÉGES MÉRTÉKET MEGHALADÓ ENERGIA-
FELHASZNÁLÁS A KÖRNYEZETI ÉRTÉKEK OLYAN 
KÁROSÍTÁSA, AMILYET EGYETLEN KÖZÖSSÉG SEM 
ENGEDHET MEG MAGÁNAK. 

A célunk az, hogy az 
érintett � atalok ugyan-
olyan körülmények 
között nevelkedhesse-
nek, mint a bármely 
más családban élő gyer-
mekek” – hangsúlyozta 
Kucsák László.

„

„

A FEJLESZTÉSEKNEK 
KÖSZÖNHETŐEN 
TÖBB MINT 4000 
KERÜLETI GYERMEK 
JÁRHAT MODERNEBB, 
KORSZERŰBB 
LÉTESÍTMÉNYBE.
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Modern 
kátyúzás
A lehetőségeihez mérten egész évben 
végzi a kátyújavítást a városgazda 
Xviii. kerület nonprofit Zrt., de a leg-
több feladat kétségtelenül a téli hóna-
pokat követően halmozódik fel. A fagy-
károkból eredően különösen fontos 
a tavaszi kátyúmentesítés.

A városüzemeltető cég ehhez a munkához a 
legmodernebb technológiát is felhasználja. Az 
infraredes aszfaltmelegítő, illetve -újrahaszno-
sító gép nagymértékben megkönnyíti a minő-
ségi útjavítást.

– Az inframelegítős technológia segítségé-
vel szinte folyamatosan tudunk haladni ezzel a 
munkával, hiszen nem annyira időjárásfüggő, 
mint a hagyományos módszer. Csupán csapa-
dékos időben vagyunk kénytelenek szünetet 
tartani – tájékoztatott Varsányi Balázs, a Vá-
rosgazda Zrt. Mélyépítési Osztályának veze-
tője. – Költségtakarékosabb is az eljárás, mert 
nincs szükség az aszfalt bontására. Ráadásul az 
inframelegítéssel a kátyúk körüli sérült anyagot 
is felhasználjuk, nem keletkezik elszállítandó 
törmelék. Ezzel az eljárással havonta körülbelül 
138 úthibát, maximálisan 100–130 négyzetmé-
ternyi útfelületet tudunk kijavítani. 

A kátyújavító gép üzemeltetéséhez két em-
ber elegendő. Az aszfaltfelhasználás a hiányzó 
rész pótlására korlátozódik, és az eljárás nem 
igényel tehergépkocsit, bontókalapácsot és asz-
faltvágót sem. A készülékkel lényegesen ol-
csóbban lehet kijavítani egy-egy burkolathibát, 
mint a hagyományos módszerrel.

Ê-pa-

Igazságosabb 
népjólét
A nyugdíjasok és a közvetlenül nyugdíja-
zás előtt állók helyzetéről és lehetősége-
iről beszélt többek között Korózs lajos, 
az országgyűlés népjóléti Bizottságá-
nak szocialista alelnöke a Bal18 Közéleti 
Kávézó március 2-i programján. 

A szakpolitikus bírálta a kormányzat nyug-
díjpolitikáját. Felháborítónak tartja, hogy az 
öregségi nyugdíjminimum még mindig 28 500 
forint, miközben a nyugdíjplafon eltörlése miatt 
vannak, akik milliós nyugdíjakat vehetnek fel.

– A nyugdíjminimum összege szégyen. Meg 
kell említeni továbbá, hogy 73 ezer olyan em-
ber él ma Magyarországon, akinek a nyugdíja 
a minimum fölött, de 50 ezer forint alatt van – 
mondta. 

Korózs Lajos többféle szociális ellátás és se-
gély eltörlését is felrótta a jelenlegi kormánynak. 
Ezek között említette a lakhatási támogatást, 
a rendszeres szociális segélyt, a méltányossági 
közgyógyellátást és az adósságkezelési szolgál-
tatást. 

A politikus elfogadhatatlannak véli az inflá-
ciókövető nyugdíjemelést is. 

– Ez aránytalanságot szül, hiszen az 1,6 szá-
zalék egy kisnyugdíjasnak mindössze pár száz 
forintot jelent, míg a milliós nyugdíjjal rendel-
kezőknek több tízezret. 

Korózs Lajos szerint szükség volna egy nyug-
díjemelési minimumra és egy emelési plafonra, 
és nem tartható, hogy tízezrével kapnak ma-
gyar nyugdíjat olyan külföldiek, akik soha nem 
éltek, soha nem dolgoztak, és nem fizettek adót 
Magyarországon. 

A 2018-as választásokra rátérve az is elhang-
zott a fórumon, hogy az MSZP bízik a többi 
baloldali párttal való együttműködésben. Az 
esemény házigazdája, Kunhalmi Ágnes úgy vé-
lekedett, hogy a választásokig van idő felvázolni 
a nyugdíjasokra vonatkozó programot is.

– Meg kell várni a választások előtti idő-
szakot, amikor a nyugdíjasokat érintő tervekre 
milliók fognak odafigyelni. Botka László mi-
niszterelnök-jelölt jelenleg az MSZP mozgás-
terének bővítésén dolgozik. 2010 óta nem volt 
ilyen erős politikai vezetője sem a pártnak, sem 
a baloldalnak, olyan, akire ennyire sokan oda-
figyelnek, aki ilyen reményt keltő. Több erőt és 
önbizalmat kell a baloldalnak összegyűjtenie. 
Lesz együttműködés, de nem olyan rossz felté-
telekkel, mint 2014-ben.

Ê P. a.

Újra teljes 
üzemben 
az uszoda 
ismét teljes nyitvatartással várja a ven-
dégeket a Kastélydombi uszoda, amely 
október közepétől február 25-ig hétvé-
geken zárva tartott.

A kényszerű üzemszünetet az úszómesterek hi-
ánya okozta. Bögös József, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. Uszodaüzemeltetési osz-
tályának vezetője elmondta, hogy az első prob-
lémák az elmúlt év első felében jelentkeztek.

– Az úszómesterek időszakosan felmerülő 
hiánya miatt sejteni lehetett, hogy rövidesen 
olyan helyzet alakul ki, amely hátráltatni fog-
ja az uszodák folyamatos üzemeltetését. Hiába 
volt minden erőfeszítésünk, hogy úszómesteri 
pályázat keretében gondoskodjunk a megfe-
lelő létszámról, kellően képzett, emberileg és 
fizikailag is alkalmas munkaerőt nem sikerült 
találnunk. Nyáron tetőzött a probléma, amikor 
a strandfürdő működtetése is beindult, ahol 
megerősített szolgálatot kellett fenntartanunk, 
így már végképp kritikus volt a szakszemély-
zet biztosítása. októberre vált tarthatatlanná a 
helyzet, ezért a menedzsment döntése alapján 
a Kastélydombi uszodát ideiglenesen be kellett 
zárnunk hétvégenként.

Bögös József azt is elmondta, hogy ugyanak-
kor a XVIII. kerület a három uszodával szeren-
csés helyzetben van.

– Az uszodabérlet-rendszerünk kellő át-
járhatóságot ad az uszodák között. Az iskolai 
kötelező úszásoktatási feladatokat, a lakossági 
vendégkör és a bérlők igényeit egyaránt át tud-
tuk csoportosítani a többi létesítményünkbe 
erre a közel öt hónapra.  és örömmel számol-
hatok be arról, hogy sikerült feltöltenünk az 
úszómesteri létszámot, s a mára összeállt 11 fős 
állománnyal már mindhárom uszoda zavarta-
lanul üzemelhet. 

Ê-pa-

Hitellehetőségek
vállalkozóknak 
A széchenyi Kártya Program részeként, 
a széchenyi forgóeszközhitel keretében 
a vállalkozások forgóeszközeik, vagyis a 
működésükhöz szükséges alapanyagok, 
árukészletek beszerzését finanszíroz-
hatják akár 50 millió forint maximális 
hitelösszegig. 

A hitel összege 1 millió forinttól 50 millió 
forintig 100 000 forintonként emelkedhet. A    
3 százalékos kamattámogatásnak köszön-
hetően a hitel rekordalacsony kamattal (évi 
nettó 2,31 százalék), akár tárgyi biztosíték 
nélkül is elérhető.

Népszerű hiteltípus a szabad felhasználású 
Széchenyi Kártya folyószámlahitel is. Ez szin-
tén akár 50 millió forintig terjedő hitelkeretével 
hatékony segítséget nyújt az éven belüli finan-
szírozási igények kezeléséhez, elsősorban a lik-
viditási problémák áthidalásához. A 10 millió 
forintos kihasználtságig biztosított 1 százalékos 
kamattámogatásnak köszönhetően most évi 
nettó 3,31 százalékos kamatszinttel érhető el.

További felvilágosítás és időpont-egyeztetés:
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
XVIII–XIX. kerületi Szolgáltató Irodája 
1181 Budapest, üllői út 453., földszint

+36-1-290-2350
+36-30-289-3029

takacs.imre@bkik.hu
Takács Imre

Széchenyi Kártya-ügyintéző

A BKK a 3-as metróvonal 
rekonstrukciójára készül
A főváros egyik legjelentősebb közlekedési beruházása lesz a naponta mintegy 500 
ezer utast szállító M3-as metróvonal rekonstrukciója. A munkálatok több ütemben és 
több évig tartanak, ami sok százezer ember napi utazási szokásait érinti.

A jelenlegi tervek szerint idén nyáron induló fel-
újításhoz kapcsolódó metrópótlási feladatokat a 
Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kiemel-
ten kezeli. A tervezett közlekedési változásokkal 
kapcsolatban a cég társadalmi egyeztetést kezde-
ményezett azért, hogy az utazóközönség is javas-
latokat tehessen. Az egyeztetést március második 
felében zárják le.

A tervezett változásokról a www.bkk.hu/te/
m3-del internetes oldalon olvashatnak részletesen, 
és ugyanitt megtekinthető azok interaktív térké-
pes ismertetője is.

A felújításnak az első üteme érinti a metróvonal 
déli – a Kőbánya–Kispest és Nagyvárad tér állomá-
sok közötti – szakaszát. A közlekedési cég egyrészt 
metrópótló buszokat állít forgalomba, másrészt 
bővíteni szándékozik a lezárt metrószakasz elke-
rülésével közvetlenül a belváros vagy az üzemelő 
metróvonalak felé való eljutás lehetőségeit. Egyes 
helyeken alternatívát kínál az elővárosi közleke-

désben jelenleg is részt vállaló BHéV, MÁV-Start 
és Volánbusz is.  A XVIII. kerület vonatkozásában 
a BKK ajánlásában az szerepel többek között, hogy 
a 254E, a 84E, a 89E, a 94E és a 294E járatok a 
Gyáli úton a Nagyvárad térig, az M3-as metró ide-
iglenes végállomásáig közlekednek. Ezzel együtt a 
254E jelzésű autóbusz csúcsidőszakban sűrűbben 
indul, bővített üzemidővel, s hétköznap napközben 
is jár majd. A 200E jelzésű busz is a Nagyvárad 
tértől indul a Liszt Ferenc repülőtér felé. Újdon-
ság lesz a Havanna-lakótelepről a Nagyvárad térig 
közlekedő 194E jelzésű gyorsjárat.

A fenti weboldalon mindenki megtalálhatja a 
szűkebb lakókörnyezetét érintően tervezett köz-
lekedési változásokat. Az ezekkel kapcsolatos vé-
leményeket, javaslatokat – a térkép jobb oldaláról 
előhívható kérdőíven – írásban várja a BKK, s a 
beérkezett észrevételeket a terv véglegesítésekor 
figyelembe veszik.

Ê-pa-

Új emlékmű a kerületben
Az Örményországban hadifogságban elhunyt magyar katonák neveit tartalmazó em-
lékművet avattak fel a pestszentlőrinci Uzsok téren február 27-én. A két kőtömbből 
álló emlékmű felállítását a szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermun-
kások emlékéve alkalmából az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt pályázati 
támogatás tette lehetővé. 

A 223 magyar hadifogoly neve mellett örményor-
szági nyughelyük megnevezése is szerepel az em-
lékművön, amelyet rohamsisakot, tarackágyút, 
puskát és katonai bakancsokat ábrázoló faragások 
díszítenek. 

A névsort a XVIII. kerületi Örmény Nemzeti-
ségi Önkormányzat a Honvédelmi Minisztérium 
közreműködésével pontosította. Az emlékmű fel-
avatásán Szarvas Attila alpolgármester rövid be-
szédében úgy fogalmazott, hogy az emlékezés és a 
kegyelet helyszíne segít abban, hogy ne feledjük el a 
múlt borzalmait, és tanuljunk a történtekből.

– Fontos, hogy végre beszélhetünk, olvashatunk, 
tanulhatunk és taníthatunk arról a sok százezer 
magyar állampolgárról, akiket a Szovjetunió kato-
nai és belügyi szervei különböző internáló-, hadi-
fogoly-, átnevelő- vagy Gulag-táboraiba hurcoltak. 
Ahol aztán embertelen körülmények között, túlhaj-

tott munkában hamarosan vagy pár év szenvedés 
után a legtöbben meghaltak.

Nazarjan Hamlet, a XVIII. kerületi Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy 
a legnagyobb tisztelettel adózik a magyar katonák 
emléke előtt, mert a legdrágábbat, az életüket adták 
hazájukért, szeretteik jövőjéért. 

Az ünnepségen Keller Linda, az Artasat Örmény 
Színház vezetője Petőfi Sándor Honfidal című ver-
sét mondta el. Az emlékművet Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata nevében Szarvas At-
tila és Galgóczy Zoltán alpolgármester koszorúzta 
meg. Ugyancsak koszorúkkal és virágokkal emlé-
kezett meg a hadifogoly honvédekről a XVIII. ke-
rületi örmény, bolgár, lengyel, görög, roma és szerb 
nemzetiségi önkormányzat, valamint a helyi Jobbik 
képviseletében Makai Tibor és Hartaházi Miklós.

Ê P. a.
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5önKormányzatKorszerű piacot kaphat végre a Havanna-lakótelep is

�a korábbi 
évekhez ké-
pest sokkal 

gyorsabban, szinte 
vita nélkül fogadta 
el a képviselő-testü-
let az önkormányzat 
2017. évi költség-
vetését. a többi 
napirendi pontban 
egyebek mellett a 
szociális szolgálta-
tások és az étkez-
tetés térítési díjairól, 
pályázatokról, beru-
házásokról döntöt-
tek a képviselők. 

KeréKgyártó györgy   

Folytatás az 1. oldalról

Márciusban kezdődik a Béke 
téri orvosi rendelő felújítása. 
A hetvenes években felhúzott 
épület az elmúlt évtizedekben 
nem esett át komoly felújítá-
son, ezért ez időszerűvé vált. A 
projektről korábban döntött a 
képviselő-testület, most a mó-
dosult kivitelezési költségről 
kellett határozni, így már nem 
áll semmi a beruházás útjában. 
Hozzájárul az önkormányzat a 
Wlassics Gyula utcai Liliomkert 
óvoda bővítéséhez is. Az önkor-
mányzat közbenjárására azért 
van szükség, mert a katolikus 
fenntartású intézmény részben 
a kerület, részben a Külső-pesti 
Tankerület vagyona. A testület 
döntése alapján területrendezést 
és parképítést terveznek a Nefe-
lejcs és a Lakatos út által hatá-
rolt területen. 

Az éves költségvetés elfoga-
dása után a képviselő-testület 
egyik kiemelten fontos feladata 
rendszerint az, hogy döntsön a 
szociális szolgáltatások térítési 
díjairól, szolgáltatási önköltsé-
géről. Ez utóbbit többek között 
a bérek is befolyásolják. A mi-
nimálbér és a garantált bérmi-
nimum, az összevont szociális 
pótlék emelése, illetve a bölcső-
dei pótlék bevezetése miatt idén 
már magasabb illetményekkel 

kellett tervezni. Dömötör István 
alpolgármester így válaszolt 
egy ellenzéki kérdésre: ismert 
tény, hogy a normatív finan-
szírozás soha nem fedezte teljes 
mértékben az ilyen kiadásokat, 
az önkormányzatnak mindig ki 
kellett azt egészítenie. 

A költségvetési rendelet sze-
rint a kerület önkormányzata 
idén is több száz millió forintot 
fordít arra, hogy kiegészítse a 
befizetett térítési díjakat, jelen-
tős terhet átvállalva a szociális 
szolgáltatásokat, az idősek vagy 
a gyermekek étkeztetését igény-
be vevők esetében. 

Néhány szolgáltatás díja nem 
változott, van, amelyiknek nőtt 

a térítési díja, illetve van, ame-
lyiknek csökkent néhány száza-
lékkal. Holové Zsolt irodavezető 
elmagyarázta, hogy az emelésre 
a nyersanyagnormák és a szol-
gáltatási önköltség növekedése 
miatt van szükség. 

kényElMESEbb 
lESz a piac
A kerület pestszentlőrinci felé-
ben rendkívül népszerű a ha-
vanna-lakótelepi hetivásár. A 
környéken élők számára meg-
könnyíti a bevásárlást, hogy 
hétvégén a telep központjában 
tudják beszerezni a friss árut, 
még a lőrinci piacig sem kell 

elmenniük érte. Ráadásul a 
Havanna-hetivásáron jutányos 
áron kínálják a termékeket. Az 
egyetlen gond az, hogy a körül-
mények nem méltók a népszerű 
hetipiachoz. A képviselő-testü-
let elé terjesztett javaslat alapján 
az önkormányzat egy korszerű 
vásártér kialakításával szándé-
kozik megújítani a Baross utca–
Bartha Lajos utca–Csontváry 
Kosztka Tivadar utca–Szép 
Ernő sétány által határolt terü-
letet. A terv újragondolja a heti-
piac helyéül szolgáló terület ar-
culatát, működését, közlekedési 
rendszerét, és a mai igényeknek 
megfelelő módon korszerűsíti 
azt. A rendezett standok kör-

nyékére olyan pluszfunkciók 
kerülnének, mint például a 
mosdók, amelyek ma már nél-
külözhetetlenek egy ilyen he-
lyen. Az önkormányzat a kor-
szerűsítést kerületi és fővárosi 
forrásból kívánja megvalósíta-
ni, a Főpolgármesteri Hivatal 
által kiírt Tér_Köz 2016 pályá-
zat keretében. 

vigyáznak 
a vagyonra
Az elmúlt években a képvise-
lő-testület ülésein és a kerület 
vezetőinek nyilatkozataiban 
többször elhangzott, hogy az 
önkormányzat felelősen kíván 

bánni saját vagyonával, és hogy 
a hosszabb távú érdekek min-
dig felülírják a pillanatnyilag 
kedvezőbbnek tűnő érdekeket. 
Ez vonatkozik a saját tulajdonú 
ingatlanállomány megőrzésé-
re, megóvására és gondozására 
is. A 2016-os esztendőben – az 
elmúlt évekhez hasonlóan – 
többen igény érkezett egyes la-
kások megvásárlására, de a tes-
tület most is úgy döntött, mint 
korábban: nem kívánja elidege-
níteni azokat.

gáz olcSóbban
Csoportos beszerzéssel jutott 
hozzá az elmúlt évben a föld-
gáz- és villamosenergia-szol-
gáltatáshoz a polgármesteri 
hivatal, a Gazdasági Ellátó 
Szervezet (GESZ), a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és 
a Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Egészségügyi Szolgáltató 
Nonprofit Közhasznú Kft. Ellen-
zéki kérdésekre Hunyadi István 
városigazgató elmondta, hogy 
a futamidő még nem ért véget, 
ezért a teljes megtakarítás nem 
mutatható ki, de már látható, 
hogy ez a konstrukció keve-
sebbe kerül, mint a korábbiak. 
Ughy Attila ezt azzal egészítette 
ki, hogy csak a Városgazdának 
41 millió forinttal kevesebbet 
kellett költenie energiára, ami 
még a beszerzéseket lebonyolító 
külső vállalkozás 12 milliós si-
kerdíját beleszámítva is jelentős 
megtakarítás, és az arányt to-
vább javíthatja a másik három 
csoporttagtól érkező kimutatás. 
A testület úgy döntött, hogy 
továbbra is ebben a formában 
szerezzék be az energiát.

Felújítják a rendelőt
 Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat idei költségvetését
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az önkormányzat egy korszerű vásártérrel fejleszti a Havanna-lakótelepet

az önkormányzat egy 
korszerű vásártér kiala-
kításával szándékozik 
megújítani a baross 
utca–bartha lajos 
utca–csontváry kosztka 
tivadar utca–Szép Ernő 
sétány által határolt 
területet.

A HetiVálasz havi melléklete
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PÁLYÁZATI 
FELHÍVÁS

N y á r i  é l e t m ó d t á b o r  s z e r v e z é s e

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-
testületének Népjóléti Bizottsága 23/2017. (II. 20.) számú NB határozatával pályázatot hirdet 

nyári életmódtábor szervezésére.
A pályázat célja: a kerületben élő, illetve tanuló 5–14 éves gyermekek 

egészségmegőrzését, egészségfejlesztését és betegségmegelőzését célzó tevékenységnek, 
a test és a szellem fejlődéséhez szükséges táplálkozás-, tisztálkodás-, mozgáskultúra 

életmódmintáinak a bemutatása, átadása, személyre szóló fejlesztése, különös tekintettel 
a túlsúlyos, az anyagcsere-, légúti-asztmás vagy egyéb betegségekben szenvedő 

gyermekekre.
A pályázaton a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó, a XVIII. kerületben tevékenykedő 

civil szervezetek vehetnek részt.

A részletes pályázati felhívás és a pályázati űrlapok Nyári életmód tábor cím alatt letölthetők 
az önkormányzat honlapjáról: www.bp18.hu. 

Információ kérhető a 296-1300/1333 telefonszámon vagy a derpaula@bp18.hu e-mail címen. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 31. (péntek) 12 óra
Az elbírálás határideje: 2017. május 22.

A pályázat eredményéről, az elnyert támogatási összegről az érintettek írásos értesítést 
kapnak.
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6 Folytatódik az önkormányzati lakások felújításaKözélet

� Jelentős össze-
get szán ebben az 
évben is a tulajdo-

nában lévő bérlakások 
felújítására a Xviii. kerületi 
önkormányzat. a folya-
matos felújításoknak kö-
szönhetően az elmúlt két 
évben csökkent az üres 
lakások száma. az ön-
kormányzatnál továbbra 
is arra törekszenek, hogy 
a gazdaságosan nem 
rendbe hozható lakásokat 
értékesítsék, és a befolyó 
összeget a többi bérlakás 
felújítására fordítsák.

PuSKáS attILa    

Az önkormányzat mintegy 1300 bér-
lakással rendelkezik, és amint azt Dö-
mötör István alpolgármester elmondta, 
az utóbbi két és fél évben éves szinten 
legalább 200 millió forintot költöttek 
felújításokra.

– Sajnos akkor is le lennénk ma-
radva, ha ennek az összegnek a duplá-
ját költenénk el, mert 1990-től 2010-ig 
minimális pénzt fordítottak ezekre a 
lakásokra. Ha pedig éveken keresztül 
nem költenek egy lakás fenntartására, 
annak az állapota leromlik.

FEnntartHató 
álloMány
Az alpolgármester szerint több olyan 
lakás is van, amelyet nem érdemes fel-
újítani. A mintegy 1300 önkormányzati 
lakás közül nem egészen 150 áll üresen, 
amelyek egy része kis alapterületű, és 
nem lehet gazdaságosan rendbe hozni.

– Ezeknél a kicsi, komfort nélküli 
lakásoknál, többek között a csatorna- 
és a vízbekötés miatt, 100–150 ezer 
forintra jönne ki a felújítás négyzetmé-
terenkénti ára. Ennyiért nem szabad 
egy lakást felújítani. Néhány esetben 
megoldható két egymás mellett lévő 
kis lakás összenyitása, komfortosítása, 
de nagyon ritka, hogy két ilyen rossz 
állapotú lakás egymás mellett legyen 
– tájékoztatott Dömötör István. – Ha 
az eddigi ütemben tudjuk biztosítani a 
forrásokat, akkor két-három éven be-
lül eljuthatunk arra a szintre, ahol vi-
szonylag egyszerűen lesz fenntartható a 
bérlakásállomány.

bérbEadáS  
FElúJítáS után
Bár van olyan fővárosi kerület, ahol 
felújítás nélkül – a bérlő általi felújítás-

ra alapozva – is ad bérbe lakást az ön-
kormányzat, a XVIII. kerületben nincs 
erre lehetőség. Ennek oka érthető: baj 
esetén a felelősség a tulajdonost terheli. 
A felújítás során olyan gáz-, víz- vagy 
akár villanyszerelési munkákat kell 
elvégezni, amelyekből probléma szár-
mazhat később, ha nem megfelelő szak-
emberre bízzák. 

Dömötör István beszámolt arról is, 
hogy az elmúlt két és fél évben az üres 
lakások száma jelentősen csökkent. 

– A korábbi 210 körüli szám mos-
tanra mintegy 150-re csökkent úgy, 
hogy végrehajtásokból, a nem fizető 
bérlők felmondásából is jutott visz-
sza lakás a rendszerbe. 2015–2016-ban 
több mint 200 lakást újítottunk fel, és 
adtunk vissza a bérlőknek. 

CSÖKKENT AZ üRES 
LAKÁSoK SZÁMA
A bérlők a Havannát kedvelik a legjobban
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Dömötör István: az elmúlt két évben az önkormányzat több mint 200 lakást újított fel, és adott vissza a bérlőknek

Pestszentlőrinc-Pestszentimrén a Fővárosi Kor-
mányhivatal XVIII. Kerületi Hivatalának Fog-
lalkoztatási osztálya látja el a foglalkoztatás 
elősegítésével és a munkanélküliek ellátásával 
kapcsolatos feladatokat. A legfontosabb cél a 
munkanélküliek visszavezetése a munkaerőpiac-
ra. Ennek érdekében szolgáltatásokat nyújtanak 
az aktív álláskeresőknek.

az aktív álláSkErESők
Aktív álláskereső az a személy, aki nem folytat 
tanulmányokat oktatási intézmény nappali ta-

gozatán, egészségügyi szempontból munkára 
alkalmas, öregségi nyugdíjra nem jogosult, nem 
részesül megváltozott munkaképességűek ellátá-
saiban, az állami foglalkoztatási szerv álláskereső-
ként nyilvántartja, és az elhelyezkedése érdekében 
együttműködik a foglalkoztatási szervvel, vala-
mint nem folytat kereső tevékenységet.

Ha valaki elveszíti az állását, és nem tud újból 
elhelyezkedni, először álláskeresési járadék igény-
bevételére jogosult, amennyiben a munkaviszony 
megszűnését megelőzően rendelkezett a jogsza-
bály által meghatározott idejű munkaviszonnyal. 

Ez az időszak legfeljebb 90 napig tart.  Ha ez alatt 
a 90 nap alatt nem talál munkát, a Foglalkoztatási 
osztállyal történő további együttműködés során 
igénybe veheti az osztály által nyújtott munkaerő-
piaci szolgáltatásokat és támogatásokat: pályaori-
entációs, álláskeresési és képzési tanácsadáson ve-
het részt. A munkaerő-piaci támogatások lehetnek 
bérjellegűek (például a közfoglalkoztatás), képzési 
jellegűek (a képzési költségek megtérítése részben 
vagy egészben), vagy elősegíthetik az álláskereső 
vállalkozóvá válását.

Miután az álláskeresési járadék folyósításának 
időszaka véget ért, a Foglalkoztatási osztály ha-
tósági bizonyítványt állít ki, melynek csatolásával 
a szociálisan rászorulók a XVIII. kerületi Kor-
mányhivatal Hatósági osztály 1-en foglalkozta-
tást helyettesítő támogatást igényelhetnek. (Lásd 
február 22-i számunkban: Szociális ellátások aktív 
korúak számára.)

közFoglalkoztatáSi 
prograMok
Ha valaki kimerítette az ellátások, illetve támoga-
tások lehetőségeit, el kell fogadnia a számára fel-
ajánlott közfoglalkoztatást is.

Természetesen a cél az, hogy minél több ál-
láskeresőt sikerüljön visszajuttatni az elsődleges 
munkaerőpiacra. Ennek érdekében a kormányhi-

vatal XVIII. kerületi hivatala 2016-ban két alka-
lommal is – áprilisban és novemberben – sikeres 
állásbörzét rendezett. A munkáltatók mindkét 
alkalommal közel 300 álláshelyet kínáltak az ér-
deklődőknek. Az ajánlott álláshelyek között volt 
építő-, szakipari, udvari, irodai ügyintézői munka 
is. Az összes nyilvántartott álláskereső 34 százalé-
ka talált így munkahelyet az elmúlt évben.

A XVIII. és a XIX. kerületben 2016-ban 431-en 
vettek részt helyi és 160-an országos közfoglalkozta-
tási programokban. A helyi programban részt vevők-
nek főleg kerületi intézmények, cégek tudtak állást 
biztosítani, míg az országos programban a BRFK, 
a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Repülőtéri 
Rendőr Igazgatóság, egyházak, illetve művelődési in-
tézmények kínáltak elhelyezkedési lehetőséget.

álláSbörzE MárciuSban
A helyi és az országos közfoglalkoztatási progra-
mok 2017. február végén lejártak. A BFKH XVIII. 
Kerületi Hivatal Foglalkoztatási osztálya március 
9-én 9–12 óráig állásbörzét szervez a Kondor Béla 
Közösségi Házban a XVIII. kerületi álláskere-
sők számára. A börze célja az, hogy elősegítse a 
munkaadók és az álláskeresők közötti kapcsolat-
felvételt, alkalmat adjon a közvetlen és személyes 
találkozásra a munkaerőpiac szereplői között, 
valamint átsegítse az eddig közfoglalkoztatási 
jogviszonyban foglalkoztatott munkavállalókat 
az elsődleges munkaerőpiacra. A munkaadók ál-
tal kínált álláshelyek mellett az álláskeresőknek 
személyre szabott munkaerő-piaci információkat, 
pálya- és munkavállalási tanácsadást is nyújtunk 
a helyszínen.

Általános, részletes információ a Nemzeti Fog-
lalkoztatási Szolgálat honlapján érhető el: http://
nfsz.munka.hu/. Kerületi lakosok számára a 
XVIII. Kerületi Hivatal Foglakoztatási osztályá-
nak munkatársai adnak felvilágosítást és segítsé-
get személyesen (1181 Darus u. 5.) vagy telefonon 
(292-6093).

Ê Hodruszky csaba
hivatalvezető

KoRMÁNyHIVATAL
AZ ÖNÖK SZoLGÁLATÁBAN
A munkanélküliek ellátásáról és a foglalkoztatásról
Az állást kereső magyar állampolgárok törvényben rögzített joga, hogy ingyenesen 
vehetik igénybe az állami foglalkoztatási szervek által nyújtott szolgáltatásokat. 

KésZ lAKásoK  
várJáK A BérlŐKEt
a bérlakásokra folyamatosan 
lehet pályázni az önkormány-
zatnál. a kérelmeket mindig a 
beadást követő évben értékelik.
– akik tehát tavaly pályáztak, 
azokat rövidesen értesítjük, 
hogy milyen eredménnyel tették. 
a rendelkezésre álló lakások 
függvényében, ahogy elkészül 
egy felújítás, és a lakás megfe-
lelő, akkor oda tudjuk adni. leg-
gyorsabban a Havanna-lakóte-
lepen lévő lakásokat szeretnénk 
felújítani, mert egyrészt ezek 
a legkelendőbbek, másrészt 
üresen ezeknek a fenntartása 
a legköltségesebb. Ezért van 
az, hogy csak mosolygok, 
amikor az ellenzéki, szocialista 
sajtótermékekben azt olvasom, 
hogy az önkormányzatnak több 
száz üres lakása van. Mi értel-
me lenne annak, hogy üresen 
álljanak beköltözhető lakások? 
Megmondom: semmi! 

Ilyen volt, és ilyen lett…
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�riasztás fu-
tott be a Xviii. 
kerületi rendőr-

kapitányságra február 
19-én a kora délutáni 
órákban. vágó zoltán 
törzszászlós, körzeti 
megbízott és kopasz 
zsolt törzsőrmes-
ter, járőrvezető már 
néhány percen belül 
megkezdte az intéz-
kedést a helyszínen, 
a nefelejcs utcai 
garázssor mögött az 
Erőmű-tónál.

göNcZöL aNDráS  

Mi is történt azon a szombat dél-
utánon a befagyott tónál? – erről 
kérdeztük a két rendőrt.  

A helyszínre érkezésüket kö-
vetően azt látták, hogy egy fiatal 
lány kétségbeesetten kapaszko-
dik a tó közepén egy körülbelül 
háromméteres jégdarabba. A te-
kintetén, a mozgásán látszott a 
kimerültség, már a beszéd is ne-
hezére esett – tudtuk meg a két 
rendőrtől. 

A vízhőmérséklet 3-4 fokos 
lehetett, így egy rendkívül gyors 
döntést hoztak. A vékony jégen 
a lábon való bejutás esélytelen-
nek tűnt, ezért ledobták maguk-
ról az egyenruha felső részét, 
és egy szál pólóban, csúszva és 
úszva közelítették meg a bajba 
jutottat. Talán a megnövekedett 
adrenalinszintnek köszönhető-

en tudomást sem vettek a be-
úszás közben kézzel darabolt 
jég okozta fájdalmakról, sérü-

lésekről. Az egyetlen céljuk az 
volt, hogy minél előbb elérjék 
és partra vigyék a lánykát. Mi-

után elérték őt, gyorsan sikerült 
kihúzniuk a tóból. Ezután az 
időközben a helyszínre érkező 

katasztrófavédelmis és mentős 
szakemberek gondjaira bízták a 
hidegtől remegő, erőtlen gyer-

meket. Mint utóbb a tudomásuk-
ra jutott, a lány testhőmérséklete 
már veszélyesen lecsökkent, alig 
érte el a 27 fokot. 

Miközben a pokrócba tekert 
lánnyal a Heim Pál Gyermek-
kórházba száguldott a mentőau-
tó, Vágó Zoltán és Kopasz Zsolt 
már megnyugodva, de a jéghideg 
víztől igencsak remegve, szintén 
pokrócba bugyolálva tért vissza a 
kapitányságra. Miután egy forró 
zuhanyt vettek, ismét egyenru-
hát öltöttek, és felvették a szol-
gálatot.

A mentést követően arra is 
fény derült, hogyan került a tó 
közepére a 13 éves Klaudia. Sze-
retett kutyáját sétáltatta, amikor 
is a négylábú váratlanul beszaladt 
a befagyott tó közepére. A gazdi 
hívó szavára nem reagált, ezért a 
leány, a veszélyt fel nem mérve, 
elindult a kutyusért. A vékony 
jégréteg persze beszakadt a lába 
alatt, így a fagyos vízbe esett. 
Kevesen tartózkodtak akkor a 
tó környékén, így pár perc eltelt, 
mire valaki meghallotta a kis-
lány segélykiáltását, és jelentette 
a rendőrségnek. De szerencsére 
még időben tudott riasztani. 

– A két rendőr példamu-
tató magatartása, megfontolt 
gondolkodása és gyors reagá-
lása maximálisan hozzájárult a 
gyermek életének megmentésé-
hez – mondta Minyóczki Árpád 
megbízott kapitányságvezető. – 
Bátor életmentő cselekedetükért 
a kerületi önkormányzat is kö-
szönetet mond, azaz március 15. 
alkalmából A mi szívügyünk el-
ismerő oklevéllel tünteti ki Vágó 
Zoltánt és Kopasz Zsoltot.

Életmentő 
kerületi rendőrök
A jeges tóba gázoltak a jégdarabba kapaszkodó lányért

Kopasz Zsolt törzsőrmester és vágó Zoltán törzszászlós önfeláldozó fellépése mentette meg a lány életét  

KözéletA kutyasétáltatás majdnem tragédiába torkollott 
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A körzet önkormányzati képviselője, Kádár Ti-
bor elmondta, hogy a Parázs utca és környéke 
tulajdonképpen már az első házak megjelenése, 
az 1920-as évek óta problémás terület. 

– Ennek egyik oka az, hogy egy rendkívül 
rosszul kialakított utcáról van szó, ugyanis nem 
elég, hogy egy dombról halad lefelé, ráadásul 
még kanyarog is. A víz pedig nem követi az utca 
vonalát, és a kanyarban beömlik a házak udva-
rára is. Ezenkívül gondot okoz az is, hogy a kör-
nyező utcák közül a Mátyás király, a Csengery 
és a Hunyadi László utca is a Parázs irányába 
lejt – ismertette a helyzetet Kádár Tibor. – Ezért 
a Mátyás király utcában a Dembinszky és a Pa-
rázs közötti szakaszon, valamint a Csengery ut-
cában is megoldjuk a vízelvezetést. 

A képviselő hozzátette, hogy a Parázs utca 
alsó, Vaslemez utcába torkolló szakaszán útépí-
tésre is lehet számítani.

– Az aszfalt több helyen megsüllyedt, repe-
dezett, ezért szükséges az útépítés. A csapadék-
víz elvezetésére visszatérve, a Parázs utcában 
több, jelenleg használhatatlan víznyelő is talál-
ható. Ezeket is felújítjuk, és az úttest mindkét 
oldalon kiemelt szegélyt kap. 

A vízelvezetés túlbiztosított rendszerrel va-

lósul meg, ami annyit jelent, hogy a Vaslemez 
utcában az úttest és a gyárkerítés között 40–50 
méteres szakaszon egy úgynevezett záportáro-
zó épül a Parázs utcából lefolyó víz felfogására. 

A vízelvezető rendszer kiépítését a tervek 
szerint május–júniusban végzi el a Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 

– Nagyon örülnék, ha a nyár második, rend-
szerint csapadékosabb felében már védve lenne 
a Parázs utca és környéke a lezúduló esővíztől. 
Mindannyian tudjuk, hogy az utóbbi években 
júliusban és augusztusban vannak olyan na-
pok, amikor egy-egy nagy esőtől elázik az egész 
város – mondta Kádár Tibor, hozzátéve, hogy a 
továbbiakban is azon lesz, hogy a többi problé-
más utcában is  megszűnjön az eső okozta bosz-
szúság. 

– A Kossuth Lajos, a Kosár, a Dugonics, a 
Hengermű, a Reviczky és a Liszt Ferenc utcá-
ban sikerült már megoldást találni erre, és sze-
retném, ha ez a tendencia folytatódna.

A Parázs utca egyébként a Csengery utcá-
val együtt az idei járdaprogramban is szerepel: 
mindkét utcában készül majd térkőburkolatú 
járdaszakasz. 

Ê-puskás-

NyÁRRA MEGÚJUL 
A PARÁZS UTCA
A csapadékvíz elvezetése egy évszázada gondot okoz

Kádár tibor a továbbiakban is azon 
lesz, hogy a többi problémás utcában is  
megszűnjön az eső okozta bosszúság

Pestszentlőrinc-Pestszentimre mélyebben fekvő utcáiban rendszeresen gondot 
okoz a csapadékvíz, amelynek elvezetésén folyamatosan dolgozik az önkor-
mányzat. idén kiemelt beruházásként 20 millió forintot szán a kerület a Parázs 
utca vízelvezetésének megoldására.

„Idegenként” 
a kerületben 
A Budapesti Kereskedelmi és iparkama-
ra, valamint idegenvezetők február 24–26. 
között szervezték meg fővárosunkban az 
idegenvezetők világnapja eseménysoro-
zatot. A rendezvény keretében február 
25-én Pestszentlőrincen a lónyaytelepen 
és a Miklóstelepen tartottak helytörté-
neti sétát Magda Zsuzsa vezetésével.   

Sokak számára ismerős jelenet, amikor egy-egy neve-
zetességnél magasba emelt esernyő jelzi, hogy valaki 
áll alatta. Az a valaki nem más, mint az idegenvezető. 
Az „idegenek” természetes vágya, igénye az adott 
ország kultúrájának, múltjának és jelenének meg-
ismerése. A Budapest legismertebb látnivalóinak 
megtekintésére szánt egy-két óra alkalmas idegenből 
bennfentest varázsolni. 

Magda Zsuzsa idestova három évtizede kalauzol 
turistákat. 

– A helyismeret, a felkészültség, az empátia és 
nem utolsósorban a nyelvismeret elengedhetet-
len hivatásunk gyakorlásához. Jómagam magyar 
és angol nyelven tartok sétákat. Szinte ráérzünk, 
hogy egy-egy csoport milyen mélységben kíván-
ja megismerni történelmi múltunkat, jelenünket, 
ám a legnépszerűbbek a fővároshoz kapcsolódó 
mesék-anekdoták. Számos furcsának tetsző kér-
désre is illik válaszolni, de jó látni, hogy miután 
elválok a csoporttól, sokan még távozóban is ele-
mezgetik a látottakat – mesélte az idegenvezető. 
A több mint kétórás lőrinci program átfogó helytörté-
neti ismeretekkel gazdagította a séta résztvevőit. Min-
den jó, ha még a vége is jó! Az idegenvezetést követő-
en a Múzeumsarok kiállítóhelyen Heilauf Zsuzsanna 
történész-muzeológus, levéltáros, gyűjteményvezető 
mesélt Pestszentlőrinc történetéről, híres lakosairól.  
Az időjárás-felelős szép idővel járult hozzá a séta si-
keréhez, így az idegenvezetők munkaeszközét, az es-
ernyőt nem is kellett rendeltetésszerűen használni.

Ê-gönczöl- 
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8 Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékezünkKultúra

�pestszentlőrincen március 14-én dél-
előtt a kossuth téren, pestszentimrén 
aznap 17 órakor a vasvári pál-kopjafánál 

emlékezhetünk az 1848–49-es forradalom 
és szabadságharc vezéralakjaira, a márciusi 
ifjakra, valamint azokra a hős katonákra, akik 
a magyarság szabadságáért fogtak fegyvert, 
sokan az életüket is feláldozva.

PuSKáS attILa       

A csaknem 170 éve kirobbant forradalom a mai fiatalság számára 
gyakran nem jelent többet egy megtanulandó történelmi dátumnál. 
Pedig egy szinte már közhelynek számító tény szerint kulturális és 
politikai értelemben a magyar nemzetnek március 15-e a születés-
napja.

és e forradalom jelentősége abban is rejlik, hogy fiatalok robban-
tották ki, a fiatalok ragadtak elsőként fegyvert. 

A lőrinci Kossuth téri ünnepség szónoka, Tevelÿ Arató György 
szerint ez az egyik legfontosabb üzenete a márciusi ifjak cselekede-
teinek.

– A fiatalságnak szóló valódi üzenet az, hogy a nemzeti ünnepe-
ink és a gyásznapok között ez az egyetlen olyan ünnep, ami való-
ságosan, a maga teljességében a fiataloké – nyilatkozta a történész. 
– Ezt a forradalmat fiatal emberek csinálták. A történelem egyik sa-
játossága, hogy bizonyos időszakokban csak az ifjúság tudja kimon-
dani a rendszer továbbgördítéséhez szükséges igazságokat

Tevelÿ Arató György arra is utalt, hogy a nagy változásokat hozó 
cselekedetek többnyire tragédiával járnak együtt. A lelkes fiatalok-
nak gyakran a vérük árán, az elfeledés, a történelmi süllyesztőbe 
kerülés árán, de meg kell tenniük, amit megkövetel a haza, mert a 
nagy horderejű változásokban szükséges a szerepvállalásuk.

– Nagyon fontos, hogy a mai kor fiataljai ne csak tanuljanak a 
forradalmakról, hanem amikor rájuk kerül a sor, kézbe tudják ven-
ni a kor és a helyzet követelményeinek megfelelő fegyvert. Ha kard-
ra és puskára van szükség, akkor azt, ha tollra vagy könyvre, akkor 
pedig azt. Vannak pillanatok, amikor csak az ifjúság tud mozdítani 
a történelem sárba ragadt szekerén.

„A tÖrténElEM EgyiK sAJátosságA, 
hogy BiZonyos idŐsZAKoKBAn CsAK AZ 
iFJúság tUdJA KiMondAni A rEndsZEr 
továBBgÖrdítéséhEZ sZüKségEs igAZ-
ságoKAt.”

AZ ünnEPi MEnEtrEnd
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharcról 
való megemlékezés március 14-én a Kossuth 
téren veszi kezdetét. Az ünnepi szónok tevelÿ 
Arató györgy történész, a győri Egyházmegyei 
levéltár levéltárosa lesz. Az ünnepség 10 órakor 
kezdődik, majd a koszorúzást követően a ró-
zsa Művelődési házban a március 15-i nemzeti 
ünnep alkalmából Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata átadja a helyi kitüntetéseket. A 
műsorban laklóth Aladár színművész, Annus 
réka népdalénekes, oravecz györgy zongora-
művész, valamint klarinéton lugosi Ali dániel 
működik közre.
Az ünnepi program 17 órakor a Pestszentimrén 
a vasvári Pál-kopjafánál tartott megemlékezés-
sel, koszorúzással zárul. A forradalom és sza-
badságharc hőseit Babucs Zoltán hadtörténész 
méltatja.

A MÁRCIUSI IFJAK
PéLDAMUTATÁSA
Minden kornak megvannak a fiatal hősei

 

Három Hónap 
szeretet 
A görögországi polgárháború idején Magyaror-
szágra menekített gyermekek közül 1949 nyarán 
155 kisgyerek érkezett tótkomlósra. Az archív fel-
vételekből nyílt kiállítást február 21-től március 3-ig 
láthattuk a városháza galériában. 

A görög polgárháború (1946–49) borzalmai elől 1948 és 1950 
között mintegy 3500 gyermeket menekítettek Magyarországra. 
A Nyugat-Makedónia falvaiból érkező gyerekeket a magyar tár-
sadalom rokonszenvvel és együttérzéssel fogadta. 1949-ben a 
nyári hónapokat a gyerekek tótkomlósi családoknál töltötték. Ez 
röviddel a település életét alapvetően megváltoztató csehszlo-
vák–magyar lakosságcsere után történt. A vendéglátó családok 
meleg szeretettel, gondoskodással fogadták a kis vendégeket. A 
három hónap alatt mély emberi kapcsolatok születtek, amelyek 
nem egy esetben egy életen át fennmaradtak. 

A Tótkomlós Barátainak Köre Egyesület ennek emlékére ké-
szítette a Három hónap szeretet című, tíz tablóból álló vándorki-
állítást, magyar, szlovák és görög nyelvű magyarázó szöveggel. A 
képek egy része megtalálható a Köszönjük, Magyarország című 
kiadványban is. A tárlat látogatói közül többen felfedezték a do-
kumentumfotók valamelyikén a saját családtagjukat. 

Nikáki Afroditi, a XVIII. kerületi Görög Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökhelyettese is meghatottan nézte az egyik fényké-
pet, amin a nagymamája volt látható a befogadó család körében.  

– 2013-ban Tótkomlóson szerveztük meg az egykori gyerekek 
és a befogadó családok leszármazottainak baráti találkozóját – 
mondta Hollerné Racskó Erzsébet, a Tótkomlós Barátainak Köre 
Egyesület elnöke. – Ezzel a kiállítással szeretnénk adózni a ven-
dégszerető tótkomlósi családok és az 1949-ben született barátsá-
gok emlékének. 

A kiállítás megnyitóján Makkainé Szelindi Stella, a XVIII. ke-
rületi Görög Nemzetiségi önkormányzat elnöke, Agárdi Bende-
gúz Szpírosz, a Magyarországi Görögök országos Önkormány-
zatának általános elnökhelyettese mondott köszöntőt, a tárlatot 
Hollerné Racskó Erzsébet nyitotta meg, Radics Afrodité pedig az 
énekével emelte az est hangulatát. 

Ê Fülep erzsébet

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Valamit a természetről, ami hol 
jobb, hol rosszabb, mint az emberé, 
de egészében mégis kiszámíthatóbb

Ugyanis vegyük azt, hogy megint kitört az Etna (majdnem azt mondtam, hogy a Vezúv, mintha bizony egyik vulkán olyan 
volna, mint a másik, pedig nem). Mutatják a tévében, csak bámulom, de tényleg – micsoda erők és energiák, milyen 
hihetetlen összpontosítása a természet  erejének! Egy időben sokat hallottunk arról, hogy az ember mindenre képes, még 

arra is, hogy legyőzze a természetet. A kommunisták még a szibériai folyókat is meg tudták fordítani, bizony. Csak próbáltak 
volna ne engedelmeskedni! Úgy kiszárították volna őket, mint a… mint a… mint az emberi lelkeket. Talán emlékeztek még, hogy 
mondtam már, mennyire érdekelt engem a földrajz, de igazából mind a mai napig, ami azért nem akármi, már ha a koromat 
tekintjük (amiről juszt se mondok semmi konkrétumot – 30 fölött nem illik egy nőt a koráról faggatni, az alatt pedig fölösleges, 
ugye).
Lehet, hogy titkot árulok el, de az efféle gigantikus tervek nemcsak a generalisszimuszt (Sztálin) foglalkoztatták, de még a 80-as 
években is napirenden voltak, majd csak Gorbacsov fújta le ezeket is, mint annyi minden mást. De a 2000-es években megint 
elővették, amin én speciel nem csodálkozom, egyrészt, mert amint hallom, tényleg nagy a szárazság arrafelé, Közép-Ázsiában, 
másrészt normális dolog, hogy Putyin elnök is szeretné, ha valami nagy dolog maradna utána, amit nem lehet csak úgy elkaparni, 
mint a kutya piszkát. Igaz, én csak egy buta öregasszony vagyok, nem például az Egyesült Államok elnöke, talán ezért ülök fel 
azoknak a kókler tudósoknak, akik örökösen a klímaváltozással fenyegetőznek. Különben is azt hallottam, hogy Donald kacsa 
névváltoztatásért folyamodott, persze az is lehet, hogy ez is csak egyike a szokásos pletykáknak… ahelyett, hogy büszke volna, 
mégis, ugye, nem akármilyen dolog egy elnök druszájának lenni.
Kemény telünk volt, a veszélyes napokon igyekeztem minél kevesebbet az utcán tartózkodni, helyette még több tévét néztem, 
mint szoktam. De nehogy azt higgyétek, hogy Elfeledett szerelem vagy Végtelen szerelem, bár az a Kemal fiú, vagy hogy hívják, 
igazán csinos legény, na jó, néha azért belenézek, ugye, ezek a törökök mégiscsak 150 évig barátkoztak velünk, de azt is túléltük. 
Csak bámultam például, hogy micsoda energiák tomboltak azon a mi szelíd Tiszánkon is jégzajláskor. Jól mondta Petőfi, hogy 
zúgva-bőgve, nem hiába volt nagy költő, ezt talán még ma is tanítják az iskolákban.
Mióta megöregedtem, amit nem tegnap kezdtem (de csitt!), annyit töprengtem ezen. Mármint a természeten. És az emberi ter-
mészeten. Nem is tudom, merre billenne a mérleg nyelve, ha a kettőt próbálnánk kitárazni. 
Jaj, Emmuska, dehogynem tudod, dehogynem! 
Az a sok háború, bűncselekmény, áskálódás, gonoszság! Hogy jön ahhoz egy szökőár, tornádó vagy vulkánkitörés?!
Istenem, az Etna! Milyen… kiszámítható!
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9Lehetővé teszik a sajátos nevelési igényű gyerekek beilleszkedését Kultúra

Mi legyek, ha 
nagy leszek? 
A diákok talán legelső fontos választása 
az, hogy az általános iskola befejezésé-
vel hol tanulnak tovább, milyen pályát 
képzelnek el maguknak. A döntés nagyon 
nehéz, a gyerekek sok esetben tanácsta-
lanok, így minden segítség jól jön…

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormány-
zat Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány minden 
évben szervez olyan programokat, amelyek se-
gítséget nyújthatnak a pályaválasztás előkészítő 
szakaszában.

– A pályaválasztás komoly dilemmát okoz a 
tanulók többségének – mondta Diráné Huszár 
Gertrúd kuratóriumi titkár. – Sokféle körül-
ményt kell figyelembe venni: tanulmányi ered-
mény, tehetség, készségek, életcélok, motiváció, 
szülői elvárások, a választott szakma munka-
lehetőségei, megélhetés, továbbfejlődés… A 
jó döntéshez tájékozottságra, tudatosságra és 
önismeretre van szükség. Az adott gyereknek 
fontos tudnia, hogy mit szeretne elérni, mire 
képes, és mennyi energiát tud befektetni a céljai 
elérésébe. 

Dámsa József önkormányzati képviselő, a 
közalapítvány elnöke úgy véli:

– Elsődlegesen tisztában kell lennie minden 
pályaválasztás előtt álló diáknak azzal, hogy 
milyen szakmák, pályák közül választhat. A 
későbbi munkavállalás szempontjából nagyon 
fontos, hogy a hiányszakmákban könnyebb az 
elhelyezkedés, és jobbak a kilátások az előme-
netelre is. Tudatosítani kell a gyerekekben, hogy 
a modern világunkban nagyon sokoldalúnak, 
vállalkozószelleműnek és rugalmasnak kell len-
ni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen. 

A közalapítvány azzal tud segíteni, hogy lá-
togatásokat szervez. Április végéig a cukrász, a 
pék, a szabás-varrás, az autószerelő, az autófé-
nyező, a dísznövénykertész, a virágkötő, a ke-
reskedelmi és vendéglátó-ipari szakmák megis-
merésére lesz lehetőségük a gyerekeknek.

– Örömmel láttam vendégül a családi vállal-
kozásunk üzletében a pályaválasztás előtt álló 
7. osztályos diákokat – mondta Gera Györgyné 
dísznövénykertész, a Margaréta virágbolt tulaj-
donosa. – Bízom benne, hogy segítséget tudtam 
nyújtani azoknak, akik még bizonytalanok.  A 
gyerekek sok kérdést tettek fel, érdeklődők vol-
tak, látszott rajtuk, hogy komolyan veszik, hogy 
milyen fontos döntés előtt állnak. 

– Nagyon szeretem a növényeket, a szép, 
illatos virágokat – magyarázta Durucz Melin-
da. – Most bepillantást nyerhettem a dísznö-
vénykertész és a virágkötő szakma rejtelmeibe. 
érdeklődve várom, hogy még több szakmát is-
merhessek meg közelebbről. 

Ê Fülep e. 

Miért?
A drogokról másképpen című program 
keretében Marosi Antal rádiós riporter, 
tudósító tartott korábban érdekes elő-
adást a vajk-sziget iskolában, március 
6-án pedig szilágyi Katalin középiskolai 
tanár, mentálhigiénés szakember beszél-
getett a nyolcadikos diákokkal. 

„A formabontó, a fiatalokhoz a saját nyelvükön 
szóló, éppen ezért hiteles, tartalmát tekintve 
mégis megdöbbentő és a fenti címet viselő 45 
perces óra végén a diákok többsége azt mond-
ja, már nem csak azért nem akar a szer után 
nyúlni, mert tiltják” –  olvashatjuk a www.
adrogokrolmaskeppen.hu honlapon. 

A drogokról másképpen program Miért? 
című előadása formáját tekintve nem éppen 
előadás, mert Szilágyi Katalin mentálhigiénés 
szakember, a püspökladányi Karacs Ferenc 
Gimnázium pedagógusa húszévi tapasztalat 
birtokában úgy tudja a gyerekeket megszólítani, 
hogy azok nem feszengve, magukba zárkózva 
ülnek vele szemben, hanem aktívan közremű-
ködnek.  A szakember nem magáról a drogozás 
veszélyeiről beszél, hanem az odavezető útról, 
a közösség, a család felelősségéről, és mindezt 
oldott hangnemben.

A program keretében az előadók a Csontváry 
és az Eötvös iskolát is felkeresték, hogy beszél-
gessenek a drogokról és az odavezető útról – 
másképpen. A rendezvényen részt vett Galgóczy 
Zoltán alpolgármester. 

Ê F. e. 

Szeretetműhely
háromszáz nőnapi üdvözlőkártyát készí-
tettek a diákok az alkotóműhely-foglal-
kozáson február 28-án a Pestszentimrei 
Ady Endre általános iskolában.  

Nem kis feladatra vállalkoztak az adys gyerekek, 
amikor elhatározták, hogy a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Idősekért-
Fiatalokért Közalapítvány felhívására nőnapi 
ajándékokat készítenek a kerületi szociális szak-
szolgálatoknál dolgozó hölgyeknek és a nyugdí-
jas klubok tagjainak. 

Az üdvözlőkártyák megvalósítását komoly 
tervezőmunka előzte meg. A gyerekek meg-
vitatták, hogy milyen alapanyagból, milyen 
technikával és milyen díszítéssel készüljenek 
az alkotások. Az ötletelés során több lehe-
tőség is felmerült, végül a színes virágokkal 
díszített papíralapú ajándékkártya kapta a 
legtöbb „szavazatot”. Amíg a diákok szor-
goskodtak, egyik gyerek a tavaszi ünnepkör-
ről készült kiselőadásával lepte meg a társait.  
– Az Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány több 
olyan programot is szervez, amelyeken a nyug-
díjasok a diákokkal együtt vesznek részt.  Ezért 
a gyerekektől nem áll távol, hogy az időseknek 
segítsenek, szeretettel gondoljanak rájuk, vagy 
meglepjék őket valamilyen alkotással – mond-
ta Diráné Huszár Gertrúd, az alapítvány kura-
tóriumának titkára. – Az adys gyerekek több 
nyugdíjast már név szerint ismernek, mert a 
szépkorúak heti egy alkalommal számítástech-
nikai tanfolyamra járnak a közalapítvány szer-
vezésében.

Három hatodikos fiút is megkérdeztünk a 
„jótékonykodásról”. 

– Nagyon szeretek kézműveskedni és 
másoknak örömet szerezni. Ezt kevesen 
tudják rólam, mert általában „csibész” va-
gyok – mondta huncut mosollyal Kele-
men Attila. – Most is szívesen segítettem 
ebben a munkában, mert jó célt szolgál. 
– Először arra gondoltam, hogy nagyon sok 
idő alatt leszünk készen ennyi ajándékkal, de 
jól haladunk, és biztosan teljesíteni tudjuk a 
vállalásunkat – magyarázta Szalai Nándor.  – 
Nagyon szeretem a közös programokat, mert 
jól lehet csapatban dolgozni. Ilyenkor sokat 
beszélgetünk, és egymástól is tanulhatunk.  
– Szerintem ajándékot adni nagyon jó dolog, 
mert beleadhatod a saját szereteted – tette hoz-
zá Seffer Tamás. Ilyenkor mindenkire, akit sze-
retünk, gondolni kell. A szeretet és az ajándék 
együtt akár gyógyíthat is. 

Ê F. e. 

PÁLyÁZATI 
FELHÍVÁS

KERüLETI EGyHÁZAK RéSZéRE

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

pályázatot hirdet az 1097/2004 (XI. 25.) sz. 
képviselő-testületi határozatával elfogadott, 
a kerületi egyházak támogatási rendszeré-

nek alapelvei szerint megalkotott, a kerületi 
egyházak, felekezetek, vallási közösségek 

pénzügyi támogatásának rendjéről szóló, Bu-
dapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testü-

letének 56/2004. (XII. 21.)
önkormányzati rendeletében foglaltaknak 

megfelelően. 
A részletes pályázati felhívás, a pályázati 

űrlap és a további szükséges dokumentum a       
www.bp18.hu/onkormanyzat/palyazatok cím 

alatt található.
A pályázatok beadási határideje:
2017. március 24. péntek 12.00 óra

PÁLyÁZATI 
FELHÍVÁS

cIvIl szervezeTek részére

Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 

pályázatot hirdet az 1096/2004. (XI. 25.) sz. 
képviselő-testületi határozatával elfogadott, a 
civil koncepció alapelvei szerint megalkotott, 
a civil szervezetek pénzügyi támogatásának 

rendjéről szóló, Budapest Főváros XVIII. kerü-
let Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormány-
zat Képviselő-testületének 55/2004. (XII. 21.) 

rendeletében foglaltaknak megfelelően. 
A részletes pályázati felhívás, a pályázati 

űrlap és a további szükséges dokumentum a        
www.bp18.hu/onkormanyzat/palyazatok cím 

alatt található.
A pályázatok beadási határideje:
2017. március 24. péntek 12.00 óra

Hetvenéves az Aprók Falva 
Kerek évfordulót ünnepelt a Pestszentlőrinci Aprók Falva Óvoda. Az intézményben 
hetven éve vigyáznak az apróságokra, nevelik, óvják őket és adnak meg mindent, ami 
3 és 6 éves kor között az önfeledt, játékos kisgyermekkorhoz szükséges.

A Pestszentimrei Közösségi Házban március 3-án 
megtartott születésnapi ünnepségen Galgóczy 
Zoltán alpolgármester a köszöntőjében arról be-
szélt, hogy felnőttként miért is jó óvodásokkal 
találkozni.

– Nagy örömmel megyek el minden hason-
ló ünnepségre, mert megható az a komolyság, 
gyermeki tisztaság és lelkesedés, amivel a kicsik 
készülnek az előadásukra – mondta, majd kitért 
arra is, hogy miért Pestszentimrén ünnepel egy 
lőrinci óvoda. – Az ok prózai, ugyanis az Aprók 
Falva tornaterme kicsi egy ilyen rendezvényhez, 
de dolgozunk azon, hogy ez megváltozzon. 

Az alpolgármester jelképesen átadta azt a 700 
ezer forintot, amivel az önkormányzat elismeri 
a hét évtizedes nevelőmunkát, valamint faliórá-
val ajándékozta meg az óvodát. Minkolényi Ilona 

intézményvezető elmondta, hogy az óvoda olyan 
személyiségfejlesztő programmal dolgozik, ame-
lyik – a különbözőségek teljes tiszteletben tar-
tásával – lehetővé teszi a sajátos nevelési igényű, 
beilleszkedési nehézségekkel, magatartásbeli és 
tanulási problémákkal küszködő gyermekekkel 
való foglalkozást, valamint az enyhén látássérült 
vagy értelmi fogyatékos gyermekek közösségbe 
való integrálását.

A születésnap alkalmából az óvoda csoport-
jai énekes, játékos előadással készültek, amit a 
meghívott vendégek között Kőszegi János, az 
óvodának otthont adó Ganztelep önkormányzati 
képviselője és Kéthelyi Mátyás, a polgármesteri 
hivatal köznevelési, közművelődési és sportirodá-
jának vezetője is megnézett.

Ê-puskás-

Öt művész, öt stílus,  
öt barát – belső tájakon
A Xviii. kerületi 5Kor Képzőművész Csoport a Xii. kerületi Jókai Klubban mutatkozik 
be ebben a hónapban. A Belső táj című tárlaton az öt pestszentlőrinc-pestszentimrei 
alkotónak több mint félszáz művét láthatják az érdeklődők három héten át. 

A hónap első hétvégéjén megtelt az impozáns Jó-
kai Klub az 5KoR csoport kiállításának megnyi-
tójára. Az eseményre neves grafikusok is eljöttek, 
köztük a legendás reklámgrafikus, Tóth József, 
azaz művésznevén Füles. Feledy Balázs művé-
szettörténész nem először méltatta a kiállító mű-
vészeket külön-külön, de így együtt az ötöt talán 
még soha. Jól ismeri Árvay Zolta, Bakos Tamás, 
Bodnár Imre, Magyar József és a korelnök Huller 
Ágoston munkáit. (Ez utóbbi betegség miatt nem 
vehetett részt a megnyitón.)

– Ezek a képek mind a minőség iránti felfo-
kozott vágyat tükrözik – mutatott körbe Feledy 
Balázs, majd részletesen elemezte az alkotók 
munkásságát és legjellemzőbb műveiket, amelyek 
között – mint mondta – „nagyon jó járkálni”. 
Nagy utat járhatunk be, mert számtalan alkotói 
érzelmi megnyilvánulás tanúi lehetünk, miköz-
ben a festményekben gyönyörködünk.

A művészettörténész arról is beszélt: ritka, 
hogy egy kerületből öt alkotó, öt ennyire külön-
böző stílusú, végzettségű és világnézetű ember 
évek óta jó barátságban áll egymással, ami egy-
ben azt is bizonyítja, hogy számos közös vonással 
rendelkeznek. 

– Ebből a barátságból a művészetkedvelők 

nagy örömére egy igen eredményes és nívós al-
kotóközösség jött létre – zárta le a mondandóját a 
művészettörténész.

Tükörképek, Szájzár, Mesél az éjszaka, Kert-
őrző, Álom az elveszett édenről, Gyalogvarjú, 
Soha sem vagy egyedül, A születés misztériuma, 
A teljesség felé – hogy csak néhány kép címét 
említsük. 

A megnyitó vendégeit körbekalauzoló Árvay 
Zoltától, aki elsősorban bibliai témák feldolgozá-
sával jelentkezett, azt kérdeztük: miért a Belső táj 
címet kapta a kiállítás?

– A szívünkben, lelkünkben megszületett vi-
lágot, vágyakat vetítettük ki a vászonra, és úgy 
gondoltuk, talán ezzel a címmel utalhatunk erre 
a legjobban –válaszolta. – Az utóbbi öt év érzés-
világát festettük meg ezeken a képeken. 

A festőművész azt is elmondta, hogy évente 
általában két kiállítást rendeznek, és idén ez az 
első. Az 5KoR Képzőművész Csoport tizenkét 
éve van együtt, és örül, hogy most először a Jókai 
Klubban is bemutatkozhatnak. A lehetőség Bakos 
Tamásnak köszönhető, aki rendszeresen megfor-
dul e patinás helyen, ahol a felvetésére örömmel 
fogadták be a képeket március 4–25. között.

Ê (temesi)
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Az idén is biztosított a kerületi egyházak működéseegyház

�az önkormányzat 
képviselő-testülete 
február 23-án fogad-

ta el és hagyta jóvá a ke-
rület 2017. évi költségve-
tését s annak részeként 
a helyi egyházak műkö-
dését biztosító végleges 
összeget. az adatokról, 
a számokról, az idei 
tervekről Szarvas attilát, 
az önkormányzat egyházi 
ügyekért felelős alpolgár-
mesterét kérdeztük.

 
– Külső szemmel végigkövetve az elmúlt 
év programjait „barátinak” mondható a 
kapcsolat a kerületi egyházak és az ön-
kormányzat között. Belülről is így látta 
ezt az egyházi ügyekért felelős alpolgár-
mester?

– Hogy stílszerű legyek, hála Isten-
nek és az egyházakkal való kiegyen-
súlyozott együttműködésünknek, nem 
volt gond. Minden valóra vált, amit 
közösen elterveztünk, amit el akartunk 
végezni, és amihez támogatást akar-
tunk nyújtani. Soha rosszabb évet. Ha-
sonlóan harmonikus együttműködést 
kívánok ebben az évben is a híveknek, 
az atyáknak, a lelkészeknek és az ön-
kormányzatnak is.

FEJlESztéSEk, 
rEndEzvényEk
– A közös események közül figyelemre 
méltó, hogy a karácsonyi ünnepek előtt 
minden decemberben vendégül látják a 
kerületben tevékenykedő egyházak kép-
viselőit. Évről évre többen vannak, s jó 
hangulatban, egymáshoz közelebb ke-
rülve költik el az ünnepi ebédet.

– Mivel ez a vendéglátás mindig 
csak az év végén van, az azt megelőző 
hónapokban megszervezett munkával, 
együttműködéssel tudjuk megteremte-
ni az ebéd jó hangulatát.

– Az ebéd után nézzük azt, ami vi-
tathatatlanul fontos mindenkinek. A 
forintokat. Az tudnivaló, hogy az elmúlt 
évben 14 millió forinttal gazdálkodhat-
tak az egyházak. Az idén mennyivel?

– Nem tudok más számot mondani 
most sem, mint megint a tizennégyest. 
Tizennégy millió áll az egyházak rendel-
kezésére az idén is, vagyis a képviselő- 
testület elfogadta ezt az előterjesztést.

– Gondolom, van olyan fejezete is 
ennek, amely meghatározza, hogy mi 
mire fordítható.

– A teljes összeg nyolcvan százaléka, 
vagyis 11 millió 200 ezer forint fejlesz-
tési célú, húsz százalékát pedig progra-
mokra, eseményekre, rendezvényekre 
fordíthatják a pályázók.

közöS a torta
– Fontos az utóbbi is, de talán a fejlesz-
tési pénzek a lényegesebbek.

– Mindkettő lényeges. A progra-
mokra szánt összegek elosztásakor is 
mindent megteszek azért, hogy az igaz-
ságos és arányos legyen, mert a hívő 
emberek ezek segítségével kerülhetnek 
még közelebb az egyházukhoz. A fej-
lesztésre szánt összegeket olyan mun-
kákra kérték és kapták az egyházak, 
amelyekkel a működésük folyamatos-
ságát, komfortosabbá tételét alapozhat-
ják meg. Hozzáteszem, hogy ezeket az 
összegeket az utolsó forintig ott hasz-
nálják majd fel, ott lesz beruházás, ahol 
arra égetően szükség van.

– Említene néhány ilyet?
– Ide tartozik többek között a 

pestszentimrei evangélikus templom-
nak és a pestszentimrei római katolikus 
templom közösségi házának az építése. 
Sok a tennivaló a Kossuth téri reformá-
tus egyházközség templomával, akár-
csak az Erzsébet-Bélatelepi katolikus 
templommal. Persze több más egyház-
nak is jut a fejlesztésre szánt összegből.

– Ezek szerint megint „munkás év” 
vár a kerületi egyházakra?

– Legyen így, s eredményes is, mert 
akkor decemberben megint jó hangu-
latban ülhetünk le a közös ebéd aszta-
lához.

 
„A teljes összeg nyolcvan 
százaléka, vagyis 11,8 millió 
forint fejlesztési célú.” 

FejlesztÉsek 
És programok
14 millió forintból gazdálkodhatnak az egyházak
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Az idén átlépte a határokat a rajzverseny, mert a Kár-
pát-medencei iskolákból is várta a zsűri az alkotáso-
kat. A pályázat ebben az esztendőben a Jézus élete cí-
met viselte, e témakörben születtek meg a rajzok.

A pályázatot a Szenczi Molnár Albert iskola, a Re-
formátus Pedagógiai Intézet támogatta, de természete-
sen segítette a megvalósulását a kerületi önkormány-
zat, a Pestszentimrei Református Egyházközség Soli 
Deo Gloria Alapítványa, valamint a Pannoncolor cég 
is. Sokat tett a sikerért egy olyan ember is, aki joggal 
mondta el a szakvéleményét az alkotásokról. Magyar 
József festőművészként, szervezőként, vizuális kultúra 
szaktanácsadóként kísérte az eseményeket.  

A művész is elégedetten nyugtázhatta a nagy ér-
deklődést. A pályázaton ugyanis 45 iskola vett részt, 
amelyek 540 (!) tanulójuk munkáját küldték be. Illik 
kalapot emelni az előtt is, hogy a diákokat 75 peda-
gógus, rajztanár készítette fel. A pályázati anyagok 
színvonala a gyerekek talentumán túl az ő munkáju-
kat dicséri. érkeztek alkotások Zilah városából és Ko-
lozsvárról is.

A beküldött pályaművek közül huszonkettőt díja-
zott a zsűri.

Az ünnepélyes megnyitó Hajdú Bálint Kadosa 
lelkésznek, az iskola fenntartói igazgatótanácsa elnö-
kének az áhítatával kezdődött, majd Szonthág Pál, a 
Református Pedagógiai Intézet igazgatója mondta el 
az észrevételeit a pályázatról.

Az önkormányzat képviseletében Lévai István Zol-
tán (képünkön) köszöntötte a vendégeket és az iskola 
diákjait.

A tanulók nevében Bődi Marcell elszavalta Siklós 
József Mit tudunk Jézusról? című versét, majd a jelen-
levők Péntek Veronika előadásában hallhatták a 370. 
dicséretet. Befejezésül Magyar József festőművész, a 
verseny szervezője mondta el a gondolatait.

Felkészítő munkájáért Deák Ágnes, a halászteleki 
Bocskai István Református oktatási Központ és Szé-
kely Géza, a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti 
Líceum tanára részesült díjban.

AZ ArAnyérMEsEK
1–2. osztályosok: tóbiás solymosi 
sára (halásztelek). 3–4. osztály: 
tószegi Alex Benjámin (Mezőkövesd). 
5–6. osztály: Jakab lorenzó 
(szolnok). 7–8. osztály: szabó sándor 
(Kolozsvár). 

MEGMoZGATTÁK 
A FANTÁZIÁT
Diákoknak rendeztek Kárpát-medencei rajzpályázatot

Szarvas attila arra törekszik, hogy az önkormányzati támogatás igazságos és arányos legyen

Lévai István Zoltán adta át a legügyesebb pályázóknak a díjakat

A szenczi Molnár Albert református általános iskolában évek óta  „megvallat-
ják” a gyerekek ceruzáit, hogy kiderüljön, miként tudják megörökíteni a gondo-
lataikat – rajzban. Február 17-én rendezték meg az iskolában a kiállítás megnyi-
tóját, valamint a verseny eredményhirdetését. 

HáromHetes 
Internetböjt

 
érdeklődésre számot tartó rendezvényt 
tart március harmadik hetében a Pest-
szentlőrinci Agapé gyülekezet. A részle-
tekről Paul henderson, a gyülekezet lelké-
sze beszélt.

Paul Henderson el-
mondta, hogy min-
den hónapban olyan 
programokkal és elő-
adásokkal várják a 
hallgatóságot, amelyek 
sokak érdeklődésére 
számíthatnak. A janu-
ár szinte teljes egészé-
ben az önmegtartóz-
tatás jegyében telt el. 
Pontosan három héten 

át, 21 napig böjtöltek rendhagyónak is nevezhető 
módon.

– Voltak napok, amikor léböjtöt tartottunk, s 
nem csupán a mi híveink, hanem más gyülekeze-
tek tagjai is.

Megtudtuk a lelkésztől, hogy nemcsak a testü-
ket tartották „kordában”, de az akaratukat is.

– Mivel egyre többek életében foglal el közpon-
ti, néha már káros helyet a számítógépezés, voltak, 
akik, hogy úgy mondjam, internetböjtöt vállaltak, 
s három héten át nem használták a számítógépet.

Lehet, hogy hihetetlen, de „túlélték” ezeket a 
napokat…

A márciusi program rendkívül érdekesnek ígér-
kezik: 15-e és 18-a között az Egyesült Államokból 
érkeznek Isten-hívő üzletemberek, akiknek az elő-
adás-sorozata a Mit jelent kereszténynek lenni az 
üzleti világban? címet viseli.

– Ezeknek az előadásoknak a havanna-telepi 
gyülekezeti épületünk ad otthont, s minden érdek-
lődőt szeretettel várunk – mondta az évtizedek óta 
hazánkban élő amerikai származású lelkész.
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a kerületünket online!

Kedves Kerületi Lakos!

Szeretné, ha a közeli parkban több pad lenne, vagy 
az utcából hiányzik néhány árnyékot adó fa? Esetleg 

ágyás szépítésében vállalna szerepet vagy közössé
gi kert megalapítását kezdeményezné? A Budapest 
Dialog

felajánlhatja az önkormányzatnak.

Budapest Dialog
ellátogatni a Budapest Dialog portálra. A térképes 

tással akár a helyszínen sétálva feltöltheti javaslatát 

ni fotót, rövid leírást, illetve térképen bejelölheti a ja
vasolt eszköz vagy ötlet helyszínét.

tékelheti, hozzászólhat mások felvetéséhez.

Várjuk javaslataikat, ötleteiket folyamatosan, hogy  
Kapcsolat: info@budapestdialog.hu
www.budapestdialog.hu
www.bp18.hu

www.budapestdialog.hu

Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu hirdetés

rossmann.hu

�� ��� Ft feletti  megrendelését ingyen 
házhozszállítjuk az egész országban!

 

 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

teniszpályák bérbead céljából

1
Budapest XVIII. kerület, Thököly út 5. szám alatti, 155447/21 helyrajzi számú ingatlanon található
(Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum) 7 db szabadtéri teniszpálya és a hozzá tartozó kiszolgáló
faház helyiségek (

2 + 34 m2 fedett 
terasz).
2.) A Pályázat célja, a pályázattal kapcsolatos elvárások:
Az ingatlan meghatározott területének - 5 (öt) - bérbeadás útján 
való hasznosítása, a teniszpályák és kiszolgáló helyiségek üzemeltetése céljából.
3.) A pályázat hivatalos nyelve: magyar.
4.) A választott eljárás: egyfordulós, nyilvános pályázat.
5.) A pályázaton 
A részletes Pályázati dokumentáció megvásárlása, melynek ára 5.000,- Ft, mely összeget 
átutalással, a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Unicredit Bank 
Hungary Zrt.-nél vezetett 10918001-00000005-38410009 sz. számlaszámára (kérjük az átutalás 
közlemény rovatába beírni: „Pályázati dokumentáció ára”), az átutalási bizonylat bemutatásával, 

befizet titoktartási nyilatkozat aláírása ellenében, 
a Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. telephelyén az Ügyfélszolgálaton személyesen vagy 

Pályázati Felhívás megjelenése napjától a 
pályázat benyújtásának határidejéig :00-tól 18:00- :00-tól 16:00-ig, 
pénteken 8:00-tól 13:00-ig).

képviseleti jogosultságát, illetve annak mértékét. A Pályázati dokumentációt az Ügyfélszolgálat a 
dokumentáció ára átutalásának , illetve a befizetési bizonylat

nem ruházható.
6.) Az ingatlan megtekintése:

e a Pályázati dokumentáció megvásárlása.
7.) A pályázatok benyújtásának határideje : 2017. március 22. (szerda),
12:00 óra.
borítékban „Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum – teniszpályák üzemeltetése” jeligével kell 
személyesen benyújtani az alábbi címre: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. – 1181 
Budapest, Baross u. 7.
8.) Egyéb: A Társaság az A
(tizenöt) nappal meghosszabbíthatja. 

en az 

pályázati 
ajánlatát.
(negyvenöt) naptári nap. 
A nyilvános pályázati eljárás részletes szabályait, valamint az ajánlattétel tartalmi követelményeit
és a formanyomtatványokat a Pályázati dokumentáció tartalmazza. 
Budapest, 2017. február 22.
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A városgAZdA Xviii. KErülEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követk : 
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n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. 
Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 3 éves szakmai tapasztalat, meg-
bízhatóság, 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.

n gondnoK/KArBAntArtÓ: Társaságunk gondnok, illetve karbantartó pozícióba 
keres új munkatársakat. Feladatok: - az épület állapotának figyelemmel követése, az 
időszakos karbantartási munkákban való aktív részvétel; - szükség szerint kisebb – szak-
képzettséget 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 AsZtAlos: Asztalos végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: 
Játszóeszközök a vonatkozó szabványoknak megfelelő készítése, karbantartása. Elvárások: 
Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, 
precíz munkavégzés. Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent.

n úsZásoKtAtÓ: Társaságunk úszásoktató munkakörbe keres munkatársakat. 
Feladatok: a közoktatási törvény által előírt kötelező úszásoktatás, illetve fakultatív 
úszó tanfolyamok szervezése és ellátása, a nyári napközis táborban az úszás szakrajok 
oktatása. Elvárások: sportedzői (úszás), vagy testnevelő tanári végzettség, felelősségteljes 
munkavégzés, megbízhatóság, jó kommunikációs képesség.

n nEhéZgéPKEZElŐ: Társaságunk nehézgépkezelői munkakörbe keres munka-
társakat. Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenységén belül építőipari és mélyépítési 
földmunkagépek szakszerű kezelése, üzemeltetése. Kisebb karbantartási, hibaelhárítási 
feladatok elvégzése a munkagépen. Elvárások: szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány 
és a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s kiskönyv, felelősségteljes, pontos munkavégzés, 
csapatszellem.

n éPülEtBUrKolÓ: Társaságunk épületburkoló munkakörbe keres munkatársakat. 
Feladatok: A végzettségének megfelelő hidegburkolási és/vagy melegburkolási feladatok 
ellátása a felújítási tervekben foglaltak szerint. Elvárások: hidegburkolói, vagy melegbur-
kolói, vagy épületburkolói végzettség, legalább 1-3 éves tapasztalat, önálló, megbízható 
munkavégzés.

n vArrodAi MUnKAtárs: Társaságunk varrodai munkatárs munkakörbe keres 
munkatársakat. Feladatok: Munkaruha készítés, eseti külső megbízások teljesítése, 
továbbá lakossági megkeresések kielégítése. Elvárások: szakirányú végzettség, 1-3 év 
tapasztalat ruhajavítás területén, önálló, pontos munkavégzés.

n hidEgBUrKolÓ: Feladatok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső 
falfelületeire különböző hideg tapintású burkolólapok felhelyezése; - a burkolandó felület 
előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása; - a sérült, vagy hibás 
burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi hibaelhárítások végzése, felújítása, illetve 
csereigények jelzése. Elvárások: szakirányú, burkolói végzettség, hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat, pontos, megbízható munkavégzés. Amit kínálunk: hosszú távú munka-
lehetőség, versenyképes fizetés.

n MElEgBUrKolÓ: Feladatok: - parketta, szőnyegpadló, műanyagpadló lerakása; - a 
burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása; 
- különböző technikai eljárásokkal a burkolóanyagok felületre való rögzítése; - a lerakott 
parketta szükség szerinti felület kezelése; - a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, 
elbontása, cseréjének megvalósítása; - napi hiba-elhárítások végzése, felújítási, illetve 
csereigények jelzése; - anyagszükségletek felmérése, összeállítása. Elvárások: épületbur-
kolói végzettség, szakmai tapasztalat, kulturált és fegyelmezett magatartás, együttműkö-
dési készség és csapatszellem, megbízható, igényes, felelősségteljes munkavégzés. Amit 
kínálunk: hosszú távú munkalehetőség, versenyképes fizetés.

n JogásZ BEsZErZési tErülEtrE: Jogász munkatársat keresünk beszerzési 
területre. A munkakör célja: Részvétel a Társaság beszerzési folyamataiban, az elkészült 
dokumentáció jogszerűségének vizsgálata, szükség szerint korrigálása, javaslatok tétele. 
Feladatok: - közreműködés a Társaság beszerzési terveinek kialakításában, együttmű-
ködve a jogi, a gazdálkodási, valamint a kivitelezés erre kijelölt felelőseivel; - részt vesz 
a Társaságnál fellépő beszerzési folyamatok bonyolításában, az igénylések tartalmi és 
jogi megfelelőségének vizsgálatában; - részvétel a Társaság közbeszerzési eljárásainak 
bonyolításában, illetve adatszolgáltatás, ha külső szakértő végzi a bonyolítást; - részvétel 
a Társaság beszerzési folyamatainak, szabályozásainak bővítésében, fejlesztésében; - az 
elkészült beszerzési dokumentumok szakmai és formai ellenőrzése; - új beszállítók kere-
sése, piaci lehetőségek feltérképezése; - közreműködés a beszállítók elő- és utóminősí-
tésében; - támogatás nyújtása a Társaság többi szakterületének beszerzéssel összefüggő 
kérdésekben. Elvárások: - jogi végzettség; - logikus, dinamikus személyiség; - kiváló 
kommunikációs és problémamegoldó képesség; - együttműködő készség, elhivatottság; 
- MS Office felhasználói szintű ismerete (Word, Excel, Outlook). Előnyt jelent: - hasonló 
munkakörben szerzett 1-2 éves tapasztalat; - közbeszerzési eljárások lefolytatásában 
szerzett tapasztalat; - jogi tanulmányok folytatása.

n sPortsZErvEZŐ: Társaságunk sportszervező pozícióba keres munkavállalókat. 
Feladatok: - a sportszervezésért felelős részleg állandó és időszakos sportprogramjainak 
tervezése, szervezése, lebonyolításuk előkészítése; - a saját szervezésű úszásoktatások elő-
készítése, részvétel a szervezési folyamatokban, időben és térben való koordinálása; - a nem 
rendezvény jellegű szabadtéri pályák, valamint sportcsarnokok működési rendjének kialakítá-
sa, működésük koordinálása; - kapcsolattartás az ügyfelekkel, az érdeklődők tájékoztatása; 
- a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: - sportolói múlt; 
adminisztratív tapasztalat előnyben; - ügyfélközpontúság; - jó kommunikációs, szervező és 
koordinációs készség; - felhasználói szintű Office ismeretek (Word, Excel, Outlook) - pontos, 
megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: sportszervezői végzettség.

n intéZMényi tAKArítÓ: Társaságunk intézményi takarító munkakörbe keres 
munkatársakat. Feladatok: - irodák, sportlétesítmények takarító gépekkel történő tisztán-
tartása, - rendezvényeken a helyszín tisztaságának biztosítása, - takarításhoz szükséges 
gépek üzemeltetése, alkalmazása, karban-tartása, valamint vegyi anyagok adagolása. 
Elvárások: szakirányú végzettség, együttműködési készség, terhelhetőség, precizitás. 
Előny: szakirányú takarítógép-kezelői végzettség, hasonló területen szerzett tapasztalat.

n KErtésZEti MŰvEZEtŐ: Feladat leírása: az osztályvezető utasításai alapján 
megszervezi, és a helyszínen irányítja a munkálatokat. Munkalapok alapján koordinálja 
és ellenőrzi a kertészeti vezető által kiadott feladatokat. Elvégzi a műszaki átvételeket, 
mennyiségi és minőségi szempontokat figyelembe véve.

 Főbb feladatok: - a kertészeti vezető által megszervezett munkák helyszínen történő 
irányítása és felügyelete, szükség esetén a munkafolyamatok szakszerű be-mutatása; - a 
helyszínen köteles ellenőrizni a munkák minőségét, a munkavégzés rendjét és szükség 
esetén intézkedik; - felel a kertészeti állomány folyamatos, hatékony, gördülékeny 
munkavégzéséért; - munkaszervezés: *az adott munka-területre megfelelő számú dolgozó 
beosztása, szállítási kapacitások folyamatos kihasználása; *a munkafolyamatok befejezése 
után a munkacsoportok rugalmas átcsoportosítása; - javaslatok tétele a munkafolyamatok 
megszervezésére a kertészeti vezető felé, írásban, ill. szóban, a heti terv vonatkozásában; 
- heti munkaterv elkészítésére javaslattétel a kertészeti vezető felé; - a kertészeti vezető 
által jóváhagyott heti terv végrehajtása; - javaslattétel a kertészeti vezető felé szabad 
kapacitások esetén külső megrendelések elvállalására és lebonyolítására; - baleset esetén 
jegyzőkönyv, fénykép, megfelelő dokumentáció készítése; - műszaki adminisztráció veze-
tése: építési naplók, menetlevelek nyilvántartása; - ellenőrzési napló vezetése napi szinten, 
munkaidő-, órabeosztással, havi elszámolás alapjául; - időszakos jelentések készítése; - a 
hozzá tartozó munkavállalókra vonatkozó tűz-, és munkavédelmi előírások betartatása, 
különös tekintettel a munkavédelmi eszközök használatára, illetve viselésére; - 
minden munkakezdés előtt köteles ellenőrizni, hogy a beosztott munkavállalók számára 
rendelkezésre állnak-e a megfelelő munkavédelmi eszközök, valamint, hogy azokat a dol-
gozók rendeltetésszerűen használatba vették-e. Elvárások: kertészeti végzettség, hasonló 
munkakörben szerzett releváns tapasztalat, vezetői tapasztalat előny, kiváló szervezőkész-
ség, jó problémamegoldó készség, csapatmunka, B kategóriás vezetői engedély.
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sZolgáltAtás
n dr. Kőnig éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám 

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

n redőny, szúnyogháló szalagfüggöny, rolleta, napellenző, harmonikaajtó, reluxa ké-
szítés – szerelés – javítás kedvező áron! Gurtni csere, redőnyök átalakítása ablakcsere esetén, 
napellenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékolástechnika. T.:257-1875, 06-20-9719-201

n hŐsZigEtElés! KülsŐ hŐsZigEtElés (dryvit) MOST 20% 
KEDVEZMÉNYEL! Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozással. Ingyenes 
munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

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

n MűaNyag, Fa, aLuMÍNIuM NyÍLLáSZáróK, MoSt 10% KeDveZMéNNyeL! 
INgyeNeS FeLMéréSSeL! FaLJavÍtáSSaL, FeStéSSeL! www.nyariablak.
hu tel.: 0620/494-7233, e-mail: nyariablak@gmail.com

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 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 víZsZivárgás – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA 
VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588

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

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

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

n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE 
LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-
70-544-4050

n telken belüli szennyvízcsatorna kiépítés, Teljes körű ügyintézéssel, garanciával, 
reális áron! Bádogos - tetőfedő munkák, javítások, pala – cserép javítás. Vízvezetékszerelés 
/ javítás, fürdőszoba felújítások, WC – tartály csere,  csőcsere, ereszcsatorna cserék. T.: 
0670/511-1800,  Referencia: http://joszaki.hu/koczoh-zoltan-vizszerelo-badogos#ertekeles 
e-mail: koczoh.lajos@hotmail.com

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

n MINDeNNeMű régISéget váSároLoK, DIJtaLaN KISZáLLáSSaL 
KéSZPéNZért! butort, FeStMéNyt, cSILLárt, PorceLáNt, 
KeráMIát, SZöNyeget, óráKat, HIraDáStecHNIKát, cD-DvD, baKeLIt 
HaNgLeMeZt, FéNyKéPeZőgéPet éS obJeKtÍvet, eZüSt-broNZ-réZ 
tárgyaKat, bIZSuKat, boroStyáNt, KöNyveKet, KItüNtetéSt, 
JeLvéNyt, HáboruS-KatoNaI tárgyaKat. PINtér NIKoLetta, 06-30-
973-4949, 466-83-21

FüstÖlés
n KolBásZ és húsFüstÖlést hivAtAlÓsAn vállAloK!!! TEL.: 

0670/520-7151

loMtAlAnítás
n lomtalanításkor ne dobja ki (mint én anno) régi játékait! (Gombfoci, műanyag katonák 

stb.) Megtisztel, ha elhozhatom. Tel.: +3620/956-4084

vEgyEs
n Magánéleti, munkahelyi problémák, megoldandó helyzetek esetén, forduljon 

coach-hoz. Mucsics Valéria life, karrier és business coach +36302453692; vmucsics@gmail.
com; web: mucsicsvcoach.hu

n Ceragem ágyat bérelnék 20 9 429-829

táBor / üdülés
n Akciós tábor, üdülés minimum 15 fős csoportoknak! 5.900 Ft/3 nap / 2 éjszaka /napi 1 

étkezés vagy 15.600 Ft/5 nap / 4 éjszaka/napi 3 étkezéssel. Helyszínek: Tivadar (Tisza-part), 
Vilyvitány (Zempléni-hegység), Bátorliget (Ősláp). Érdeklődni lehet: 06-42/594-658 vagy 
e-mailben: rendezveny1@gmail.com

KirándUlás
n Xviii. ker. szentlőrinci ltp. nyugdíjas Klubja 2017 április 9-én /vasárnap/ egy 

napos kirándulást szervez külön busszal Kalocsa – Hajos, pincefalú útvonalon. Szeretettel 
várunk minden nyugdíjas társunk jelentkezését. Érdeklődni lehet: Hidasi Oszkárné Nyugdíjas 
Klub vezetőnél 291-6803. sz. telefonon.

ingAtlAn/ElAdÓ–KiAdÓ
n Eladó Xviii. ker. hosszúház utcában egy 4. emeleti 47 nm 1 1/2 szobás, azonnal 

költözhető részben felújított lakás. Érdeklődni: 06/20 3120168

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.

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Rákóczi utca 31. fszt. 3. - 54 m2 – üzlet - hrsz: 141194/A/3 
Sina Simon sétány 1. fszt. 131. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/54/A/131 
Sina Simon sétány 1. fszt. 132. – 14 m² – raktár - hrsz:150228/54/A/132 
Sina Simon sétány 1. fszt. 133. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/54/A/133 

Sina Simon sétány 2. fszt. 131. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/67/A/131 
Sina Simon sétány 3. fszt. 3. – 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/160 
Sina Simon sétány 5. fszt. 4. – 40 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/159 
Sina Simon sétány 8. fszt. 1. - 39 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/69 

Széchenyi utca 95. fszt.8. – 32+24 m² - üzlet - hrsz: 154653/A/8 
Tövishát utca 1. fsz. 148. – 14 m² - raktár- hrsz: 150228/67/A/148 
Tövishát utca 11. fsz. 162. – 14 m² - iroda - hrsz: 150228/67/A/162 

Tövishát utca 23. fsz. 147. sz. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/65/A/147 
Tövishát utca 33. fsz.2. – 20 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/73 
Tövishát utca 35 fszt. 1. - 21m² - üzlet - hrsz: 150228/63/A/75 

Tövishát utca 5. fsz. 153. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/153 
Tövishát utca 7. fszt. 157. -   29 m² - üzlet - hrsz: 150228/67/A/157 

Üllői út 313. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 151921 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 340. fszt. 3. - 46 m² - üzlet - hrsz: 152341 

Üllői út 365. fszt. 2. – 43 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/2 
Üllői út 365. fszt. 6. – 47 m² - üzlet - hrsz: 152074/A/6 

Üllői út 365. fszt. 12. – 16 m2 – garázs – hrsz: 152074/A/17 
Üllői út 394. fszt. 4-5– 49+35 m² - üzlet - hrsz: 155147 

Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14 
Üllői út 523. fszt. 13. - 93 m² - üzlet - hrsz: 149910/A/13 

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria - hrsz:148300 
Vándor Sándor utca 1. fszt. 1. - 128 m² - üzlet - hrsz: 150259/126 

 
 

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

az OTP 11718000-20444615 számú számlára történő 5.000.-Ft befizetés,  vagy 
a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az  ügyfélfogadóban átvehető. A 

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

 
A pályázat benyújtásának határideje:  

2017. március 20. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2017. március 24. 16.00 óra  

Pályázók értesítése: 
A következő naptári héten telefonon vagy írásban 

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-44-61 
Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu 

Projekt 18 Kft. Központi telefonszám: +36 (1) 297-4729 
Székhely: 1181 Budapest, Baross u. 7. Fax: +36 (1) 291-8606 
Postacím: 1181 Budapest, Baross u. 7. Zöld szám: (80) 202-471 
Cégjegyzékszám: 01-10-896405 Honlap: www.varosgazda18.hu 
Adószám: 14269677-2-43 E-mail: p18@varosgazda18.hu 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerület Nonprofit Kft. a XVIII. kerületi 

Önkormányzat tulajdonát képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és 
telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását 

Alacska út - 649 m²- telek – hrsz: 156058/b 
Baross utca 4. fszt. 11. 45 m2 – üzlet - hrsz: 150833 

Baross utca 5. fszt. 50 m2 – üzlet - hrsz: 150836 
Baross utca 40-42. fszt. 9. – 85 m2 – üzlet - hrsz: 150447/A/3 

Benedekfalva utca 9. fsz. 136. – 14 m² - raktár - hrsz: 150228/67/A/136 
Csontváry utca 15. fszt. 12. – 9 m2 – üzlet - hrsz: 151126/16/A/12 

Goroszló utca 14. fszt. 4. -14 m² - üzlet - hrsz: 150228/63/B/46 
Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 

Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 151126/4/A/67 
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/69 
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/71 
Havanna utca 1. fszt. 61. -24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/61 

Havanna utca 13. fsz. 442. – 24 m² - üzlet - hrsz:151126/4/A/442 
Havanna utca 13. fsz. 443. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/443 
Havanna utca 13. fsz. 450. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/450 

Havanna utca 13. fsz. 451. – 24 m² - üzlet - hrsz: 151126/4/A/451 
Havanna utca 50. fszt. 217. -9 m² – üzlet - hrsz: 151159/7/A/217 
Havanna utca 50. fszt. 228. -9 m² - üzlet- hrsz: 15159/7/A/228 

Havanna utca 52. fsz. 291. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/291 
Havanna utca 52. fsz. 292. – 23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/292 
Havanna utca 52. fsz. 295. – 20 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/295 
Havanna utca 52. fsz. 296. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/296 
Havanna utca 52. fsz. 299. – 9 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/299 

Havanna utca 52. fszt. 297. – 9 m2 – üzlet – hrsz: 151159/7/A/297 
Havanna utca 52. fszt. 298 -23 m² - üzlet - hrsz: 151159/7/A/298 

Kondor Béla sétány 7. - 564 m²- fitneszterem 
Krasznahorka utca 19-21 – 1105 m² - telek - hrsz: 157733 

Küllő utca (Alsóerdő sor u.) - 5025 m² - területhasználat - hrsz:152638/2 
Lakatos utca 13. fsz. 4. – 30 m² - üzlet - hrsz: 152172/2 

Lenkei utca 20-22. fsz. 19. – 28 m² - üzlet - hrsz: 152461/0/A/19 
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. -14m2- raktár - hrsz:150228/54/A/149 
Margó Tivadar utca 140. fsz. 162. – 14 m² – üzlet - hrsz: 150228/54/A/162  
Margó Tivadar utca 140. fszt. 161. – 20 m² - üzlet - hrsz:150228/54/A/161 
Margó Tivadar utca 142. fsz. 1. – 20 m² - iroda - hrsz: 150228/52/A/131 

Margó Tivadar utca 142. fsz. 3. sz. – 14 m² – iroda - hrsz: 150228/52/A/133 
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. – 17 m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138 

Margó Tivadar utca 148. fszt. 3. - 14 m² - üzlet - hrsz: 150228/52/A/143 
Margó Tivadar utca 160. fszt. 71. - 29 m² - üzlet - hrsz: 150228/87/A/71 

Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 

Adás–vétEl–régiségEK

n bIZaLoM bIZtoNSág! KéSZPéNZért váSároL (Magyar gyűJtő), aNtIK 
éS MoDerN butoroKat,  FeStMéNyeKet, óráKat, PorceLáNoKat, 
SZobroKat, eZüStöKet, cSILLároKat, SZöNyegeKet, KöNyveKet, 
PéNZérMéKet, KItüNtetéSeKet, KéPeSLaPoKat, béLyegeKet, 
vaLaMINt teLJeS HagyatéKot. teLJeS LoMtaLaNItáSSaL! MagaS 
ároN DIJtaLaN KISZáLLáSSaL!!! 06-70-423-3435
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Telefonszám: +36 20/3882-083

Vegye komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szerve zünk az Amplifon Hallásközpontokban
XVIII. kerületi lakosok számára 2017. március 8-tól 24-ig.

Ne halogassa, foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

XVIII., Üllői út 427.
Bejelentkezés: 06 1 332 01 41

amplifon.hu

Amplifon Hallásközpont

XVIII., Üllői út 427.
Tel.: 06 1 332 01 41

amplifon.hu

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag halló készülék viselők vehetnek részt a kampányban.
Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat
darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával halló készülékeit, valamint a Halló ké szülék Nyil ván -
tartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár
nem érvé nyes. Az ajánlat 2017. március 8-tól 30-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. Az ak ciós
elem csak a hirdetésben szereplő hallás   központunkban vehető át. A képen látható termék illusztráció.

Hallókészülék elem

181x150 5Ft_Layout 1  2/28/17  6:13 PM  Page 1

           
F e l h í v ás  

„Életünk értelme”  -
konferenciájára.

A konferencia célja felhívni a szakemberek figyelmét a problémákra 
a súlyosan, halmozottan fogyatékosok egészségügyi és szociális ellátásával kapcsolatban.

2017.március 22. (09:30 – 15:00)

(1153 Budapest Bocskai u.1-3.)
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött

- www.gondozotthon.hu -
E-mail: gondozotthon@gmail.com

Tel.: 0620/351-3585

 

 

Bp. XV. Kerületi 
Önkormányzat 
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a súlyosan, halmozottan fogyatékosok egészségügyi és szociális ellátásával kapcsolatban.

2017.március 22. (09:30 – 15:00)

(1153 Budapest Bocskai u.1-3.)
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött

- www.gondozotthon.hu -
E-mail: gondozotthon@gmail.com

Tel.: 0620/351-3585

 

 

Bp. XV. Kerületi 
Önkormányzat 

 

1183 Budapest, Nefelejcs u. 4. Tel.: 1/295-0074

MAGYAR AUTÓKLUB - MŰSZAKI VIZSGA AKCIÓ
2017. március 16-17-én és 20-án

személygépkocsi műszaki átvizsgálás 2.210 Ft,
ha a jármű műszaki állapota megfelelő

MŰSZAKI VIZSGA 16.290 Ft

MAK_2017-02-22_megrendelo19_MAK-94x43  24/02/2017  10:08  Page 1

Amit nyújtunk

Elvárások

Munkavégzés helye

Elonyt jelent

Az ÚjHáz Centrum - Budapest Zrt.
keres

ÚJ MUNKATÁRSAKAT

pozícióba budapesti, csepeli telephelyére.

Fiatal, dinamikus csapat
magas fokú kreatív szabadság
kellemes munkakörnyezet
versenyképes jövedelem
folyamatos szakmai kihívások

B

igazolvány (GKI kártya)
Szakirányú tapasztalat

É

Budapest, Csepel

Ha hosszútávú munkát keresel, és szeretnél egy 
dinamikusan fejlodo, sikeres, fiatal csapat 

megbecsült tagja lenni,
jelentkezz az alábbi e-mail címen.

allas@ujhazcentrumbudapest.hu

web: www.ujhazbudapest.hu
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Programok
rÓZsA MŰvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Március 10. 17 óra: Kalandozások 
– Keczely Gabriella festőművész 
kiállításának a megnyitója
Március 11. 15 óra: Számít6sz rám 
klub. Téma: a kapcsolat mindenek 
előtt. Interaktív előadás a kommuni-
kációról. A részvétel ingyenes.
Március 11. 20 óra: Nőnapi bál – ze-
nél a Főnix Duó. Vacsora rendelhető. 
Asztalfoglalás az elérhetőségeinken 
vagy személyesen. Belépőjegy: 1900 Ft.
Március 12. 11 óra: Igazságos 
Mátyás – mesejáték a Lőrinci Színpad 
előadásában
Március 25. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Március 25. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Március 26. 11 óra: Égi virágpor – 
Gryllus Vilmos koncertje. Belépőjegy: 
1700 Ft.
Szerdai napokon 9 és 11 óra 
között Baba-mama klub. A részvétel 
ingyenes!
Szintén szerdánként 14.30-kor 
meridiántorna. A foglalkozás az ener-
gia-egyensúly helyreállításával erősíti 
a szervezet immunrendszerét.
Keddenként és csütörtökönként az 
alábbi foglalkozásokra várjuk az 
érdeklődőket. Etka-jóga: a részvételi 
díj 700 Ft/alkalom vagy 3000 Ft/5 
alkalom. Zumba: a részvételi díj 700 
Ft/alkalom. Gerinctorna: a részvételi 
díj 700 Ft/alkalom.
Keddi napokon Ringató. Részvételi 
díj: 1000 Ft/alkalom vagy 4000 Ft/5 
alkalom.
Hétfőn és szerdán New Dance World 
hip-hop tánciskola.
Foglalkozásainkra jelentkezni, illetve 
további információt kérni az elérhető-
ségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: hét-
főtől péntekig 9–19 óráig. Az itt talál-
ható Ticket Expressz-irodában jegyek 
válthatók 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 csopor-
tokat életkor és tudásszint szerint 
állítjuk össze. Beiratkozás szerdán-
ként 16–19 óráig, szombatonként 
10–13 óráig. A pályán szakképzett 
oktatók, különleges minőségű mes-
terséges burkolat, két sífelvonó, egy 
mozgójárda-felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat. Részletes 
információ a síiskola honlapján: 
www.siiskola-bokaykert.hu.

hAvAnnA KiállítÓhEly

Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig
Nyitva tartás előzetes telefonos 
egyeztetés alapján.

dEáK FErEnC „BAMBA” 
sPortCEntrUM

thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Március 12. 18 óra: PLER-Budapest–
Vecsés NB I/B-s férfi kézilabda 
bajnoki mérkőzés
Március 17. 18 óra: PLER-Budapest–
Tata NB I/B-s férfi kézilabda bajnoki 
mérkőzés

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/b
Telefon: 297-3018
Március 11–12-én: Global Grappling – 
egész napos küzdősportverseny
Március 15. 8 óra: Imre–Lőrinc-
futóverseny
Március 18. 9 óra: Női birkózóverseny
Március 19. 9 óra: Rock and roll-
verseny

Március 24–25–26-án: Háromna-
pos kvalifikációs területi bajnokság 
a Magyar Látványtánc Szövetség 
szervezésében 

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Március 14. 17 óra: Katulic László 
festő- és grafikusművész kiállításá-
nak könyvbemutatóval egybekötött 
megnyitója
Március 16. 17 óra: Előadás az 
egészséges életmódról. Téma: 
kivezető út a depresszióból élet-
módkezeléssel, gyógynövényekkel, 
gyógyszerekkel. Előadó: Sonnleitner 
Károly életmód-tanácsadó.
Március 22. 17 óra: Izgő-mozgó klub 
– hangszerek
Március 23. 10 óra: Internetfieszta – 
a világ múzeumai a neten
A Galéria 18 kiállítóteremben március 
14-től Katulic László kiállítása.
Internethasználói foglalkozás indul 16 
órában, délelőttönként 9–13 óráig. 
Időpontok (kezdő): március 22., 29., 
április 5., 12. Jelentkezni a használati 
díj egyidejű befizetésével lehet. A 
részvételi díj beiratkozott olvasóknak 
120 Ft/óra, regisztráltaknak 120 Ft/
fél óra.
62 éven felüli olvasóink ingyen inter-
netezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Március 22. 16 óra: Kézműves foglal-
kozás – készülődés a farsangra.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által rendezett Lőrinc birto-
kosai című időszaki kiállítás látható.

PEstsZEntiMrEi 
KÖnyvtár 

vasút utca 48. 
Telefon: 291-2392
A Pestszentimrei Könyvtár új helyen, 
a PIK Ház első emeletén, hosszabb 
nyitvatartási idővel várja az olvasóit. 
Hétfőn és szerdán 11–19 óra, csü-
törtökön 9–17 óra, pénteken 11–17 
óra között tart nyitva. Kedden és 
szombaton zárva.

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Március 9. 14 óra: Fehér asztal-
nál – a NYÉVE összejövetele: a nők 
köszöntése
Március 9. 17.30: Gerinctorna
Március 10. 15 óra: A Havanna-cso-
port nőnapi rendezvénye
Március 10. 18.15: Ladie’s Dance Mix
Március 11. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Március 11. 15 óra: Kézműves kuckó
Március 11. 18 óra: Tavaszköszöntő 
a XVIII. kerületi Román Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében
Március 12. 10 óra: Csokikoncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás, játék 
és muzsika 60 percben
Március 12. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 14. 9 óra: Március 15-i 
ünnepség a SOFI szervezésében
Március 14. 18 óra: Utazás 
Önismeretországba. Színek és árnyé-
kok – az egészséges érzelemvilág.
Március 17. 18.15: Ladie’s Dance Mix
Március 18. 14 óra: A Fráter Lóránd Nó-
takör zenés-táncos műsora. Művészeti 
vezető, rendező: Fényes György.
Március 18. 15 óra: Kézműves kuckó
Március 19. 9 óra: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Március 19. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 20. 14 óra: Közbiztonsági 
nap a Havanna-csoport és a XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányság közös 
szervezésében
Március 21. 16.30: Gerinctorna
Március 21. 17.30: Van-e természet-
feletti világ, van-e isteni gondviselés? 
Pais István filozófiatörténész, ny. 
egyetemi docens előadás-sorozata.
Március 21. 18 óra: Utazás 
Önismeretországba. A „mindig” 
hatalma, avagy a szokásaink

Március 22. 18.45: Ladie’s Dance 
Mix
Március 23. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
Március 23. 16.30: Gerinctorna
Március 24. 15 óra: Toldi – a 
Nevesincs Színház ingyenes színházi 
előadása
Március 24. 16 óra: Cserebere – civil 
börze a ClubNetCet szervezésében
Március 24. 18.15: Ladie’s Dance Mix
Március 25. 15 óra: Kézműves kuckó
Március 26. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Az Aulagalériában március 7-től 28-ig 
a középiskolások képző- és ipar-
művészeti pályázatához kapcsolódó 
kiállítás. 
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely.

toMory lAJos MúZEUM 
Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes 
utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: 
Sorsfordulók – Pestszentlőrinc és 
Soroksárpéteri az első világhábo-
rúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet teljes 
tartalmával: http://18ker1956.hu/
Időszaki kiállítások:
Pavilongaléria (Kossuth tér, a 
villamosmegállóval szemben): Rerrich 
Béla műépítész, kertépítő, a pest-
szentlőrinci Kossuth tér tervezőjének 
emlékkiállítása. A nyitvatartásról 
tájékoztatás a muzeum18ker.hu 
honlapon.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repü-
léstörténeti kiállítás.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előze-
tes egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglal-
kozások minden korosztálynak (a 
teljes kínálat megtalálható a honlap 
Múzeumpedagógia menüpontjában), 
vándorkiállítások kölcsönzése.

MúZEUMsAroK 
KiállítÓtErEM

Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek 
Sváb Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerü-
leti oktatástörténet múltjából
Időszaki kiállítás:
Otruba István: A magyar történelem, 
irodalom és művészet képekben – 
tablókiállítás
Március 27-től 30-ig: Válasz-utak – 
az Élet Menete Alapítvány vándorki-
állítása
A kiállítóterem keddtől szombatig 14 
és 18 óra között tart nyitva.

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Március 9. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás előzetes bejelentkezés 
alapján 
Március 10. 10 és 13 óra: Történelmi 
verbunk és játszóház. Délelőtt az 
óvodásokat, kora délután az általános 
iskolásokat várjuk, előzetes bejelent-
kezés alapján.
Március 17. Erdő-mező barangoló. 
Önköltséges kirándulás Reimann 
Katalin vezetésével. Részletes 
útvonalterv a kirándulás előtt egy 
héttel. További információ a +36-
30-350-3266-os telefonszámon és 
a reimank@t-online.hu e-mail címen 
kapható.
Március 18. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő 
foglalkozások a legújabb technikákkal. 

Részvételi díj: 200 Ft + a felhasz-
nált alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Március 18. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 
600 Ft.
Március 21. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Az univerzum titkai, 
előadó: Here Piroska. Belépőjegy: 
400 Ft.
Március 22. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft + 
a felhasznált alapanyag ára. A foglal-
kozásra előzetes jelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Március 23. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás előzetes bejelentkezés 
alapján 
Március 24. 10 óra: Ludas Matyi – a 
Szekér Színház előadása. Belépőjegy: 
980 Ft.
Március 24. 9.30: Baba-mama klub. 
Részvételi díj: 600 Ft/gyermek, test-
vérek esetén 1000 Ft/2 gyermek.
Március 26. 10 óra: Gyógyító nap 
A foglalkozásokra, a klubokra jelent-
kezni és az időpontjukról érdeklődni 
az elérhetőségeinken lehet.

PolgároK háZA
üllői út 517.

Március 12. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Üzenet a palackban. A főbb 
szerepekben Kevin Costner, Paul 
Newman és Robin Wright. A részvétel 
ingyenes. 

cSaLáDI DéLutáN
Mi mindenből lehet házat építeni? 
Az egykori „lábosváros” vagy 
„ládaváros” lakói a Cséry-telep 
hulladékából tákoltak fedelet a 
fejük fölé. Mi újrahasznosítható 
hulladékokból makettezünk ezen 
a délutánon.
Időpont és helyszín: március 18. 
(szombat) 15 óra, Múzeumsarok 
(Szent Lőrinc sétány 2.).
Az ingyenes programra minden 
érdeklődőt szeretettel várunk. A 
résztvevők otthonról is hozhatnak 
újrahasznosítható dobozokat, 
fóliákat, rossz zoknit, maradék 
fonalat, tubusokat, bármit, 
amit szívesen beépítenének a 
makettbe.

gyógyÍtó NaP
Előadásokkal, tanácsadással, 
meditációval egybekötött gyógyító 
napot rendeznek március 26-án 
(vasárnap) 10 órától a PIK Házban 
(Vasút utca 48.). Téma lesz az élel-
miszer-érzékenység, az újrakezdés, a 
tavaszi megújulás, a holistic pulsing 
(lélekmasszázs), a családi homeopá-
tia, a Hellinger-féle családállítás és 
a shiatsu-masszázs is. A napot 17 
órakor Balogh Béla előadása zárja A 
szeretet törvénye – spirituális utak 
és útvesztők címmel. Belépő az 
előadásra: 2000 Ft.
A nap többi előadása ingyenes, 
a méréseket, a tanácsadást 500 
forintos hozzájárulásért lehet igénybe 
venni. 

tavaSZKöSZöNtő túráK
Március sem múlhat el a Téry Ödön 
Túraklub kirándulásai nélkül. Az úti 
cél ezúttal a Mátra és a Pilis. 
Március 19-én (vasárnap) a 
Galyatető–Nyírjes–Nagy-völgy–
Farkas-kút–Sástó útvonalat járjuk be. 
Találkozás reggel 8-kor a Stadionok 
autóbusz- pályaudvaron, indulás 8.15-
kor. A közepesen nehéz túra távja 11 
km, összköltsége 5000 Ft. Vezető: 
Verseginé Márta.
Egy héttel később, március 26-án 
(vasárnap) a Pilisbe kirándulunk. 
Útvonal: Két-bükkfa-nyereg–Felső-
rét–Égett-hárs–Szép kilátás–Alsó-
Ecset-hegy–Hirsch-orom–Miklós-
deák-völgy–Pilismarót. Találkozó: 
7.40-kor a Batthyány téren, indulás 
7.50-kor. A közepesen nehéz túra 
távja 14 km, összköltsége kb. 1500 
Ft. Vezető: Dobosné Ildi. 

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu

tavasz van? 
mozizzunk!
A kerület kulturális életének szilárd és állandó ele-
me lett a Madách Filmklub. Kardos gábor korábbi 
önkormányzati képviselő és néhány barátja azzal in-
dította útjára a kezdeményezést, hogy felélesszék a 
mozizás közösségi élményét. 

Amikor 13 éve megszervez-
ték az első vetítést a Polgá-
rok Házában, remélték, hogy 
tartós sikert érnek el. Mivel 
hamar kiderült, hogy moziz-
ni nem csak a hosszú őszi és 
téli vasárnap délutánokon jó 
az ismerősökkel, barátokkal, 
évek óta meghirdetnek tava-
szi–nyári évadot is.

A tavaszi szezon március 
12-én kezdődik az üzenet 

a palackban című romantikus filmmel, amelynek férfi főszerepét 
Kevin Costner alakítja. Április 23-án a Clavius című 2016-os, tehát 
rendkívül friss alkotás kerül vászonra, május 21-én pedig egy olyan 
film, amely méltán hódította meg a világot: Rob Reiner Bakancslis-
tája az érett Jack Nicholsonnal és Morgan Freemannel a főszerep-
ben. 

A vetítések a hagyományoknak megfelelően vasárnap délutánon-
ként 4 órakor kezdődnek, és ingyenesek. 

érdemes már most készülni a nyárra is. A szervezők szándékai 
szerint július közepétől négy szombat estén át ismét lesz műsor a 
Bókay-kertmoziban, ahol a hetedik évadot tartják ebben az eszten-
dőben. A vetítések itt is ingyenesek, a programot a Városkép és a 
bp18.hu közli majd.

Ê-kgy-

FELHÍVÁS
Ebben az évben március 25-én, szombaton 7–13 
óra között rendezik meg a tavaszi lakossági szű-
rőnapot a Zsebők Zoltán szakrendelőben (1183 
thököly u. 3.).

A  XVIII. kerületi lakosok az alábbi szűrővizsgálatokra jelent-
kezhetnek:

– laboratórium: vércukor- és koleszterinszint-mérés
– Onkológia: komplett szűrés
– Ortopédia: lúdtalp és diabéteszes láb szűrése (14 év fölöt-
tieknek)
– kardiológia: kardiológiai állapotfelmérés
– Bőrgyógyászat: rosszindulatú bőrdaganatok szűrése
– Gégészet: szájüregi daganat szűrése
– Hasi ultrahang (kizárólag időpontra)
Időpontkérés: március 20-tól a 297-1252 és a 297-1253 tele-
fonszámon.

A lakossági szűrőnapon a részvétel ingyenes, 
előjegyzés csak a hasi ultrahang vizsgálatra szükséges.

A szűrővizsgálatokon való részvétel nem helyettesíti a már 
megállapított betegség gondozása miatt szükséges kontroll-
vizsgálatot, hanem új megbetegedések diagnosztizálására 
szolgál.

A szűrőnapokon az orvosok nem írnak recepteket, és nem ad-
nak beutalókat. 
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15E futás nélkül talán már nem is kezdődne el a tavasz a kerületben sPort

Az oldalt összeállította: róth Ferenc

Biztosra vehető, hogy az önkormányzat, 
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. és a Lőrinc 2000 SE által rendezett 
esemény miatt, mint rendesen, most 
március 15-én is csúcsforgalom lesz a 
Pestszentimrei Sportkastély környékén. 
Vitathatatlan, hogy évről évre népsze-
rűbb ez a megméretés. olyannyira, hogy 
afrikai futók is érkeznek, hogy aztán 
meg is nyerjék a fő futamot. Nem őket 
kell legyőzni, mert ők pénzt kereső pro-
fik az amatőr futók mezőnyében…

A nagy nevezési kedv teljesen ért-
hető. Részben azért, mert a futók már 
kíváncsiak arra, hogy miként sikerült 
a téli felkészülésük. Mindenesetre, aki 
ellátogat a Sportkastélyhoz, biztosan 
jól jár: mozgalmasságban, sportos és jó 
hangulatban nem lesz hiány. 

FutaM FutaM után
A verseny sikeréhez hozzájárul a két pro-
fi szervező is, vagyis az önkormányzat 
két sportreferense. Varga Judit és Eszes 
János annyi mindent tud erről a ver-
senyről, amennyire tán nincs is szükség.

Eszes János elmondta, hogy nem 
változtatnak a bevált menetrenden, ez 
alkalommal is a megszokott rajthelyek-
kel és időbeosztással rendezik meg a 13 
futamot. Tíz óra és 14.40 között egymást 

érik majd a futamok. A sort a „minifiúk” 
nyitják, őket a minilánykorosztály köve-
ti. Az első „nagy durranásra” csak 10.50-
ig kell várni.

kéznél a láb
Ekkor indul az a 8000 méteres futam, 
amelyben a junioroktól a veteránokig 
mindenki rajthoz állhat, sőt még az is, 
aki nem tud futni… Vagyis a népsze-
rű babakocsis futam anyukái (és féltett 
kincseik) is a legjobbakkal együtt rajtol-
nak majd. A táv során ők bizonyára le-
maradnak, ez azonban megbocsátható, 
mert ők nemcsak saját magukra figyel-
nek, hanem az „útitársukra” is.

Eszes János elmondta azt is, hogy a fő 
futam után ismét a kicsiké lesz a terep. 
Sorrendben az újoncok, a gyermekek 
és a serdülő fiúk és lányok vágnak neki 
több futamban a távnak.

Az elmúlt években megszokhattuk 
már, hogy nemcsak az a jó, ha „kéznél 
van a láb”, de az is győzelmet hozhat, ha 
kerékpárra pattannak a résztvevők.

MűSzaki Szigor
A 8 kilométeres kerékpáros futamnál 
szigorúan megkövetelik a szabályok be-
tartását. Így például azt, hogy csak 12 
évesnél idősebb gyermek szállhat nye-

regbe, miként azt is, hogy a bringának 
megfelelő legyen a műszaki állapota. 
országúti és MTB-kerékpárokkal lehet 
rajthoz állni, s természetesen csakis bu-
kósisakban.

Varga Judittól megtudtuk, hogy, elő-
nevezésre – aminek az ára 1500 forint 
– március 10-ig van lehetőség, de akkor 
sincs gond, ha erről lemarad az indulni 
szándékozó, mert a verseny napján reg-
gel 8-tól is fel lehet iratkozni. A helyszíni 
nevezés díja 2000 forint.

Az esemény fővédnöke Lévai István 
Zoltán alpolgármester.

 
Fontos!
A serdülő korcsoportú 
versenyzők nevezhetnek 
a 8 kilométeres távra 
is, de a juniorokkal 
együtt rangsorolják az 
eredményüket.
A 3. (kerékpáros) és 
4. (juniortól veteránig) 
futam időmérése csipes 
technológiával történik.

a március 15-ei futóversenyen minden évben a legkisebbek rajtolnak elsőként

Közel ezerötszáz futót várnak a nemzeti ünnepen FEL AUSZTRIÁRA!
A köztársasági elnök előtt tették le a hivatalos esküt a spe-
ciális olimpia téli világjátékokon induló magyar sportolók. 
A sándor-palotában február 27-én megtartott ünnepségen 
áder János köszöntötte az Ausztriába készülő küldöttség 
tagjait.

„A jelen lévő sportolók példájából sokan meríthetünk erőt és biztatást. Még 
el sem kezdődött a viadal, a résztvevők már most győztesnek tekinthetik 
magukat. Erről szól a speciális olimpia. Várja önöket a játékok játéka, mu-
tassanak példát mások számára is! Küzdjenek bátran, sportszerűen és vi-
gyék a jó hírét hazánknak a szomszédos Ausztriába is” – mondta a köztár-
sasági elnök.

Az ünnepségen a Magyar Speciális olimpia Szövetség, az MSoSZ elnö-
ke, a delegációvezető Lengyel Lajos is méltatta a sportolók teljesítményét.

Elmondta, hogy akarat, hit és bizonyítási vágy hajtja a speciális olim-
pikonokat, ez jellemezte őket a felkészülés során, az edzőtáborokban és a 
válogatóversenyeken is. A legutóbbi, dél-koreai világjátékok szép emléke 
önmagáért beszél, s így lesz ez az ausztriai versenyek után is. „Abban már 
most biztos vagyok, hogy méltán lehetünk majd büszkék rátok” – tette hoz-
zá az elnök.

A fogadalomtétel szövegét – Hunyady Emese olimpiai bajnok gyorskor-
csolyázó segítségével – a SoFI (XVIII. kerületi Speciális oktató és Fejlesz-
tő Intézmény) két sportolója, a műkorcsolyázó Kőrösi-Fehér Nándor és a 
gyorskorcsolyázó Bohn Zsombor mondta elő.

Az MSoSZ-t 33 sportoló képviseli majd március 18-tól az értelmi fo-
gyatékossággal élők világjátékán. A magyar versenyzők öt sportágban – 
hófutásban, alpesi síelésben, gyorskorcsolyázásban, műkorcsolyázásban 
és padlóhokiban – indulnak. A világjátékokon 107 ország 2700 sportoló-
ja méri össze a tudását három helyszínen, Grazban, Schladmingban és 
Ramsauban.   

Az Ausztriába készülő fiatalok meghallgatták Szirmai Endre A bátorság 
kevés című versét, majd az óbudai Szent Miklós Általános Iskola és EGyMI 
tanulói néptánccal búcsúztak el a versenyzőktől. A 2013-as téli játékokon 
Dél-Koreában a magyar csapat 11 arany-, 4 ezüst- és 6 bronzérmet szerzett.

 
A „MiEinK”
A 33 sportolót számláló küldöttségben hét 
sportember a soFi életjel Alapítványát képviseli. 
Műkorcsolyázásban hingyi ágnes, hingyi rita és 
Kőrösi-Fehér nándor lép jégre, a gyorskorcsolyázók 
között pedig Bohn Zsombor, Mayer Barbara, Péter 
dávid és surnyák viktória.

„SPéCIZTEK” 
A KASSÁBAN

 
lassan megszokhatják már a cselgáncs (vagy ha úgy tet-
szik, dzsúdó) barátai, hogy az új esztendő elején a Kassa 
Utcai általános iskolában gyűlnek össze az ország legjobb 
speciális versenyzői, hogy bemutassák a tudásukat.

Így volt ez február utolsó szombatján, 25-én is, amikor legalább száz fiatal 
(speciális nevelési igényűek és épek) lépett az iskola tornatermének két ta-
tamijára.

A versenyt a Magyar Speciális olimpia Szövetség (MSoSZ) 
dzsúdószakága rendezte. Vezetője, Juhász József elárulta, ő is izgatottan 
várja, hogy kiderüljön, miként sikerült a gyerekek téli felkészülése.

Nos, a látottak alapján, különös tekintettel az erőnlétre, kiválóan, mert 
mindenki kirobbanó erőben versenyzett, sok volt az ippongyőzelem.

Juhász Józseftől megtudtuk, hogy a versenysorozat hagyományos. A nyi-
tóversenyt a Kassa utcai iskolában rendezik, aztán a nyáron vidéki helyszín, 
ózd következik, hogy az ősszel ismét Lőrinc legyen a házigazda.

Rangja van ennek az eseménynek, amire a legjobb bizonyíték az, hogy 
eljött megnézni Lengyel Lajos, az MSoSZ elnöke is, aki elégedetten nyug-
tázta egyrészt a magas indulói létszámot, másrészt a küzdelmek színvona-
lát. Elmondta, hogy nemcsak az ausztriai téli világjátékokra készülő gyere-
kekre figyelnek, hanem természetesen azokra is, akik nem indulnak azon a 
versenysorozaton.

– 2019 messze van még, de már most figyeljük azokat a versenyzőket, 
akik majd képviselhetik a színeinket a nyári világjátékokon.

Juhász József egyébként nagy terveket sző: szeretné elérni, hogy a Kassa 
tornaterme egy nagyszabású nemzetközi speciális cselgáncsversenynek ad-
jon otthont. Sok munkával, szervezéssel jár ez, de amit a szakember a fejébe 
vesz, azt előbb-utóbb meg szokta valósítani…

ElhUnyt KÖvér János
hosszan tartó, súlyos betegség után február 22-én 
elhunyt a lőrinci sportcsarnok létesítményvezetője, 
Kövér János. A PlEr kézilabdacsapata és a közönség 
a február 26-i bajnoki mérkőzés előtt egyperces 
gyászszünettel emlékezett a szeretett kollégára és 
barátra. 

IMre–LőrINc – 
tIZeNKetteDSZer

� az utcai futóknak bizonyára már évek óta ott szerepel a 
naptárában az a március 15-i program, amelyik már az 
elnevezése miatt is szorosan kötődik a kerülethez. az 

imre–lőrinc-futóverseny kis túlzással fogalommá vált az elmúlt 
bő egy évtizedben. az idei nemzeti ünnepen már tizenkettedszer 
emlékeznek a hősökre úgy, hogy megrendezik a monstre utcai 
futóversenyt. az érdeklődés ezúttal is várhatóan rendkívül nagy 
lesz, főként, ha az időjárás a tavaszt idézi majd.
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�Már kiskamaszként is 
rajongott a filmekért 
az oscar-díjat nyerő 

deák kristóf rendező. a 
szakma alapjait a bras-
só utcai általános iskola 
videoműhelyében sajátí-
totta el, amelyhez akkor 
is hű maradt, amikor 
már az apáczai csere 
János gimnáziumban 
tanult. a fiatal tehetség 
pestszentlőrincről indult.

KeréKgyártó györgy   

„Ajánlom ezt a díjat mindazoknak az 
embereknek, akik jobbá tehetik ezt a 
világot, a gyerekeknek. Próbáljuk őket 
jól felnevelni, hogy büszkék lehessünk 
rájuk” – mondta Deák Kristóf filmren-
dező február 26-án Los Angelesben, 
amikor Mindenki című alkotásáért 
átvette a legjobb rövidfilmnek járó os-
car-díjat. 

Nem tévedhetünk nagyot, ha megál-
lapítjuk, hogy Hollywoodban ilyen al-
kalmakkor rendszeresen hangzanak el 
hasonló ajánlások, Deák Kristóf eseté-
ben azonban nagyon is hiteles a gondo-
lat. Egyfelől azért, mert 24 perces filmje 
történetének hősei gyerekek, másfelől, 
mert a film témája éppen a helytelen, 
zsarnoki neveléssel szembeni bátor, kö-
zösségi és erőszak nélküli kiállás. 

ittHon van ottHon 
A Nemzeti Filmalap forgatókönyv-fej-
lesztési igazgatója, Hegedűs Bálint a 
közmédiának adott interjújában egye-
nesen úgy fogalmazott: a magyar film 
aranykorát éli. Való igaz, áttörő sike-
rekről számolhat be a szakma: idén, 
nem sokkal a Los Angeles-i esemény 
előtt, Enyedi Ildikó hosszú évtizedek 
után először hozta el magyar filmes-
ként a berlini filmfesztivál fődíját, ta-
valy Nemes Jeles László a Saul fiával 
ugyancsak több évtizedes szünet után 
hozta el Cannes-ból az Arany Pálmát, 
majd Golden Globe-ot és oscart is 
nyert. Deák Kristóf a negyedik magyar 
oscar-díjas (Rófusz Ferenc 1981, Szabó 
István 1982, Nemes Jeles László 2016), 
ráadásul olyan kategóriában nyert, 
amelyben magyar filmes még nem. 
Nem csoda hát, ha amerikai sikere után 
egymást érik az ajánlatok. Felesége, 
Nina Kov, aki a Mindenki koreográfusa 
is volt, március 1-jén úgy nyilatkozott 
az M1-nek, hogy több ajánlattal is meg-
keresték őket, amiért egy rövid időre 
Hollywoodban maradnak, de Kristóf 
valójában Magyarországon érzi otthon 
magát.

SpiElbErgnEk 
iS dolgozott
Meglepő ez egy olyan fiatalembertől, 
aki már elég korán belekerült a nem-
zetközi filmes világ szakmai körfor-
gásába. Deák Kristóf 2006-ban diplo-
mázott a Színház- és Filmművészeti 
Egyetem rendező-forgatókönyvíró-
producer szakán, de vágni is megta-
nult, sőt korábban a Műegyetem vil-
lamosmérnöki karán is tanult, mert 
a hangmérnök szakma is érdekelte. 
Univerzális képzettségének már az 
egyetemi évek alatt hasznát vehette, 
tagja lehetett ugyanis Steven Spielberg 
München című filmje vágóstábjának 
– ismert, hogy a produkció jó részét 
Budapesten forgatták. 2009 óta Lon-
donban él, a Westminsteri Egyetemen 
tanult, de nem szakadt el a hazájától, 
számos produkciót készített itt. Ennek 
köszönhető, hogy a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság támogatta a Min-
denki létrejöttét. 

De honnan is indult ez a fiatal te-
hetség?

lőrincről indult
Bizony, innen, a XVIII. kerületből. A 
művészetek iránti érdeklődése talán 
magyarázható a szülői örökséggel is, 
hiszen édesanyja Ács Enikő énekesnő, 
ám a filmhez sem ő, sem Kristóf faipa-
ri mérnök édesapja nem kötődött. A 
szakma alapjait Kristóf a Brassó utcai 
iskolában sajátította el.

– Iskolánkban akkoriban, a kilenc-
venes években működött egy nagyon 
sikeres videostúdió Varga Ferenc ve-
zetésével, aki most a Kondor Béla Kö-
zösségi Ház általános igazgatóhelyet-
tese – mesélte a Városképnek Tasnádi 
András, az iskola igazgatója. – Ebből a 
műhelyből kerültek ki más szép pályát 
befutó alkotók is, így például Vancsó 

Zoltán fotográfus. Kristóf is itt kez-
dett el filmezni, és bár csak hatodikos 
koráig volt az iskola tanulója, később 
is visszajárt hozzánk, amikor már az 
Apáczai gimnáziumban tanult.

A család több szállal kötődik az in-
tézményhez, hiszen míg Kristóf diák-
ként koptatta itt a padokat, édesanyja 
tanított az iskolában. Kérdésünkre, 
hogy Deák Kristóf iskolásként is olyan 
derűs ember volt-e, mint manapság, 
Tasnádi András nevetve így válaszolt:

– Igen, arra emlékszem, hogy kedves 
fiú volt, és nagyon sovány. A helyi kö-
tődés akkor is sokat számított, amikor 
a rendező helyszínt keresett a Minden-
ki című filmhez.

– Kristóf 2016-ban fordult hozzám, 
s engedélyt kapott tőlem, hogy belső 
tereket fotózzon az iskolában – mond-
ta az igazgató. – A belsőkhöz végül is 
a Brassó nem volt számára elég retró, 
ezért helyezte a történetet a Bakáts téri 
iskola falai közé, de a külsőket itt vették 

fel, a környező utcákban. Tasnádi And-
rás büszke az egykori tanítvány sikeré-
re, és kollégáival úgy döntött, itt az idő, 
hogy leporolják Deák Kristóf korábbi 
alkotásait.

– Igyekszünk előkeresni az archívu-
munkból azokat a videókat, amelyeket 
az itteni évek alatt készített. Ezeket az 
ő jelenlétében szeretnénk bemutatni jú-
niusban egy kiállításon a Kondorban.

Hű maradt 
a BrassóHoz
Deák Kristóf, az Oscar-díjas Mindenki című rövidfilm rendezője

A világsikerig jutott az egykori kerületi diákPortré

a filmben szereplő gyermekek és társaik kitörő örömmel fogadták a bejelentést   

a brassó utcai iskola tanárai azt tervezik, hogy júniusban bemutatják 
deák kristóf korai videoalkotásait, amelyeket az ottani alkotóműhelyben 
készített a kilencvenes években.

Fotók: MTIDeák Kristóf a díjátadó előtt összekacsintott az oscarral, aztán hazahozta 


