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AZ ÜnnEPi vACsoráhoZ

Apró figyelmesség, de szebbé teszi a 
karácsonyt: az önkormányzat az elmúlt 
évek hagyományainak megfelelően tar-
tósélelmiszer-csomagot juttatott a közelgő 
karácsony alkalmából a 65 évnél idősebb 
kerületi lakosoknak. az átadás két helyszí-
nen – a pestszentlőrinci sportcsarnokban 
és a pestszentimrei sportkastélyban – folyt 
december 13-án és 14-én.

úJ PostA

önálló postahivatala van a Havanna-lakó-
telepnek december 12. óta. a nyitással 
régi óhaj teljesült, hiszen a 16 ezer fős 
lakóközösség gyakorlatilag az első lakását-
adásoktól, tehát 1978 óta várt a postára. a 
Barta lajos utcában kialakított akadály-
mentesített, korszerű hivatal a központi 
fekvése révén könnyen elérhető a kerület 
Havannán kívüli részeiből is.

táMogAtás

A képviselő-testület decemberi ülésén 
módosította a talajterhelési díjról szóló 
önkormányzati rendeletet, így továbbra is 
díjmentességet biztosít a csatornarákötés-
sel még nem rendelkező ingatlantulajdono-
sok számára. ezzel a döntéssel mérséklik 
az érintett lakosok fizetési kötelezettségeit, 
egyúttal elősegítik a közcsatornához való 
csatlakozást.

BEtlEhEMEs

A tébláb Alapfokú művészeti iskola Bokréta 
néptánccsoportja több kerületi óvodában 
adott adventi műsort december közepén. 
a Bokréta csoport táncosai összesen 
tizenhét óvodát látogattak meg, hogy 
felelevenítsék az adventi időszak hagyo-
mányait. a műsor majdnem az egész 
adventi ünnepkört felölelte, s ráadásként a 
gyerekek kalocsai táncokat adtak elő. 

KonCErtEs évnyitÓ

Nem kezdődhet el az esztendő a kerületben 
a dohnányi ernő zeneiskola növendékei-
nek újévi hangversenye nélkül – ezt ma 
már nemcsak a komolyzene iránt rajongók 
vélik így, hanem mindenki, aki ezt a 
látványos programot a helyi társasági élet 
fontos eseményének tekinti. a népszerű 
koncertet január 6-án 18 órakor tartják a 
pestszentimrei sportkastélyban. 
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Minden eddiginél több 
pénz jut a társasházak 
energiahatékony felújítására

� A társasházi 
lakások tulajdo-
nosai öröm-

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

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

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

Folytatás a 3. oldalon

KUCSÁK 
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból 
újulnak meg 
a kerületi 
társasházak!

pénz jut a társasházak 

OTTHON MELEGE 
PROGRAM
Tetőfelújítás

Hőhídmentesítő 
hőszigetelés

Hőszigetelés

Nyílászárócsere

Pincefödém- 
hőszigetelés

XVIII
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Üzenetek
ITT  VAN AZ IDEJE, ÉS PONT úGy TÖRTÉNIK 
MINDEN, AHOGy ILyENKOR MINDIG…
A város felbolydul és izgága, a kirakatokban egymással vitatkozik a giccs 
és a jó ízlés, a kereskedők pedig a számjelek nyelvére próbálják lefordítani 
a legszebb és legszentebb bibliai történet üzenetét. A beszélgetések témakö-
rei látványosan szűkülnek, kellemeset és boldogat kívánnak az ismeretlen 
webshopok, nem vesszük fel, nem veszik fel..., a találkozók időpontjai 
átkerülnek januárra, kitakarítjuk a sufnit, felseperjük az ősz maradékát, 
pakolunk és rendet rakunk.
Nem nagyon vesszük észre, hogy tulajdonképpen a nyugalomért rohangá-
lunk, mintha az volna természetes, hogy heteken keresztül azért ver-
senyzünk magunkkal, hogy a díszbe öltöztetett három nap alatt a lehető 
legkevesebbet kelljen bármilyen célvonalra is gondolni. Furcsa fintor, hogy 
ezek a napok jobb esetben is csak a szenteste néhány órájára csonkulnak, 
és utána épp ott folytatjuk, ahol előtte abbahagytuk. 
Mert az ember mindent karácsonykor akar bepótolni.
A halogatott telefonhívásokat, az elfelejtett öleléseket, a nehezen kimond-
ható mondatokat, mindent, amiről azt gondoljuk, most van méltó helye és 
elodázhatatlan ideje, mindent, amit a lelkiismeret frappáns gonoszsággal 
akkor dob a felszínre, amikor – megérintve a jótól – védtelenek vagyunk. 
Régi intelem és régtől igaz, hogy nem a naptár a fontos, hanem az, amit 
a naptárból ki kell olvasni; hogy nem az asztal a fontos, hanem azok a 
székek, amelyekkel az asztalt körülülhetjük. Hogy a sötétség után fény 
jön, hogy a karácsonyban a születés miatt érzett öröm, a karácsonyfában 
a fenyő, a mézekalácsban a sütés, az ajándékozásban pedig a szándék a 
lényeg. 
Ne a kézmosást kérjük számon, hanem az igényt, hogy tisztán érintsük 
meg a dolgainkat. Ne a mosakodást kérjük számon, hanem az arra való 
törekvést, hogy tiszták legyünk.
Tiszták, mint a hópelyhek, tiszták, mint a legszebb és legszentebb bibliai 
történet üzenetei. 
Áldott, békés karácsonyt és sikerekben, örömökben gazdag új évet kívánok 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre minden lakosának! 

Ughy Attila
polgármester

„Elalvás előtt tisztázd: tiszta vagy-e, vagy csak mosakodtál.” Fodor Ákos

Tusnádfürdő – 2016
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2 Önkormányzat Több mint húszezer idős embert érintett a karácsony előtti élelmiszerosztás 

KeréKgyártó györgy  

– Lesz otthon, aki segít majd 
leszedni? – kérdezte a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. egyik munkatársnője, aki 
a Lőrinci Sportcsarnok előtt 
segített egy asszonynak a ke-
rékpár vázához rögzíteni az 
éppen átvett élelmiszercsoma-
got rejtő szatyrot. Az asszony 
bólintott, és amilyen nehezen 
szállt fel a kerékpárra, olyan 
könnyedén indult vele haza-
felé.

„Gondoltak 
ránk” 
A csomagok átadása december 
13-án reggel kilenckor kezdő-
dött a pestszentlőrinci sport-
létesítményben, de aki csak 
később jött, úgy 10 vagy 11 
óra felé, az is meggyőződhetett 
arról, hogy milyen népszerű 

az önkormányzat karácsonyi 
élelmiszer-akciója: az Üllői 
út felől folyamatosan hömpö-
lyögtek az emberek. Ki gya-
log, ki kerékpáron, ki autóval 
érkezett átvenni az ajándékot. 
Az 50-es villamoson, no meg 
annak megállóiban már arról 
folyt az eszmecsere, hogy ki 
volt már a helyszínen, ki megy 
még aznap, és ki másnap. A 
csomagokat ugyanis két na-
pon át lehetett átvenni, két 
helyszínen – a másik átvételi 
pont a Pestszentimrei Sport-
kastély volt.

A csaknem 6 kilogramm sú-
lyú fehér egyencsomagok ká-
vét, lisztet, búzadarát, olajat, 
tésztát rejtettek. 

– Az ilyesminek ilyenkor 
sokkal nagyobb az értéke, 
mint amennyibe kerül – ma-
gyarázta Gergely Lászlóné, aki 
már túlvolt az átvételen. – Mi 
hétköznap hozatjuk az ebédet, 
keveset főzünk magunknak. 
Az ünnepek alatt azonban 
minden napra készül étel, sőt 
még vendégek is érkeznek 
hozzánk, ezért tényleg jó, ha 
nem kell minden alapanyagot 
magunknak megvenni.

– Bizony – tette hozzá Far-
kas Ferencné, aki az imént 
megszólaló barátnőjével együtt 
érkezett. – Nem tűnik soknak 
egy kiló liszt, de aki tud sütni, 
azt is tudja, mennyi minden 
készülhet abból az egy kilóból. 
Ünnepek alatt pedig csak süt 
az ember, én legalábbis nem 

viselném el, ha nem tudnám 
a saját süteményemet a fiamék 
elé tenni.

Egy harmadik hölgy, aki 
a beszélgetést hallva csupán 
egy mondat erejéig kapcsoló-
dott be a társalgásba, mielőtt 
továbbsietett volna a csarnok 
felé, annyit mondott:

– Meg egyszerűen jólesik, 
hogy gondolnak az emberre.

aprósáG,  
de számít
– Öröm számomra, hogy a 
közelgő karácsony előtt, aho-
gyan az áprilisban, a húsvétot 
megelőzően is történt, önkén-
tes munkatársaim segítségé-
nek köszönhetően része lehe-
tek az eseménynek, amelyen 
az önkormányzat átnyújtja az 
ajándékét a 65 év fölötti kerü-
letieknek – ezt már Ughy At-
tila polgármester mondta, aki 
szokás szerint személyesen is 
részt vett az osztásban. – Tu-
dom, hogy apró figyelmesség 
ez, de bízom abban, hogy szeb-
bé teszi a karácsonyt, hogy az 
önkormányzat is letett valamit 
a karácsonyi asztalra. Az asz-
tal mindig közösséget jelent, 
és remélem, hogy mi, kerületi 
polgárok, együtt ünneplő kö-
zösség lehetünk ilyenkor.

� apró figyelmesség, de szebbé teszi a kará-
csonyt: az önkormányzat a hagyományoknak 
megfelelően tartósélelmiszer-csomagot nyúj-

tott át a közelgő karácsony alkalmából a 65 évnél 
idősebb kerületi lakosoknak. az átadás két helyszí-
nen két napon át tartott.

Az idén már több mint 20 ezren vehették át a karácsonyi élelmiszercsomagokat 
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HoZZáVALóK 
AZ ÜNNEPI 
VAcSoráHoZ
Két helyszínen vehették át a tartós élelmiszert a 65 fölöttiek

Képviselői fogadóórák

Ughy AttilA

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

dr. lévAi istván Zoltán

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

dÖMÖtÖr istván

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

gAlgÓCZy Zoltán

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

sZArvAs AttilA sándor

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUEr FErEnC

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

CsABAFi rÓBErt

Fidesz–KDNP 
Minden hónap 1. csütörtökjén 18–20 
óra között a Kastélydombi iskolában.

dáMsA JÓZsEF lAJos

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

FEhér gáBor

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

FErEnCZ istván

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

hAvAsi Zoltán

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

horváth ZsÓFiA

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

KAssAi dániEl

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

Kádár tiBor

Fidesz–KDNP
kadar.tibor@fidesz.hu
Minden hónap első péntekjén
17–18.30 között a Vörösmarty 
iskolában, minden hónap 2. péntekjén 
17–18.30 között a Piros iskolában.

KŐrÖs PétEr

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

KŐsZEgi János

Fidesz–KDNP, 06-30-989-4259
janoskoszegi@t-online.hu 
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAi tiBor

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

MérŐ PétEr FErEnC

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

PEtrovAi lásZlÓ

Párbeszéd Magyarországért
06-30-933-5025
petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

torMA BEátA 

Fidesz-KDNP 06-20-223-8919 
Előzetes egyeztetés alapján.

tÓth KálMán

Fidesz–KDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.

tÖBBEn lEttEK
az önkormányzat ünnepi élelmiszerosztása egyre több 65 
év fölötti lakost érint a kerületben. a Városkép információi 
szerint míg a tavalyi évben valamivel több, mint 19 ezer 
volt a jogosultak száma, idén már 20 225 érintettnek 
küldtek értesítést. 

A kerület  
országgyűlési képviselője

KUCsáK lásZlÓ

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

Segítünk
Közérdekű

információk
és címek

INgyeNeS
JogI tANácSADáS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PeStSZeNtLőrINc-
PeStSZeNtIMre 

PoLgárMeSterI HIvAtAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

Közigazgatási  
és Hatósági Iroda:

dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XvIII. KerüLetI 
KorMáNyHIvAtAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 296-1440
Hivatalvezető: 

Hodruszky Csaba
Tel.: 896-4319

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

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

KorMáNyAbLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-18 óráig

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

Péntek: 8-15 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

lehetőség.
 ...............................................................................

PeStSZeNtIMreI
ügyFéLSZoLgáLAtI cSoPort 

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

KöZJegyZőK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZSebőK ZoLtáN  
SZAKreNDeLő
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINtér KáLMáN  
SZAKreNDeLő
Nemes u. 18

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

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

reNDőrKAPItáNySág
Üllői út 438.  

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

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

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

KöZbIZtoNSágI ceNtruM
Kondor B. sétány 1.

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

IMre-HáZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi iroda 
Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)
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+15%

+8 %
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2017-ben tovább csökkenek a magyarok terhei KÖZÉLET 3

� A kormány az 
elmúlt hetekben 
hivatalosan is 

bejelentette, hogy 
sikerült megállapodnia 
a szociális partnerek-
kel a következő két év 
adó- és járulékcsök-
kentési programjáról, 
amely tovább erősíti 
hazánk nemzetközi 
helyzetét. Magyaror-
szágon már eddig is 
jelentős béremelés 
volt tapasztalható, és 
ez a folyamat nem 
szakad meg, hiszen 
2017 is a béremelések 
éve lesz.

VÁROSKÉP        

Akormány politikájá-
nak középpontjában 
a gazdasági növeke-
dés fenntartása mel-

lett a lakosság életszínvonalának 
állandó emelése áll a foglalkoz-
tatás növelésével, valamint a 
költségvetés stabilitásának meg-
tartásával. E célok elérése érde-
kében már több intézkedés is 
megvalósult, de a továbbiakban 
még jobban csökkennek a lakos-
ság terhei.

„AZ ORSZÁGBAN JELEN-
TŐS BÉRNÖVEKEDÉS 
TAPASZTALHATÓ, AMI 
A MAGYAR EMBEREK 
TELJESÍTMÉNYÉT  
ÉS A KORMÁNY  
HELYES GAZDASÁG- 
POLITIKÁJÁT JELZI.”

„A reálbérek négy év alatt 15 szá-
zalékkal, a minimálbérek pedig 
2010-től 2016-ig 51 százalékkal, 
75 500 forintról 111 ezer forintra 
emelkedtek, amit az ország saját 
erejéből hajtott végre, hitelfel-
vétel nélkül. 2017-ben 15 száza-
lékkal, 2018-ban pedig további 
8 százalékkal növekszik a mini-
málbér” – nyilatkozta lapunknak 
Kucsák László, a XVIII. kerület 
Fidesz–KDNP-s országgyűlési 
képviselője.
A szociális partnerekkel való 
megállapodás együttműködés 
eredményeként jött létre, hiszen 
a kormány kiemelt célja az, hogy 
a lakosság életszínvonalának 
emelését a minimálbéremelés 
mellett adócsökkentéssel és az 
állami alkalmazottak bérének 
növelésével segítse elő. A kor-
mány már több hasonló politikai  

intézkedést hajtott végre, ame-
lyek eredményeként több állami 
szektorban is emelkedett a dolgo-
zók bére.  Elmondható, hogy ha-
zánkban a 2010 előtti időszakban 
nem volt ilyen rohamos mértékű 
gazdasági fejlődés, és hogy a bé-
rek sem emelkedtek ilyen jelen-
tősen. A jelenlegi kormány 2010 
óta jelentős adócsökkentéseket 
hajtott végre, és ezt a politikát a 
továbbiakban is folytatni kívánja.

„BÉREMELÉST KAP-
NAK A RENDVÉDELMI 
DOLGOZÓK, A KOR-
MÁNYHIVATALOKBAN, 
JÁRÁSI HIVATALOKBAN, 
AZ IGAZSÁGÜGYBEN, 
AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN, 
A KULTURÁLIS SZFÉRÁ-
BAN DOLGOZÓK,  
A PEDAGÓGUSOK,  
A FELSŐOKTATÁSI AL-
KALMAZOTTAK  
ÉS A BÖLCSŐDEI  
NEVELŐK.” 

„A többéves bérfejlesztési prog-
ram azért indult, mert a kor-
mány megbecsüli a dolgozók 
munkáját. Célja a következő 
években is az, hogy folytassa az 
adócsökkentés és a béremelés 
politikáját. A kormánnyal való 
együttműködésnek köszönhe-
tően a kerületünknek már eddig 
is számos támogatást sikerült el-
nyernie, amelyekből több okta-
tási-nevelési intézmény újulha-
tott meg. Annyi biztos, hogy ez 
a gazdasági növekedés tovább-
ra sem áll meg, és a jövőben is 
pluszlehetőségeket fog teremte-
ni kerületünk számára” –zárta a 
nyilatkozatát Kucsák László.

FOLYTATÓDNAK 
A BÉREMELÉSEK!
Kucsák László: „Magyarország a kormány 

„

„2010

55 000 Ft0 Ft 110 000 Ft

2016

2017

2018

75 500 Ft

111 000 Ft
MINIMÁLBÉREK NÖVEKEDÉSE 2010-2016 KÖZT

MINIMÁLBÉREK VÁRHATÓ NÖVEKEDÉSE 2017-2018 KÖZT

      A JÖVŐ ÉVI  
      BÉREMELÉSRE  
82,5 MILLIÁRD FT-OS 
KÖLTSÉGVETÉSI  
FORRÁS ÁLL  
RENDELKEZÉSRE.

Az alábbiakban a legfontosabb kormányzati intézkedéseket és 
eredményeket foglaljuk össze röviden.

1. NŐ A CSALÁDI ADÓKEDVEZMÉNY

2017 JANUÁRJÁBAN GYERMEKENKÉNT 15 EZER  
FORINTRA NŐ A KÉTGYERMEKES CSALÁDOK  
ADÓKEDVEZMÉNYE. 

Ez azt jelenti, hogy összesen 30 ezer forint kedvezményt érvényesít-
hetnek havonta. Az egy gyermeket nevelők továbbra is havi 10 ezer, 
míg a három- vagy többgyermekes családok havi közel 100 ezer 
forintos kedvezményt kapnak.

2. NŐ AZ ORVOSOK, ÁPOLÓK ÉS TANÁROK BÉRE
2013 és 2017 között átlagosan 50 százalékkal emelkedik a peda-
gógusok �zetése. A felsőoktatásban is folytatódik a béremelés: az 
oktatók és a kutatók �zetése 2018-ig összesen 27 százalékkal nő. A 
szakorvosok és a szakgyógyszerészek béremeléséről ősszel döntött 
a kormány. Az ő �zetésük két ütemben 207 ezer forinttal emelke-
dik. A béremelés az ápolókat is érinti, az ő �zetésük 2019-re átlago-
san 65 százalékkal növekszik majd. A rezidensek alapbére is nő 50 
ezer forinttal jövő novembertől.

3. NÖVEKSZIK A GAZDASÁG

MAGYARORSZÁG ERŐSÖDÉSÉT JELZI, HOGY  
SIKERÜLT 5 SZÁZALÉK ALÁ CSÖKKENTENI  
A MUNKANÉLKÜLISÉGET. 2010-HEZ KÉPEST  
700 EZERREL TÖBBEN DOLGOZNAK.

A stabil gazdaság jó alapot ad az adócsökkentésekhez és a bér-
emelésekhez. Miközben továbbra is 15 százalék marad a személyi 
jövedelemadó mértéke, 2017-ben 15 százalékkal, a szakmunkás- 
minimálbér pedig 25 százalékkal növekszik. Nemcsak több tehát a 
munkahely, hanem dolgozni is jobban megéri.

4. INGYENES ÉTKEZÉS 318 EZER GYERMEKNEK
A kormány célja az, hogy csökkentse a gyermeket nevelő családok 
terheit. Ezért minden korábbinál többen kapnak ingyenes étkezést 
és ingyen tankönyvet. 

MA MÁR 318 EZER GYERMEK ÉTKEZIK INGYEN  
NAPONTA HÁROMSZOR. MAGYARORSZÁGON  
ÍGY A KISGYERMEKEK 90 SZÁZALÉKA RÉSZESÜL  
INGYENES ÉTKEZÉSBEN. 

A diákok kétharmada, minden alsó tagozatos és a szociálisan rá-
szoruló felsősök, vagyis összesen 730 ezer diák ingyenesen kapta a 
tankönyvcsomagot az idei tanévben. Ez 37 ezerrel több, mint egy 
évvel korábban. 

A KÖVETKEZŐ TANÉVBEN MÁR AZ ÖTÖDIKES  
ÉVFOLYAMON SEM KELL FIZETNI A KÖNYVEKÉRT.

Jelentős megtakarítást jelent a szülőknek az is, hogy az elmúlt hat 
évben a tankönyvek ára átlagosan 40 százalékkal csökkent.

5. 25%-KAL NŐ A SZAKMUNKÁS-MINIMÁLBÉR
A kormány és a szociális partnerek között kulcsfontosságú az a 
megállapodás, melynek értelmében 

A MINIMÁLBÉR 2017 JANUÁRJÁTÓL 15 SZÁZALÉKKAL 
NŐ, ÍGY 127 500 FORINT LESZ A HAVI ÖSSZEG. 

A szakmunkás-minimálbér 25 százalékkal növekszik, így a szak-
munkások 161 ezer forintra számíthatnak majd. A béremelés 
2018-ban is folytatódik, ebben az évben a minimálbér további 8 
százalékkal, a szakmunkás-minimálbér pedig további 12 százalék-
kal növekszik. 

6. 10 MILLIÓ FORINT OTTHONTEREMTÉSRE
A kormány célja az, hogy minden magyar családnak saját otthona 
legyen. Ezért indította el az otthonteremtési programot.  Ennek ke-
retében a magyar családok akár 10 millió forint vissza nem téríten-
dő állami támogatást is kaphatnak lakásvásárlásra vagy házépítésre. 

7. CSÖKKEN AZ INTERNET ÁFÁJA
A kormány egy Európában is egyedülálló kezdeményezésként 
nemzeti konzultációt indított az internetről. Ez kizárólag online 
felületeken zajlott. Több tízezren vettek részt  a konzultációban, s a 
kormány mindezt �gyelembe véve úgy döntött, hogy 2017-től 27-
ről 18 százalékra csökkenti az internethasználat áfáját. Az áfacsök-
kentésnek köszönhetően mérséklődhet a vezetékes és a mobilinter-
net használatának költsége. 

A FELHASZNÁLÓK AKÁR EGYHAVI DÍJAT  
IS MEGSPÓROLHATNAK. 

8.  SOK SZÁZEZER ÚJ MUNKAHELY
A kormány célja az, hogy segély helyett mindenki munkából élhes-
sen. Magyarországon a rendszerváltás óta nem dolgoztak annyian, 
mint ma. 

AZ EDDIGI EREDMÉNYEKET JÓL JELZI, HOGY  
2016 OKTÓBERÉRE 4,7 SZÁZALÉKRA  
CSÖKKENT A MUNKANÉLKÜLISÉG. 

(forrás: www.kormany.hu)
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4 Újra Fogyatékosság-barát Munkahely lett a Somogyi László Szociális SzolgálatkÖzélet

Harmadszor nyerték el a címet
számos kitüntetést kapott már a kerületben 26 éve működő somogyi lászló szoci-
ális szolgálat. Az idős és fogyatékos emberek gondozásával foglalkozó intézmény 
külön büszke lehet arra, hogy az elismerések sorában harmadszor is megkapta a 
Fogyatékosság-barát Munkahely címet. 

Ezt az Amcham (Amerikai Kereskedelmi Ka-
mara), az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
(EMMI), a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú 
Egyesület és a Salva Vita Alapítvány ítéli oda 
olyan intézményeknek, cégeknek, amelyek sokat 
tesznek azért, hogy a fogyatékkal élők is teljes ér-
tékű munkaerőként dolgozhassanak. A Somogyi 
szolgálatnak czibere Károly, az EMMI szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős ál-

lamtitkára adta át az oklevelet december 3-án. 
Ennek nyomán az intézmény újabb két évig vi-
selheti a címet.

A kerületben nem a szociális szolgálat az 
egyetlen, amely elnyerte az elismerést: az Eurest 
Étteremüzemeltető Kft. és a pestszentimrei Baba-
birodalom bölcsőde is átvehette már, sőt maga az 
önkormányzat is viselheti ezt a címet. 

Ê K. gy.

Téli szünet 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármes-
teri Hivatala tájékoztatja a tisztelt lakos-
ságot, hogy 2016. december 22. és 2017. 
január 1. között a hivatal zárva lesz. Az 
első ügyfélfogadási nap 2017. január 2-a, 
hétfő.

Az anyakönyvi hivatal december 28-
án 9 és 11 óra között ügyeletet tart, ez idő 
alatt általános tájékoztatás, illetve egyéb 
információk kérése lehetséges személye-
sen a Városház utca 16. szám alatt (be-
járat a Batthyány Lajos utca felől) vagy a 
296-1371-es telefonszámon. 

A Városgazda 
ünnepi 
elérhetőségei
A karácsonyi és a szilveszteri idő-
szakban szünetel a személyes 
ügyintézés a városgazda Xviii. 
kerület nonprofit Zrt-nél, de a Ba-
ross utca 7. szám alatti központi 
ügyfélszolgálat folyamatosan mű-
ködő telefonos ügyeletet tart a la-
kossági bejelentések fogadására. 

A Baross utcai ügyfélszolgálat 2016. de-
cember 21. (szerda) és 2017. január 1. (va-
sárnap) között zárva lesz. Nyitás január 
2-án 8 órakor, de ezen a napon az évvál-
tás miatt a pénztár csak 13 órától fogadja 
az ügyfeleket.

A téli szünetben december 22–30. kö-
zött munkaidőben a 297-0799-es és a 
30-549-6922-es telefonszámon várják a 
bejelentéseket az ügyfélszolgálat ügyele-
tesei. Munkaidőn kívül és ünnepnapokon 
a diszpécserszolgálat fogadja a bejelen-
téseket sürgős esetben, balesetveszélyes 
helyzetben. Az intézményekben felmerü-
lő hibákra szakosodott gyorsszolgálat és a 
közterületi problémákat elhárító szakem-
berek is készen állnak a munkára. 

Az Üllői út 423. szám alatti központ 
december 21-én zárva tart, december 22. 
és január 1. között (december 24–26., de-
cember 31. és január 1. kivételével) ügye-
let működik itt. 

Vágó István 
az interneten 

Az aktívan vitázó, a közéleti problémá-
kat magukból kibeszélő emberek közé 
sorolja önmagát vágó istván. A demok-
ratikus Koalícióban politizáló országos 
hírű egykori kvízmester aktívan él az 
internetes közösségi oldalak kínálta 
párbeszéd- és vitalehetőséggel.

– Ha ki akarom 
magamból adni 
a napi dühöt, ak-
kor a közösségi 
oldal azért is elő-
térbe kerül, mert 
ha jól belegon-
dolunk, nincs is 
más lehetőség. 
Van egy rádió-
adó, ahol Buda-

pesten belül még meg tudunk szólalni, el tudjuk 
érni az embereket. Ahol elmondhatjuk nekik, 
hogy nem csupán az az igazság, amit a közszol-
gálati televíziós és rádiós csatornák sugároznak. 
A tapasztalat pedig az, hogy ahol el tudjuk érni 
az embereket, ott a Fidesz már vesztésre áll – 
fogalmazott a Bal 18 december 8-i Közéleti Ká-
vézójának vendégeként Vágó István. 

A televíziós személyiségből lett politikus 
szerint a Demokratikus Koalíció és vele együtt 
a Magyar Szocialista Párt, illetve a baloldali el-
lenzék más képviselőinek a gondolatai részben 
azért jutnak el nehezen a választókhoz, mert 
nincs megjelenési helyük. Ugyanakkor nem 
tartja járható útnak azt, hogy bármelyik párt az 
emberek idegenellenességére, másoktól való fé-
lelmére apellálva szerezzen politikai előnyt.

– Aki rájátszik az emberekben egyébként 
is megbúvó idegengyűlöletre, vagy enyhébben 
fogalmazva, a másoktól való idegenkedésre, 
amiből, valljuk be, mindenkiben van több vagy 
kevesebb, az kiengedi a szellemet a palackból – 
fogalmazott Vágó István.

Ê P. A.

EZ volt AZ év
 A térFIgyeLő HáLóZAt további bőví-

tését jelentette be január közepén Lévai 
István Zoltán alpolgármester. A két kerület-
részben már az év elején is több mint 100 
kamera szolgálta a biztonság megőrzését.

 FoLytAtóDtAK AZ évForDuLóS ün-
nepségek: Pestszentlőrinc és Pestszentimre 
is jubileumot ünnepelt 2015–2016-ban, s 
a sorozathoz tavasszal kapcsolódott a 70 
éves ferihegyi repülőtér is. 

 beFeJeZőDött a Mocorgó óvoda ener-
getikai korszerűsítése. A Szélmalom utcai 
épületen még egy naperőművet is elhelyez-
tek, mert a zöldenergia hasznosítása fontos 
az önkormányzat számára. 

 FIAtAL gyerMeKorvoSoK szerződte-
tésére törekszik az önkormányzat. Ennek 
érdekében januárban bejelentették, hogy a 
rezidensek ösztönzésére saját támogatási 
rendszert dolgoztak ki.

 NyoLcADIK FéLévét hirdette meg 
januárban az önkormányzat támogatásával 
működő Nyugdíjas Akadémia, amely a 
XVIII. kerületben különösen népszerű.

 AZ éveS KöLtSégvetéS tervezetét 
február 25-én elfogadta a képviselő-testü-
let. Ennek alapján az önkormányzat is részt 
vállalt az oktatási intézmények finanszíro-
zásában, és az egészségügyre is több pénz 
jutott. 

 A beváNDorLáS, a migráció kérdése 
a kerületben is sokakat érdekelt. Március 
17-én Gulyás Gergely, az Országgyűlés 
alelnöke volt Kucsák László vendége a 
Polgárok Házában rendezett fórumon, ahol 
ezekről a kérdésekről esett szó. 

 A MAgyAr KöZtárSASágI ArANy 
Érdemkereszt állami kitüntetést vehette át 
Galgóczy Zoltán alpolgármester a köztársa-
sági elnöktől március 15. alkalmából.

 A DeMeNcIábAN SZeNveDő betegek 
nappali ellátására alkalmas helyiséget adtak 
át a Somogyi László Szociális Szolgálatnál 
márciusban.

 ÚJ JátSZóeSZKöZöKet és árnyéko-
lókat kapott a Csibekas bölcsőde. Az 
önkormányzat ezt részben saját forrásból, 
részben a HungaroControl meghívásos 
pályázatán nyert összegből finanszírozta. 

 MINDeN 65 év FöLöttI kerületi lakosnak 
élelmiszer-csomagot adott az önkormányzat 
húsvét előtt. 

 PoStA LeSZ végre a Havanna-lakó-
telepen – adta hírül az önkormányzat 
április végén a Magyar Posta döntését. A 
munkálatok tavasszal kezdődtek a Kondor 
Béla sétányon, és december 12-én megnyílt 
a hivatal.

 AZ IMreI HetI PIAc áprilisban a Sport-
kastély melletti területről a könnyebben 
megközelíthető Pintér Kálmán Szakrendelő 
mellé költözött, s rövid idő alatt elnyerte a 
helybeliek tetszését. 

 cSAtLAKoZNI KíváN az önkormányzat a 
fővárosi kerékpárút-hálózathoz – ezt Ughy 
Attila polgármester jelentette be a képvise-
lő-testület májusi ülésén. 

 A bóKAy-Kert kedvelt strandja júniustól 
szeptemberig várta a kerületi családokat és 
a táborozókat. 

Esélyteremtés a rászorulóknak
többek között a hátrányos helyzetben lévők, a fogyatékkal élők és az idősek esélyte-
remtéséről szólt a Kondor Béla Közösségi házban december 8-án megrendezett fó-
rum, amelyen bemutatkozott a társadalmi problémák kezelésével foglalkozó Béthel 
Alapítvány által fenntartott Budapesti Család, Esélyteremtés és Önkéntes ház.

A IX. kerületi Balázs Béla utca 18. számú épü-
let földszintjén működő Önkéntes Ház célja 
Budapest egész területén a hátrányos megkü-
lönböztetés és az előítélet minden formájának 
csökkentése, illetve megszüntetése. A felsoroltak 
a fogyatékossággal élő embereket, az időseket, a 
romákat, a hátrányos helyzetben élő gyermeke-
ket és családokat különösen érintik. A szervezet 
Esélyórák néven különféle eszközökkel törekszik 
a különböző korosztályok és társadalmi rétegek 
közötti minél jobb kapcsolat kialakítására is.

A rendezvényeket, a programokat az önkor-
mányzatokkal, az iskolákkal és a civil szerveze-
tekkel együttműködve, önkéntesek bevonásával 
szervezik. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
képviseletében a szakmai beszélgetésen részt 
vett Táncsics Zita, a család és Ifjúságügyért Fe-
lelős államtitkárság esélyteremtési főosztályának 
vezetőhelyettese. 

A XVIII. kerületi szociális ellátórendszer mű-
ködéséről Dömötör István alpolgármester adott 

átfogó képet. Mint elmondta, Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén nemcsak a fogyatékkal vagy hát-
rányos helyzetben élők problémáinak megoldá-
sára tett erőfeszítések kapcsán beszélhetünk az 
esélyteremtésről, hanem az egyedül és sokszor 
segítség nélkül élő idősek esetében is.

– Fontos, hogy ezek az emberek a munka utá-
ni pihenőéveikben jó minőségben éljék meg min-
dennapjaikat. A szociális területnek ezért is az 
egyik legfontosabb eleme az idősgondozás, amely 
a kerületben jelenleg négy önálló intézményben 
valósul meg. A legnehezebb helyzetben élő idő-
sek életét igyekszik megkönnyíteni a házi segít-
ségnyújtás. Szeretnénk, ha ebbe az ellátási rend-
szerbe minél kevesebben tartoznának, és hogy ki 
tudjuk emelni az érintetteket a magányos, kissé 
megkeseredett életből – mondta Dömötör István.

Az alpolgármester, a sikeres példákat bemutat-
va, a szociális szolgálatok munkája mellett beszélt 
a csibész családvédelmi Központ tevékenységé-
ről és a krízislakások nyújtotta lehetőségekről is.

Ê Puskás A.
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rendőrök 
elismerése

 
Ünnepélyes keretek között adta át a 
Közalapítvány a Xviii. kerület Közbiz-
tonságáért kuratóriuma azokat a ju-
talmakat, amelyeket a Xviii. kerületi 
rendőrkapitányság vezetője által java-
solt dolgozóknak ítéltek oda. 

A polgármesteri hivatal első emeleti aulájában 
a közbiztonságért az év során végzett kiemel-
kedő munkájuk elismeréseként tizenhatan ve-
hettek át pénzjutalmat és oklevelet a kerületi 
rendőrkapitányság állományából Lévai István 
Zoltán alpogármestertől, az alapítvány kurató-
riumának elnökétől: Bóz Norbert törzsőrmester, 
Torzsás Csaba őrmester, Tóth Katalin címzetes 
törzsőrmester, Szabó Pál főtörzsőrmester, Éles 
János főtörzszászlós, Szabó Gergely főtörzsőr-
mester, Guitprecht Vivien hadnagy, Bulóczki Ist-
ván címzetes főtörzszászlós, Molnár Gabriella 
Mariann törzsőrmester, dr. Kazai-Kis Orsolya 
kormánytisztviselő, valamint Alexa Péterné, 
Bálint Edina, Kamrás Judit, Lászlóné Sipőcz Il-
dikó, Mózer Mónika és Vigh Lászlóné közalkal-
mazottak.

Minyóczki Árpád alezredes, megbízott kapi-
tányságvezető a pohárköszöntőjében elmond-
ta, hogy az elmúlt közel egy évben olyan csa-
patot ismert meg a kapitányság állományában, 
amelyre joggal lehet büszke.

Lévai István Zoltán megköszönte a rendőrség 
egész évi munkáját, és utalt arra, hogy továbbra 
is szeretnék megtartani az alapítvány által ad-
ható juttatásokat, időről időre megjutalmazva a 
közbiztonságért kiemelkedő munkát végzőket.

Ê P. A. 

Megnyílt az 
akadémia üzlete
A városgazda Xviii. kerület nonprofit 
Zrt. által működtetett varroda kibővíté-
sével létrejött a városgazda Utánpót-
lás Akadémia üzlethelyisége. Az Üllői 
út 433. szám alatt modern közös utcai 
portált kapott a két szolgáltatóegység.

– A három éve működő varrodánk területé-
nek növelésével adódott lehetőség az akadé-
mia shopjának a megnyitására. Bízunk abban, 
hogy a két szolgáltatás erősíti majd egymást. 
Az akadémia boltjában megtalálhatók a kü-
lönféle sportágak, így a vízilabda, az úszás, a 
labdarúgás és sok más sportág kiegészítő fel-
szerelései. Ezeken felül már megrendeltük azt 
a hőprésgépet is, amelynek segítségével nem-
csak a saját mezeink feliratozását végezhetjük, 
hanem lakossági szolgáltatásként akár alkalmi 
pólókat is készíthetünk – mondta a december 
19-i megnyitón Banyár László, a városüzemel-
tető cég vezérigazgatója.

Lévai István Zoltán sportért felelős alpolgár-
mester, amellett, hogy eredményes működést és 
sok elégedett vevőt kívánt az akadémia boltjá-
nak, örömét fejezte ki, hogy tovább szépült az 
Üllői út arculata.

– Minden olyan fejlesztésnek örül az ön-
kormányzat, amely a régi piactértől a Zila Ká-
véházig eső szakaszon, vagyis Pestszentlőrinc 
központjában történik. Örömteli, hogy a közel-
múltban megnyílt Kormányablak és a felújított 
Kossuth tér után újabb modern elemként illik 
bele az utca összképébe a varroda és a shop 
homlokzata.

A Városgazda Utánpótlás Akadémia üzlete 
hétfőtől péntekig 8–18 óra, szombaton 8–12 óra 
között tart nyitva.

Ê (puskás)

Nyugdíjas 
karácsony 
Mintegy száz klubtag vett részt a ró-
zsa nyugdíjas Klub december 19-i ka-
rácsonyi összejövetelén. 

A rózsa Művelődési Házban Szarvas Attila 
alpolgármester köszöntötte az időseket, és el-
mondta, hogy mindig fiatalodni jön a nyugdíja-
sok közé, mert sehol annyi mosolygós arcot nem 
lát, mint a nyugdíjas klubok rendezvényein. 

– A karácsony előtti időszakban mindenki 
rohan, vásárol, majd amikor elérkezik az ün-
nep, mégis mindannyian meg tudunk pihenni 
családunk körében. A nyugdíjas közösségek is 
ilyen családias hangulatúak, ahol mosolygós 
arcokat láthatunk, és ahol ugyancsak meg lehet 
pihenni, nyugodni a rohangálós napok közben 
– mondta Szarvas Attila, aki Aranyosi Ervin 
Karácsonyi versével zárta a köszöntőjét.

Az ünnepségre meghívottak között ott volt 
Szalai Krisztina, az önkormányzat civil referen-
se, Port Tivadarné, a Nyugdíjas Akadémia prog-
ramkoordinátora, Bálint Ramóna, a Somogyi 
László Szociális Szolgálat vezetője, Freyberger 
László, a XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvé-
delmi Egyesület (NYÉVE) elnöke és Hidasi 
Oszkárné, a Lőrinci Nyugdíjas Klub vezetője.

A hangulatos összejövetelen a Brassó Utcai 
általános Iskola negyedikes tanulói zenés betle-
hemi műsorral lepték meg a résztvevőket.  

A rózsa Nyugdíjas Klub vezetője, Kovács 
Ferencné még a program kezdete előtt elégedet-
ten figyelte a gyülekező tagokat.

– Nagyon fontos a nyugdíjasoknak ez a kö-
zösség, hiszen a tagjaink közül sokan egyedül 
élnek. Minden héten találkozunk, és számos 
közös programot, kirándulást szervezünk. Har-
minc-negyven fővel rendszeresen részt veszünk 
különféle országos találkozókon, és idén elő-
ször, Egerben, az énekkarunk is fellépett. 

A jövőre 30 éves rózsa Nyugdíjas Klubnak 
157 tagja van, és szívesen látják az újonnan 
csatlakozni szándékozókat is. A klub minden 
kedden 14 órától tart összejövetelt a rózsában.

Ê Puskás  A.

Szívek és lelkek karbantartói
nemes feladat várt december 20-án a vörösmarty Mihály ének-zenei nyelvi általá-
nos iskola és gimnázium tanulóira, zenetanáraira. hagyományos karácsonyi kon-
certjüket ezúttal az Ecseri úti szent Kereszt-templomban adták.

– Különös figyelmet érdemelnek azok, akik a 
kerület polgárainak egészségéért, a prevencióért 
dolgoznak. Ebben az évben második alkalommal 
részesítjük őket külön jutalomban, amit részben 
az önkormányzat saját forrása, részben az egész-
ségügyi szolgáltató saját megtakarítása fedezett – 
mondta el Ughy Attila polgármester a december 
16-i rendezvényen a Zsebők Zoltán Szakrendelő-
ben. 

A jutalom átadásán Dömötör István egészség-
ügyért felelős alpolgármester is megköszönte az 
intézmény dolgozóinak az egész éves munkát.

Az egészségügyi szolgáltató ügyvezető igaz-
gatója, dr. Szebényi Attila főorvos rövid tájé-

koztatást adott a rendelőintézet idei évéről. 
    – Örömmel mondhatom, hogy stabil gazdál-
kodással működött a szakrendelő, és komoly 
műszerfejlesztéseket is véghezvihettünk. Új ult-
rahanggépekkel dolgoznak a kollégák, és számos 
más amortizálódott műszert is pótolni tudtunk. 
A Thököly úti rendelőben több helyen is felújítás 
történt. Jövőre folytatni szeretnénk a műszerek 
fejlesztését, és elsősorban a röntgenosztályra gon-
dolva, amely alapdiagnosztikai osztálynak szá-
mít, teljes rekonstrukciót kívánunk végrehajtani. 
Szándékaink szerint az épület felújítása is több 
osztályt érint majd a 2017-es évben.

Ê P. A.

Egészségügyi dolgozókat 
jutalmaztak
Jutalomban részesítette a Xviii. kerületi önkormányzat a Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Egészségügyi szolgáltató nonprofit Közhasznú Kft. dolgozóit. A ka-
rácsonyi készülődéshez személyenként 42 500 forint értékű Erzsébet-utalvánnyal 
járult hozzá a kerület vezetése.

EZ volt AZ év
 AKIK KorábbAN SIKereSeN PáLyáZ-

tAK, júniusban átvehették a Bókay-kertben 
az önkormányzat által ingyenesen biztosított 
virágpalántákat.

 A bKK KeDveZő váLASZt adott június-
ban Ughy Attila polgármester két felvetésé-
re: ígéretet tett a 95-ös busz Felsőcsatári 
úti megállójának áthelyezésére, hogy így 
elejét vegyék az autók torlódásának, 
valamint a Dél-pesti kórházat érintő hálózat 
bővítésére is.

 KeDveZMéNyeSeN táboroZHAttAK 
egész nyáron az önkormányzat támogatá-
sának köszönhetően a kerületi gyerekek a 
Bókay-kerti napközis táborban. A kifejezet-
ten sportolni vágyók a Városgazda Utánpót-
lás Akadémia táboraiba is beiratkozhattak.

 MegÚJuLtAK A KAPocS és a Tünde 
utcai erdőrész eszközei augusztusban. 
Az önkormányzat célja az volt, hogy a 
kerületiek kulturált körülmények között, 
tartalmasan tölthessék az időt a kedvelt 
kirándulóhelyeken.

 végLegeSeN egyIráNyÚ körforgalmúvá 
vált a Gilice tér. Ezzel a kerületben autózók 
sokéves óhaja teljesült.

 egéSZeN 15 éveS KorIg kínál szórako-
zási lehetőséget a Kossuth térnél novem-
berben átadott korszerű játszótér, amely 
a későbbiekben tovább bővül, például 
fitneszeszközökkel.

 teStvérvároSI SZerZőDéSt írt alá az 
önkormányzat Técsővel, így végre Kárpátal-
ja is bekapcsolódhatott a testvértelepülési 
együttműködésbe.

A megszentelt falak között tartott előadáson csak 
a fellépők száma meghaladta a kétszázat. A ven-
dégsereg megszámolására nem mertünk vállal-
kozni, de az biztos, hogy telt ház volt.

A nagyszabású koncert műsoráról, lebonyo-
lításáról Gyombolai Bálint zenész, karnagy, az 
iskola zenetanára tájékoztatott a hangverseny 
előtt: 

– A másfél órás koncert nem ismer korhatá-
rokat. Elsőként a Vörösmarty Kicsinyek kórusa 
mutatkozik be. Őket a vegyes kar, majd a családi 
kórus követi. Ez utóbbiban nemcsak gyermekek 
és szülők, hanem nagyszülők is énekelnek. Ne-
gyedik fellépőként a gyermekkar mutatja meg a 
tehetségét. A karácsonyi hangverseny (majdnem) 
záró dalait a messzi földön is elismert Vörösmar-
ty leánykar énekli. 

Mivel a Városkép a rendezvényt követően jele-

nik meg, Gyombolai Bálint szólhatott a meglepe-
tés-műsorszámról is:

– Képzelje el, milyen katartikus zenei élmény 
fültanúi lesznek mindazok, akik megtisztelik a 
vörösmartysok hangversenyét. Sok százan, fellé-
pők és vendégek közösen éneklik el a világ talán 
legszebb karácsonyi dalát, a csendes éjt. Az én há-
lás feladatom azon közreműködők bemutatása is, 
akik a szó szoros értemében levezénylik a műsort. 
rajtam kívül Molnár Zsuzsannáról, Gyombolainé 
Iványi Mártáról, Dévényi cecíliáról és Zsákainé 
Papp Anitáról van szó. Szólót énekel Dévényi ce-
cília, Balla Henrietta, Katona Vanessza és Havas-
Horváth László, zongorán reitmann Erika műkö-
dik közre. A műsort Kutasi Adrienn konferálja. 

Talán mondani sem kell: a szívet-lelket melen-
gető műsor jutalma hatalmas taps volt.

Ê (gönczöl)

Minden Kedves Olvasónak 
és Minden Kedves Kerületi 

Lakosnak békés, meghitt 
karácsonyt és egészségben, 

sikerekben bővelkedő
2017-es évet kíván a Városkép 

szerkesztősége! 
(Következő számunk

január 25-én jelenik meg.)
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�Önálló posta-
hivatala van a 
Havanna-lakóte-

lepnek december 12. 
óta. a nyitással régi 
óhaj teljesült, hiszen 
a 16 ezer fős lakókö-
zösség gyakorlatilag 
az első lakásátadá-
soktól, tehát 1978 
óta várt a postára. a 
Barta lajos utcában 
kialakított hivatal a 
központi fekvése ré-
vén könnyen elérhető 
a kerület Havannán 
kívüli részeiből is.

KeréKgyártó györgy  

csendben, különösebb hírverés 
nélkül nyílt meg a Havanna-la-
kótelep saját postahivatala de-
cember 12-én. Nagy beharango-
zásra nem is volt szükség, hiszen 
az itt élők egyfelől majd negyven 
éve vártak erre, másfelől az ön-
kormányzat saját cége, a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. már 2015 végén megkezdte 
a munkálatokat a Barta Lajos 
utca és a Kondor Béla sétány 
kereszteződésében álló szolgál-
tatóházban: az önkormányzati 
tulajdonú helyiségben működő 
diszkontbolt 140 négyzetméte-
res alapterületének egy részét 
kezdték el átalakítani postahi-
vatal céljára. A végleges nyitás 
időpontja a Magyar Posta Zrt. 
döntésén múlott.
A hivatal kialakításának tör-
ténete egészen 2009-ig nyúlik 
vissza, ekkor gyűlt össze csak-
nem kétezer aláírás a posta lé-
tesítése érdekében. A 2010-ben 
a képviselő-testületbe kerülő 
KDNP-s Kiss Róbert folyama-
tosan lobbizott a posta mellett, 
többször adott hangot annak a 
véleményének, hogy a lakótele-
pen egyre több az idős ember, 
akiknek gondot okoz messzebb-

re menni csekket befizetni vagy 
levelet feladni. A 2014-ben Kisst 
követő Havasi Zoltán képviselő 
a kezdeményezés mellé állt, és 
2015-re végre odáig jutott a tár-

gyalássorozat a Magyar Posta és 
az önkormányzat között, hogy 
felcsillant a nyitás lehetősége. 
Ekkor láttak munkához a Város-
gazda munkatársai a Barta Lajos 

utcában abban a reményben, 
hogy a szolgáltató most már ha-
marosan igent mond a nyitásra. 
A postahivatal tehát gyakorlati-
lag készen várt a döntésre. 

Az állami cég a korsze-
rű új fiók nyitását a Vándor 
Sándor utca 1. szám alatti 
Pestszentlőrinc 6. számú posta 
átköltöztetésével tudta megol-

dani. Ez a hivatal utoljára de-
cember 9-én nyitott ki. 

Az átköltöztetés mellett 
ugyanakkor több érv is szólt. A 
régi postával ellentétben az új 
ingatlan valóban központi he-
lyen található, gyalogosan és kö-
zösségi közlekedéssel egyaránt 
könnyebben megközelíthető, 
mint a Vándor Sándor utcai egy-
ség. Arról nem is beszélve, hogy 
a Barta Lajos utcai hivatal kör-
nyékén mintegy 3700-zal több 
lakos él. Az akadálymentesített 
új létesítmény és a régi hivatal 
között csupán néhány száz mé-
ter a távolság, de a Városképnek 
adott tájékoztatás szerint a még 
könnyebb megközelíthetőség ér-
dekében az önkormányzat már 
a két helyszín tömegközlekedé-
si kapcsolatának a javításáért is 
dolgozik.

ilyEn 
sZolgáltAtásoK 
is ElérhEtŐK:

– Bankkártyás csekkbefizetés
– Bankkártya-szolgáltatás 
– Gépjármű-, otthon-, utas-, 

élet- és balesetbiztosítás
– Befektetési termékek
– Lakás-előtakarékosság
– Betéti termékek 
– Első napi bélyegzés
– Western Union
– Postai személyi kölcsön
– E-tértivevény

Megnyílt a posta 
a Havannán!
16 ezer ember csaknem negyven éve várta ezt az eseményt
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Kitöredezett, nem biztonságos lépcső 
vezetett fel mostanáig a lőrinci piac-
hoz a Balassa Bálint és a Haladás utca 
közötti szakaszon. A bizonytalan lép-
cső különösen az időseknek okozott 
gondot, főképp sötétedés után. Lévai 
István Zoltán alpolgármester a ko-
rábbiakban elmondta a Városképnek, 
hogy megvan az anyagi forrás a felújí-
tásra, amelyet november közepén meg 
is kezdtek. A munkálatok nem tartot-
tak sokáig, hiszen december 15. óta 
már az új lépcsőn érik el a csarnokot 
a vásárlók. ráadásul az akadálymen-
tes feljárónak köszönhetően most már 

babakocsival, kerekesszékkel vagy 
egyszerűen a kerekes bevásárlótáská-
val is problémamentesen közelíthető 
meg a bejárat.

– Mindenekelőtt köszönöm az 
önkormányzat nevében a környéken 
élők türelmét – mondta Ughy Attila 
polgármester a Városképnek. – Fontos 
szempont volt, hogy a lépcső mostan-
ra készen legyen, hiszen a piacra járók 
ilyenkor kezdik beszerezni az ünnepi 
ételek alapanyagait. Örömmel adjuk 
át a vásárlóknak ezt a szebb és bizton-
ságosabb területrészt.

Mint arról már írtunk, ez a felújí-

tás egy nagyobb területrendezésnek 
a kezdete. A piachoz közeli modern 
lakóövezet gyorsuló fejlődése ugyan-
is egyre szükségesebbé teszi a Szent 
Lőrinc sétány környékének az átala-
kítását. A beruházás keretében terve-
zett új burkolatnak köszönhetően a 
gyalogosok és a karbantartó járművek 
is könnyebben közlekedhetnek majd 
a piac és az Üllői út közötti terüle-
ten. A burkolattal egy időben létre-
hozandó elvezetőrendszer meg fogja 
akadályozni a csapadékvíz felgyűlé-
sét, a kiültetendő virágok pedig még 
esztétikusabbá teszik a környezetet. 
A beruházás végén tehát nem csupán 
jobban megközelíthető piactér jön 
létre, hanem a szépen fejlődő kerület 
egészéhez is méltó környezet.

Ê K. gy.

SZABAD AZ ÚT 
A PIAcrA

Karácsony előtt másfél héttel átadta az önkormányzat a lőrin-
ci piac előtti felújított lépcsőt.  A bevásárlás így biztonságo-
sabb, kényelmesebb és akadálymentes, ráadásul a környezet 
is szebb lett.

Az új ingatlan központi helyen található, gyalogosan és közösségi közlekedéssel is könnyebben megközelíthető 

Életmentő adomány
Az országos Mentőszolgálat alapítványa, Pestszentlőrinc-
Pestszentimre önkormányzata és a helyi lakosok hozzájárulásával 
vásárolt lélegeztetőgép segíti a kerületi mentőállomás életmentő 
munkáját. A berendezés ünnepélyes átadóját a mentőszolgálat ró-
zsa utcai székhelyén tartották december 16-án. 

Az ajándékozás teljes folyamatát egy 
többszereplős összefogás mintapéldá-
jának minősítette Kónya Zoltán, az 
országos Mentőszolgálat Alapítvány 
kuratóriumának elnöke: 

– Nem egy mindennapi történet, 
amikor három szereplő gyorsan és egy-
szerre tud lépni. A XVIII. kerületben 
ez történt. Alapítványunk az önkor-
mányzattal és a kerületi lakosokkal 
összefogva előteremtette az életmentő 
lélegeztetőgép több millió forintnyi 
költségének fedezetét.

Ughy Attila polgármester a köszön-
tőjét dr. Pék László, az oMSZ orvos 
igazgatója felé tekintve egy praktikus 
kérdéssel zárta: 

– Milyen egyéb fontos információ-
kat tudhatnánk meg a Newport HT70-
es nevet viselő lélegeztetőgépről?

Az orvos igazgató bő és részletes vá-
laszából idézve: 

– Véleményem szerint az egészség-
ügy általános feladatainak javításában 
a mentőszolgálatba fektetett pénzek 
igen hasznosak, azonnali megtérülésük 
vitathatatlan. Bajtársaink azok, akik 

elsőként szembesülnek a nagy bajjal. 
Egy ilyen mobilis lélegeztetőgéppel 
felszerelt rohamkocsi bevetésével sok-
szorosára nőhet az életmentés esélye. 
Ne feledjük, néha perceken, sőt má-
sodperceken múlhat egy-egy életmentő 
beavatkozás sikere. A nagy lélekszámú 
XVIII. kerületen túl a szomszédos ke-
rületek és a környező települések is 
számíthatnak a lélegeztető szükség sze-
rinti azonnali alkalmazására.

Dömötör István, az egészségügyért 
felelős alpolgármester ígéretet is tett: 

– Az ünnepek után egyeztetünk 
a mentőszolgálat kerületi vezetőivel, 
hogy milyen módon tudná az önkor-
mányzatunk a Városgazda 18 Zrt. se-
gítségével még funkcionálisabbá tenni 
a kerületi állomást.

Az átadást követően a gyártó és a 
forgalmazó cég képviselői gyakorlati 
bemutatót is tartottak, majd a továb-
bi kérdésekre Győrfi Pál, az oMSZ 
kommunikációs és Pr-igazgatója, va-
lamint Szász Zsombor állomásvezető 
válaszolt.  

Ê gönczöl A
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� egyre több utca újul meg a 
kerületben. a dugonics utcá-
ban befejeződött a felújítás, 

a pestszentimrei szövet utcában 
pedig minden adott ahhoz, hogy 
folytatódjanak a munkálatok. 
Utóbbi helyszínen a lakók régi vá-
gya teljesül azzal, hogy az utcájuk 
szilárd útburkolatot kap.

PuSKáS AttILA     

A Szövet utcai felújítás kapcsán Lévai István Zol-
tán alpolgármester elmondta, hogy az önkor-
mányzat el akarja érni, hogy a kerület valamennyi 
utcájában aszfaltburkolaton lehessen közlekedni. 

Fejlődő réGió 
– A csatornázás befejeztével itt a lehetőség, hogy 
szilárd burkolatot kapjanak a földes utcáink. A 
körzet képviselőjeként is szívügyemnek tekintem 
az Igric utca, Szövet utca és a Nagykőrösi út által 
határolt terület fejlesztését. Ez a régió is megér-
demli, hogy az utcáiban 21. századi körülmények 
uralkodjanak – fogalmazott Lévai István Zoltán.

A Szövet utca burkolata az Igric utca és a kerü-
let határa között már elkészült. Az alpolgármester 
azt is elmondta, hogy enyhíteni kell majd az út-
építés befejeztével várhatóan növekvő autósforga-
lomból fakadó problémákat. Többféle megoldás is 
szóba jöhet, így a fekvőrendőrök kihelyezése vagy 
az utca egyirányúvá tétele.

Az Igric utcában található régi temetőt még 
az 1930-as években vásárolta meg az akkor még 
önálló nagyközség. Pestszentimre 1950-es Buda-
pesthez csatolásakor a sírkertet bezárták.

– A terület továbbra is a Fővárosi Temetkezési 
Intézet tulajdona, de az önkormányzat nevében 
tárgyalásokat kezdeményeztem annak hasznosí-
tásáról – mondta Lévai István Zoltán.

VéGe az árVíznek
A kerület egyik legmélyebben fekvő utcájában, a 
Dugonics utcában éveken át gondot okozott a Jó-
sika Miklós, a Margó Tivadar és a Madách Imre 
utcából lezúduló csapadékvíz. Az útpálya süllye-
dései miatt a csapadékvíz-elvezető rendszer nem 
tudott százszázalékosan üzemelni.

Kádár Tibor önkormányzati képviselő el-
mondta, hogy korábban rendszeresen előfordult, 
hogy közel egy méter magasságban borította el a 
víz a járdát, illetve a Dugonics utcában élők in-
gatlanjait.

– Ezt a problémát tavaly, a kerületben egyedül-
álló módon, zárt rendszerű csapadékvíz-csatorna 
kiépítésével oldotta meg az önkormányzat. A 20 
millió forintos beruházást követően idén a teljes 
csapadékvíz-elvezető rendszerhez új útpálya épült. 
Az útpálya-szélesítést is magában foglaló építke-
zés során betonalappal és megfelelő eséssel ellá-
tott szegélykövezett útszakasz készült, amelynek 
mindkét oldalán zöldsávot is kialakítottak, ahova 
tavasszal új fasort telepítenek. A járdafelületek a 
tervek szerint jövőre térkő burkolatot kapnak. 

A képviselő körzetében több mélyen fekvő utca 
is található, ahol rendszeresen gondot okoz, illet-
ve egyre több utcában már csak okozott az esővíz. 
Szinte pontosan egy évvel ezelőtt az Üllői út felől 
a Kossuth Lajos utca irányába lejtő Kosár utca fel-
újítása fejeződött be. 

látszik a Változás
A körzet fejlesztése ebben az évben is folytató-
dott. Ősszel a Kossuth Lajos utca páratlan olda-
lán mintegy 400 méter hosszan alakítottak ki új 
útszegélyt. A tavaly befejeződött csatornázást 
követően a Fővárosi csatornázási Művek az utcá-
ban lévő szennyvízcsatornát átminősítette csapa-
dékvíz-elvezetővé, így lehetőség nyílt arra, hogy a 
már meglévő, illetve a felújítás során kiépített víz-
nyelőket a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. munkatársai bekössék a csatornába. Ide tor-
kollnak egyébként a Kosár utca víznyelői is.

Az önkormányzat arra törekszik, hogy a csa-
padékvíz által leginkább sújtott utcákban a lehe-
tőségekhez mérten minél előbb megakadályozza, 
hogy az összegyűlő víz további károkat okozzon. 
A tervek szerint jövőre megoldódik például a Pa-
rázs utca csapadékvíz-elvezetése is. 

Kádár Tibor az utcák felújításával kapcsolat-
ban többször is megemlítette, hogy folyamatosan 
kapja a lakóktól az elégedett visszajelzéseket, és 
hogy az sem utolsó szempont, hogy a megszépült 
utcáknak, a rendezett környezetnek köszönhetően 
a lakóingatlanok értéke is növekedésnek indult. A 
felújítások során az úttest és a járda között lévő 
zöldsávokra is figyelmet fordít az önkormányzat. 
Ahol csak lehet, így a Dugonics utca mellett a 
Kossuth utcában is, fasor telepítésével teszik esz-
tétikussá a környezetet.

neMcsak épülnek,
szépülnek is
A Dugonics utca elkészült, a Szövet utcában folytatódhat a munka

 

EZ volt AZ év
 A vároSgAZDA XVIII. kerület Nonprofit 

Zrt. a Kassa Utcai Általános Iskolában az év 
elején teljesen felújította a második emeleti 
vizesblokkot.

 A vöröSMArty MIHáLy Ének-zenei 
Nyelvi Általános Iskola és Gimnáziumban 
szintén felújították a mosdóhelyiségeket. 
Megtörtént a víz- és csatorna-lefolyórend-
szer teljes cseréje, továbbá a villanysze-
relés, az aljzatburkolás és csempézés, a 
vízálló térelválasztó elemek kialakítása, 
valamint az új szaniterek beépítése is. 
A későbbiekben felújították a bejárati lép-
csőt is, amivel befejeződött az a fejlesztés, 
amelynek eredményeként az épületegyüttes 
már valóban impozáns képet mutat.

 AZ INtéZMéNyI JátSZótereKeN 
660 játszóeszközt tartott karban, illet-
ve szabványosított a városüzemeltető 
cég. Pestszentimrén a Hősök terén, 
Pestszentlőrincen a Nefelejcs utca mentén 
a Görögdombon egy-egy új köztéri 
fitneszpark készült el március végéig.

 A vároSgAZDA ISMét megszervezte 
saját nyári táborait a Bókay-kertben és a 
Vilmos Endre Sportcentrumban. Labdarú-
gás, úszás/vízilabda, küzdősport, strand-
labdarúgás és általános sportágválasztó 
táborozási lehetőség várta a heti turnusok 
résztvevőit. A program sikerét bizonyítja, 
hogy míg tavaly összesen mintegy 230 
gyerek vett részt a cég nyári táboraiban, 
addig idén már a harmadik héten elérték 
ugyanezt a számot. 

 A bóKAy-KertbeN 2015-ben megépí-
tett strandfocipályát továbbfejlesztették 
ebben az évben. A Városgazda Utánpótlás 
Akadémia Futsal- és strandlabdarúgó 
szakosztályának igényeihez alkalmazkodva 
a biztonsági zónák kialakításával a hivatalos 
versenyek szabványai szerint építették át a 
homokos pályát. Elkészült a két sportöltöző 
és a vizesblokk is. Az épületrész másik fele 
konyhával, vizesblokkal és melegedővel 
egészült ki.

 FeLÚJítottA A vároSgAZDA a Ge-
rely utcai futópályát és távolugrópályát. 
Ősszel a Bókay-kertben a meglévő BMX 
kerékpárpálya újjáépítését és egy új 40x20 
méteres műfüves labdarúgópálya építését 
készítették elő a Nagyszínpad mögötti 
területen. 

 PáLyáZAtI ForráSbóL felújították a 
sportcsarnokot a Vilmos Endre Sportcent-
rumban. Különlegesség, hogy az épület két 
oldalán a műanyag nyílászárókba szerelt 
stadurpanelekkel kizárták a zavaró fénye-
ket. Az elkopott parketta a felcsiszolás után 
új pályafestést kapott. 

 A JárDAProgrAM keretében az erre az 
évre előirányzott 15 kilométernyi szakasz a 
terveknek megfelelően készült el. Lakossági 
szolgáltatás keretében folytatta a cég a házi 
csatornabekötéseket.

 öLtöZőK SZéPüLteK meg az Eötvös 
Loránd Általános Iskolában és a Kondor 
Béla Általános Iskolában. A szeptemberi 
iskolakezdésre az öltözőkhöz vezető folyo-
sószakaszokat is felújította cég. 

 A KerüLetbeN 15 helyszínen folytató-
dott a csapadékvíz-elvezető rendszerek 
megújítása. Megtörtént a Kiss István és a 
Varjú utca sarkán lévő esővíz-elvezető rend-
szer karbantartása. A Margó Tivadar és a 
Batthyány utca sarkán egy burkolt árok, a 
Kossuth Lajos utcában az esővíz elvezetése 
valósult meg. A Kaszás utcai csapadékvíz-
tározó 400 köbméteresre bővült.

 KertéSZetI FeLADAtoKAt, parkosítást, 
virágültetést végzett a városüzemeltető szá-
mos helyszínen, többek között a Méta utcai 
körforgalomban, a Kisfaludy és a Vezér 
utca kereszteződésében és a Hargita téren. 
Folytatódott a cég sikeres virágtermesztési 
projektje is. 

 A FAüLtetéSI ProgrAM keretében 
háromszáz szabad gyökerű fát ültetett el a 
Városgazda a kerület különböző részein. Az 
ültetési helyek kiválasztásakor maximálisan 
igyekeztek figyelembe venni a lakossági 
igényeket. A Szemere-domb környezetében 
fasort alakítottak ki, és pótolták a faápolás 
részeként kivágott fákat. 

ElKésZÜlt AZ AlACsKAi úti JárdA 
Befejeződött a járdaépítés az alacskai úton. tavaly a termény utcától az alacskai út 78-
as számig, idén pedig egészen a kerület határáig készült el a járda, amelynek hiányában 
korábban csak az úttesten lehetett gyalogosan közlekedni. Összesen 1100 méter hosszú 
járdaszakasz épült meg. 
– elsősorban a gyerekes családoknak köszönhetően gyarapodott a kerületrész lakossága. 
járda hiányában nappal is nagy körültekintést igényelt a gyalogos közlekedés, éjszaka pedig 
egyenesen életveszélyes volt az úttest szélén menni – emlékeztetett a korábbi viszonyokra 
dámsa józsef önkormányzati képviselő.
az összesen 1100 méter hosszú járdaszakasszal együtt megvalósult az úttest szélesítése is.

Lévai István Zoltán alpolgármester a Szövet utca egyik lakójával beszélget a tapasztalatokról 

Dámsa József önkormányzati képviselő  
az új járdát mutatja az Alacskai úton

Kádár tibor önkormányzati képviselő 
a felújított Dugonics utcában



Városkép p 2016. december 21. XXV. évfolyam 21. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

8 A csatornarákötéseket segítheti a talajterhelési díjról szóló rendeletkÖzélet

�az önkormány-
zat képviselő-
testülete de-

cember 12-i ülésén 
megalkotta a talaj-
terhelési díjról szóló 
17/2012. (V. 4.) számú 
önkormányzati ren-
delet módosítására 
vonatkozó rendeletet. 
ez továbbra is díj-
mentességet biztosít 
a csatornarákötéssel 
még nem rendelkező 
ingatlantulajdonosok 
számára.

PuSKáS AttILA   

A képviselő-testület a díjmen-
tesség meghosszabbításával 
mérsékli az érintett lakosok fi-
zetési kötelezettségeit, egyúttal 
elősegíti a közcsatornához való 
csatlakozást. A mentességi idő-
szak alatt az önkormányzatnak 
a talajterhelési díjból nem szár-
mazik bevétele. Az új rendelet 
nem érinti a szennyvízelveze-
téssel kapcsolatos helyi közszol-
gáltatásról szóló szabályozást, 
amely szerint december 31-ig fi-
zethetnek kedvezményes – azaz 
az ingatlanon átvett folyékony 
hulladék mennyisége utáni – 
díjat azok, akik nem a vízfo-
gyasztáson alapuló elszámolást 
választották. 

inGyenes úszás
A testületi ülésen határozat szü-
letett arról is, hogy az általános 
iskolai mindennapos testnevelés 
keretében a kötelező úszásokta-
táshoz az önkormányzat továbbra 

is díjmentesen teszi lehetővé az 
uszodák használatát. Ennek érde-
kében a testület felkérte a Város-
gazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt-t, hogy a 2017. január 1. és 
június 30. közötti időszakra 
együttműködési megállapodást 
kössön a Külső-pesti Tankerületi 
Központtal. 

A képviselők jóváhagyták a 
2017. évi sportfeladatok és sport-
tevékenységek programját, és 
felkérték a polgármestert, hogy 

annak költségeit terveztesse be 
a jövő évi költségvetésbe. A pa-
letta nagyon széles. A teljesség 
igénye nélkül szerepel a támogat-
ni kívánt programok között az 
Imre–Lőrinc-futóverseny, a Tour 
de Bókay, a sportágválasztó, az 
önkormányzati sportnap, a sport-
ízelítő vagy éppen a Malacvágta. 

a posta üGyéBen
Makai Tibor a Szent Lő-
rinc-lakótelepen bezárt pos-

tahivatal miatt fordult a 
polgármesterhez. A Jobbik 
önkormányzati képviselője 
írásos kérdésében felidézte, 
hogy a Magyar Posta már a 
havanna-lakótelepi posta-
hivatal építésének kezdetén 
jelezte, hogy nem kíván egy-
máshoz ennyire közel két 
egységet üzemeltetni. Makai 
Tibor az ülésen felvetette, 
hogy a Vándor Sándor ut-
cai postahivatal bezárásából 

fakadó kényelmetlenségek 
mérséklésére az önkormány-
zat szorgalmazza csekkbefi-
zető automaták felállítását.

Fehér Gábor szocialista 
képviselő tájékoztatta a tes-
tületet a bezárt posta újra-
nyitása melletti december 9-i 
demonstrációról, és arra kér-
te Ughy Attila polgármestert, 
segítsen abban, hogy közös 
erővel elérjék a postahivatal 
újranyitását.

A képviselő-testület a díjmentesség meghosszabbításával mérsékli az érintett lakosok fizetési kötelezettségeit

táMogatásokról is döntöttek
 Segítség a kötelező úszásoktatáshoz 

 

A 2024-Es BUdAPEsti 
oliMPiA tErvEirŐl
a képviselő-testületi ülés 
napirendi pontjainak 
tárgyalásának szüne-
tében zajlott a 2024-es 
olimpiai pályázat fővárost 
érintő beruházásainak, 
a tervezett közlekedési 
fejlesztéseknek a bemuta-
tója. schneller domonkos, 
a kiemelt kormányzati 
Beruházások központjá-
nak stratégiai főigazgatója 
elmondta, hogy az olimpia 
nagyon komoly fejleszté-
seket igénylő rendezvény, 
de a nemzetközi olimpiai 
Bizottság (noB) arra 
törekszik, hogy ne csak az 
óriási világvárosok, hanem 
a jóval kisebb városok is 
meg tudják rendezni.
– a noB az olcsóbb és 
kisebb léptékű olimpiákat 
részesíti előnyben, mert 
el akarja kerülni, hogy a 
gazdag országok privilégi-
uma legyen a rendezés – 
mondta a főigazgató.
a szervezők szándé-
ka szerint a budapesti 
emberléptékű olimpia 
lenne, hiszen több fővárosi 
helyszín között a távolsá-
got gyalog vagy biciklivel 
is kényelmesen meg lehet 
tenni.  
a XViii. kerületet érintő 
olimpiai fejlesztésekről 
szólva példaként elhang-
zott, hogy a repülőtérre 
vezető utat a tervek 
szerint 2 x 3 sávosra 
bővítenék. 
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Galgóczy Zoltán a bevezető-
jében úgy fogalmazott, hogy 
rendkívül sokrétű és színes a 
kerület kulturális élete.

– Ennek egyik mozgató-

rugója a kiváló intézményi 
struktúra. Kevés olyan kerület 
van Budapesten, amely hoz-
zánk hasonlóan három műve-
lődési, illetve közösségi házzal 

rendelkezik. Szintén kiváló a 
helytörténeti gyűjteményünk, 
amely nyár óta már Tomory La-
jos Múzeumként működhet. A 
gasztrokultúrában korábban is 
erős volt a kerület, elég csak a 
Szeptemberi Kóstolóra gondol-
ni, de tavaly csatlakozott hozzá 
a sörfesztivál is. A Városgazda 
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
szervezésében is számos kiváló 
program várja az érdeklődő-
ket, példaként elég csak Hor-
gas Eszter koncertjét felidézni. 
Az önkormányzat másik cége, 
a Városinfó 18 Nonprofit Kft. 
alapvetően tévéműsor-szolgál-
tatással foglalkozik, de ingyenes 
műsoros esteket is szervez kü-
lönféle helyszíneken. Ezeken fel-
lépett már többek között Karda 
Beáta és csonka András is.

Az alpolgármester kiemelte, 
hogy több kiváló tánctársulat – 
többek között a Botafogo Tánc-
együttes és a Tébláb Alapfokú 
Művészeti Iskola – tevékenyke-
dik a kerülettel szoros együtt-
működésben. 

– Idesorolható a Lőrinci 
Színpad is, amely a leggyak-
rabban gyerekelőadásokat tart, 
de mindezek csak kiragadott 
példák, mert a kerület kulturá-
lis élete igen sokrétű – mondta 
Galgóczy Zoltán.

Az intézményi beszámolók 
során Császár Bíró Lilla, a Kon-
dor Béla Közösségi Ház vezető-
je elmondta, hogy egy közösségi 
ház alapvető feladata a nevéből 
adódóan a kisebb-nagyobb kö-
zösségek építése.

– Ezzel a lehetőséggel nagyon 
sokan élnek, a Kondorban hat-

van különböző klub működik, 
használja rendszeresen a közös-
ségi ház nyújtotta infrastruk-
túrát. A klasszikus művelődési 
házként tevékenykedő rózsa ez-
zel szemben nagy rendezvények 
befogadására is alkalmas, nagy 
színpaddal, színházteremmel. 
Bevétel és kínálat szempontjá-
ból is alapvetően mást nyújt a 
két intézmény, de minden kor-
osztály megtalálja a maga szó-
rakozási lehetőségét – mondta 
császár Bíró Lilla, hozzátéve, 
hogy kulturális szempontból a 
gyerekek megszólítása elsődle-
ges feladat.

Az idén múzeumi besorolást 
nyert helytörténeti gyűjtemény 
büszkén viselheti a Tomory La-
jos Múzeum nevet. Ez derült ki 
Heilauf Zsuzsanna beszámo-
lójából. Az intézményvezető 
elmondta, hogy az új besorolás 
nagyobb mozgásteret ad, ami-
nek elsősorban a pályázatokon 
való indulás tekintetében veszik 
hasznát.

– Fontos elmondani, hogy a 
múzeum azért van, hogy a kö-
zösség számára gyűjtsön anya-
gokat. Azoknak az embereknek, 
akik szeretnének foglalkozni a 
lakóhelyük történetével, szeret-
nék megőrizni a helyi identi-
tásukat, vagy egyszerűen csak 
szeretnek a múltban kutakodni.

A Pestszentimrei Közössé-
gi Ház vezetője, Ódor Katalin 
kiemelte, hogy a kívül-belül 
korszerűsített – és napjainkban 
a könyvtár folyamatban lévő 
kialakításával is fejlődő – in-
tézményről igyekeznek fiatalos 
képet kialakítani.

– A PIK helyszíne és környe-
zete közel száz éve szolgálja a 
pestszentimrei kulturális életet. 
Bízom abban, hogy a közössé-
gi ház meghatározó arculata a 
közeli jövőben magával húzza a 
vasúti kereszteződés környéké-
nek megjelenését is.

Ê-puskás-

gazdag a kerület 
kulturális élete

ÖnÉrtÉkelÉs És
internetfüggősÉg
szorongástól az önbecsülésig címmel rendezett kon-
ferenciát a Fővárosi Pedagógiai szakszolgálat Xviii. 
Kerületi tagintézménye november végén a Kondor 
Béla Közösségi házban. 

A gyerekek gyakran 
amiatt nem tudnak 
az iskolában meg-
felelően teljesíteni, 
mert a családi prob-
lémáik miatt szo-
ronganak, és ezáltal 
az önbecsülésük is 
sérül. Sokaknak az 

internet jelent valamiféle kiutat ebből a helyzetből, a baj csak 
az, hogy függővé is válhatnak. Éppen ezért ez a témakör állt 
a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII. Kerületi Tagintéz-
ménye által szervezett konferencia középpontjában. 

Miután Galgóczy Zoltán alpolgármester megnyitotta a ta-
nácskozást, Várnai Dóra, Az iskoláskorú gyermekek egész-
ségmagatartása című vizsgálatban dolgozó pszichológus és 
pedagógus az Iskolai agresszió, szorongás, önértékelés cím-
mel tartott előadást. A kortársbántalmazás a világ számos or-
szágában – így hazánkban is – nehezíti az iskolai közösségek 
életét. 

Dr. Koronczai Beatrix szakpszichológus, az ELTE Pedagó-
giai és Pszichológiai Karának adjunktusa arról beszélt, hogy 
hogyan függ össze az önértékelés és az internetfüggőség a fi-
ataloknál. A témakörről sok publikáció látott már napvilágot. 
Ezek többsége kapcsolatot talált az alacsony önértékelés és a 
problémás internethasználat között, azonban az eredmények 
nem egyöntetűek.  Ugyanakkor a problémás közösségioldal-
használat jelensége kapcsán összetettebb kép rajzolódik ki. A 
legtöbb diák aktív Facebook-felhasználó, és ez függőséghez 
vezethet. Ha túl sok kapcsolatot tartanak fenn, akkor sok ér-
zelmi hatás éri őket, túlérzékennyé, feszültté válhatnak.

Vajon az a veszélyeztetett, akinek alacsony az önbecsülé-
se, vagy éppen ellenkezőleg?  

Pál Ferencnek, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné 
Intézete munkatársának előadása a Szorongástól az önbecsü-
lésig címet viselte. Az atya szerint az önbecsülés sok szoron-
gástól és aggodalomtól szabadít meg, gyógyítja a sebeinket, 
és lehetővé teszi, hogy egészségesen és önfeledten éljünk. 
Abban is segít, hogy szembenézzünk a realitásokkal, még ha 
ez fájdalmas is.

Ê F. e. 

A Xviii. kerület kulturális élete volt a témája a december 
12-i közmeghallgatásnak. Az önkormányzat tanácster-
mében galgóczy Zoltán alpolgármester röviden össze-
foglalta, hogy milyen lehetőségek várják azokat, akik 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén keresnek kulturális 
programokat, majd a művelődési és közösségi házak 
vezetői számoltak be az ez évi munkájukról.
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Adventi várakozás
Barátoknak címezte ünnepi meghívóját Kucsák lász-
ló országgyűlési képviselő. Az Adventi várakozás 
című december 10-i rendezvényre oly sokan érkeztek 
a kormánypártok támogatói közül a Polgárok házába, 
hogy a később jövőknek már csak állóhely jutott.  

A köszöntőjében Kucsák László kiemelte:
 – Van-e alkalmasabb időpont, mint az adventi békés, nyugodt 

várakozás hete köszönetünk kinyilvánítására? 
A kérdésére önmaga válaszolt: nincs. 
– Őszinte köszönettel tartozom nektek az egész évben nyújtott 

önzetlen segítségért, jó tanácsokért. rövid, de tartalmas műso-
runkkal és az ezt követő, minden alkalommal meghitt hangulat-
ban elfogyasztott vacsorával szeretnénk tisztelegni a munkátok 
előtt – tette hozzá.

A képviselő Kosztolányi Dezső Karácsony című versével fejez-
te be a köszöntőjét. 

Dr. Korányi András evangélikus lelkész adventi gondolatait kö-
vetően Ughy Attila polgármester a korábbi karácsonyok hangula-
tára emlékezett: 

– Megmaradtak bennem a régi karácsonyok csillogó fényei, 
díszei és az otthon melegében eltöltött családi együttlétek boldog 
órái. ám, ahogy körülnézek, itt is egy nagy családi közösségben, 
veletek együtt ünnepelve köszönhetem meg áldozatos munkáto-
kat. Kívánom, hogy legyen mindenkinek áldott és boldog kará-
csonya!

Az ünnepség Endrődi Ágnes és Jegercsik Csaba színművész A 
betlehemi csillag üzenete című megfogó előadásával folytatódott. 
A tombolasorsolás izgalmas pillanatait követően ízletes vacsorá-
val zárult a karácsonyi rendezvény. 

    Ê g. A.

Kapni jó, adni öröm
A Csontváry iskola tanulói egy ugandai iskola diák-
jainak gyűjtöttek ajándékokat, amelyeket ünnepélyes 
keretek között vett át a Magyar Afrika társaság de-
cember 9-én, hogy eljuttassa az afrikai tanulókhoz. 

A csontváry Kosztka Tivadar általános Iskola vezetősége pár 
hónapja felhívást tett közzé: „Az ugandai King David isko-
la diákjai nagy szegénységben élnek, ám szorgalmasan jár-
nak iskolába, hogy elérhessék álmaikat. Mi segítsünk nekik!”  
Amikor Gáspár Attila mentőtiszt idén áprilisban a Magyar Afri-
ka Társasággal (AHU) Ugandában misszión vett részt, felkeresték 
a King David iskolát is, amely az esőerdő sűrűjében található. A 
mentőtiszt elmondta a gyerekeknek, hogy a felesége révén kap-
csolatban áll egy magyarországi iskolával, azoknak pedig több 
sem kellett, s lerajzolták az iskolájukat és annak környezetét... 
Amikor hazajött a csapat, a csontváry iskola aulájában kiállítást 
rendeztek az ugandai tanulók rajzaiból és az ott készült fotókból. 
A pedagógusok pedig kihirdették, hogy aki tud, hozzon olyan 
holmikat, amilyenekre egy diáknak szüksége lehet. A gyerekek 
aztán elmondták a szüleiknek, hogy szeretnék megajándékozni az 
ugandai gyerekeket, így egyre csak gyűlt az adomány az iskolá-
ban. 

Az ünnepélyes átadásra eljött Raymond Irambo, az AHU fő-
titkára, Kembe Sorel szóvivő, Abebe Dániel énekes (művésznevén 
Bebe), jószolgálati nagykövet, akik megköszönték a diákoknak az 
adományt, majd a Serengeti Troup tagjai (itt élő tanzániai zené-
szek) fergeteges hangulatot teremtettek a tornateremben. Ugyan-
ezen a programon adták át a csontvárys gyerekek az országos 
Mentőszolgálat munkatársának az összegyűjtött plüssmacikat is, 
amelyeket azok a magyar gyerekek kapnak meg, akiket valami-
lyen egészségügyi okból mentőautóval kell szállítani. 

Ê Fülep e. 

csángóknak 
gyűjtöttek
„idén is gyűjtést szervezünk a messzire szakadt ős-
gyökereinknek, a moldvai csángóknak!” – így szólt a 
Meteo Klinika felhívása, s a kezdeményezést a Fidesz 
Xviii. kerületi szervezete is felkarolta. Egy furgon-
ra való játék és ruha gyűlt össze egy hét alatt, és az 
ajándékok talán már örömet is szereztek a 800 kilo-
méterre lévő Klézse faluban.

Az adományt nem sokkal karácsony előtt a nemes akció kulcs-
figurája,  Duma István András csángó költő személyesen osztja 
szét a Klézse nevű faluban dr. Pintér Ferenccel, a pestszentlőrinci 
Meteo Klinika igazgatójával együtt.

– Jó tíz évvel ezelőtt egy erdélyi–csángóföldi körút alkalmá-
val ismertük meg Andrást, aki igen sokat tesz csángóföldön a 
magyar nyelv és kultúra megőrzéséért. Azóta többször tartott 
a kerületünkben sikeres előadásokat, illetve rendkívüli iskolai 
történelemórákat – mesélt a kezdetekről Pintér Ferenc. – Megis-
merve a csángók életét, problémáit, elhatároztuk, hogy segítünk. 
Minden évben sikeres az akciónk, tavaly például negyven zsákot, 
illetve kartondobozt töltöttek meg az adományok, mint ahogy az 
idén is hasonló nagyságrendről számolhatunk be, szinte megtelt 
az egyik irodánk az ajándékokkal. 

Elsősorban játékot, mesekönyvet, sportszert és gyermekruhát 
várnak minden évben, mert csángóföldön sok a gyerek. 

– Nem ritka egy-egy családnál a négy-öt, de a hat-nyolc gyer-
mek sem, ezért sok mindenre van szükség. Így, különösen ka-
rácsony közeledtével, jó érzés örömet szerezni nekik. A Szeret-
Klézse Alapítványt anyagilag is támogatjuk az építkezésben és a 
működésben – tette hozzá az igazgató.

Az összegyűjtött adomány elszállítását Pestszentlőrincről 
Duma István András váci kapcsolatának köszönhetően vállalta 
Fördős Attila polgármester, ugyanis a váciak szintén minden év-
ben szerveznek gyűjtést.

Ê (temesi)
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� érezhető volt 
a karácsonyi 
hangulat a kon-

dor Béla közösségi 
Házban december 
10-én megrendezett 
kerületi nemzetiségi 
fesztiválon. Hangulat-
fokozóként hétnyelvű 
zsibongás töltötte 
meg a színháztermet, 
ám a bábeli zűrzavar 
elmaradt. 

göNcZöL ANDráS  

A lengyel, a német, a horvát, az ör-
mény, a bolgár, a ruszin, a szerb nyelv 
a nyelveket nem ismerők számára is 
ünnepélyessé, egyben szinte érthető-
vé formálódott az összhatásában.

Miután a másfél száznál is több 
meghívott vendég kölcsönösen üd-
vözölte egymást – ami önmagában 
is komoly fegyvertény –, és elfoglalta 
a helyét, Balogh Katarzyna, a lengyel 
és Molnár Hajnalka, a német nem-
zetiségi önkormányzat elnöke üdvö-
zölte a megjelenteket, majd Szarvas 
Attila, a nemzetiségi ügyekben is 
illetékes alpolgármester mondott kö-
szöntőt:

– rohanós időszakban vagyunk, 
ám a mai fesztivál kiváló alkalom 
egy szusszanásnyi pihenésre, és ezt 
barátok között tehetjük. Kívánom, 
hogy olyan örömmel élvezzék a 
nemzetiségi műsorszámokat, mint 
amekkora örömmel készültek a sze-
replők a mai délutánra… Befejezésül 
lenne még egy kívánságom: egymást 
segítve tegyék még színesebbé a ma-
guk, illetve országunk minden lako-
sának hétköznapjait.

Az igényesen összeállított prog-
ramot megelőzően egy római és egy 
görög katolikus pap a vallására jel-
lemző karácsonyi hagyományokról 

mesélt, majd áldását adta a rendez-
vényre és a vendégekre. A nemzetisé-
gi önkormányzatok elnökei az alpol-
gármesterrel közösen meggyújtották 
a harmadik adventi gyertyát, majd 
Molnár Hajnalka műsorvezetésével 
elindult a hét felvonásos nemzetiségi 
műsorfolyam.  

Kamil Roch Karolczuk egyenesen 
Lengyelországból érkezett. Frakkban, 
nagy tehetséggel megáldva, zongorá-
val kísérve minőségi énekléssel tette 
le a névjegyét első szereplőként. 

Mint az orgonasípok, emelkedő 
magassági sorrendbe igazodva ér-

keztek a bolgár óvodások, akik az 
előadásukkal tovább kényeztették a 
nagyérdeműt.

Lehetetlen volt nem észrevenni 
a következő fellépőket, az ötvenfős 
mohácsi hagyományőrző együttest. 
Itt nemcsak a nagyszámú szereplőre, 
hanem a százéves sváb kosztümökre 
is gondolok. Zenés-táncos produkci-
ójukban autentikus módon mutatták 
meg, milyen is egy igazi horvát–sváb 
esküvő. 

Méltán aratott nagy sikert a hu-
szonkét lengyel barátunk alkotta kó-
rus is a karácsonyi énekekkel. 

Bőven maradt a tapsból az örmé-
nyek színpadi darabjára, amelyben 
egy betlehemi történetet tettek köz-
kinccsé, és hosszú taps jutalmazta a 
ruszin trió kedves előadását is.

Ugye, emlékeznek még az első-
ként fellépő frakkos énekesre? A 
nemzetiségi fesztivált az ő harminc-
öt perces műsora zárta, érzelmi nyo-
mokat hagyva a vendégekben. Vajon 
mi mással magyarázható az, hogy 
az állófogadásra induló nagyérdemű 
a Karolczuk mester által előadott 
Sorrentói emléket dúdolva távozott a 
színházteremből? 

Hétnyelvű zsibongás
 Tegyék színesebbé a hétköznapjainkat

 

A bolgár óvodások műsora egyúttal jelezte, hogy van jövőjük a nemzetiségeknek

EZ volt AZ év
 AZ év eLSő KuLturáLIS eSeMéNye 

ezúttal is a Dohnányi Ernő Zeneiskola újévi 
hangversenye volt. 

 A MAgyAr KuLtÚrA NAPJA AL-
KALMábóL a velencei képzőművészeti 
biennále ihlette alkotásokból nyílt kiállítás 
január 22-én a Kondor Béla Közösségi Ház-
ban. A Pestszentimrei Közösségi Házban 
(PIK) ugyanezen a napon Pető Csilla író a 
Lélektánc a Caminón című könyvét mutatta 
be, másnap pedig Vágyakozás Velencébe – 
Finisszázs címmel nyílt tárlat.  

 JótéKoNySágI KoNcertet ADott 
Kucsák László országgyűlési képviselő ze-
nész barátaival február 13-án a PIK-ben. Az 
est bevételét a „Dohnányi Ernő Zeneiskola 
Alapítványa a tehetséges muzsikusokért” 
támogatására ajánlották fel.

 KoNDor béLA FeStő, grafikus, költő 
születésének 85. évfordulója tiszteletére 
Mester és tanítványa címmel rendezett 
emlékkiállítást februárban a Kondor Béla 
Közösségi Ház. 

 A JAPáN vILágöröKSég című fotóki-
állítást február 17-től láthattuk a PIK-ben. 
Február 21-én ugyanitt a Nemzetek napja 
– Japán elnevezésű rendezvény keretében 
ismerkedhettünk a távol-keleti ország 
kultúrájával. 

 A NeMZetKöZI Hírű, Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas Muzsikás együttes rendhagyó 
énekórát tartott február 22-én az Ady 
iskolában. 

 A HAZAFIAS KöLtéSZet a magyar 
irodalomban elnevezésű szavalóversenyt 
ebben az évben is megrendezte a Vörös-
marty iskola, március 10-én a Magyarság 
Házában.  

 A HeLyI KItüNtetéSeKet a hagyo-
mányoknak megfelelően március 15. 
tiszteletére adták át.

 AZ áPrILIS 11-i költészet napja jegyében 
a PIK-ben Nappal hold kél bennem címmel 
Turek Miklós, a Kondorban pedig Nyerges 
Attila és Leczó Szilveszter, az Ismerős Ar-
cok zenekar két tagja tartott irodalmi estet.

 HorgAS eSZter KoNcertJe, amelyet 
a Városgazda 18 Zrt. szervezett, nagy 
sikert aratott áprilisban a Pestszentimrei 
Sportkastélyban.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Emma néni kosara  
 Kisült-e már a kalácsom…?

Kis karácsony, nagy karácsony… És bizony, kisült, meg a malacka is, 
és a sok-sok kolbász is ott van már a padláson. Bizony. Viszont egy 
89 éves szombathelyi öregasszony (azt azért nem mondanám, hogy 
anyóka!) sajtot lopott a boltban, és rajtakapták. Nem tudom, mi 

lesz a sorsa, lehet, hogy megbüntetik, lehet, hogy nem, de a sajtot biztosan 
vissza kellett adnia. Világos: rendnek kell lennie! A hír olyan nagy jelentősé-
gű, hogy még a tévében is bemondták, de azzal együtt, hogy azonnal sokan 
jelentkeztek, hogy szívesen kifizetnék a sajt árát. Ez ilyenkor, adventi időben 
nem számít rendkívülinek, mert az emberek egyrészt tele vannak szeretettel, 
másrészt titokban azt sem tagadják, hogy ezen a téren van némi restanciá-
juk. Hogy nekem mennyi, ezzel most nem akarnék előhozakodni, de biztos, 
hogy több, mint amennyi fölösleges pénzem van. (Kisnyugdíjasként? Jó 
vicc…) De arra a kis sajtra még nekem is futotta volna, kár, hogy Szombat-
hely meglehetősen messze van, és abban is bíztam, hogy sokan megelőztek. 
Az ember különben is könnyen elintézi magában az ilyesmit. Annyiféle baj, 
szegénység, nyomorúság van a világban, hogy mit is tehetne ellene az az 
egy ember, aki én vagyok?! Persze azt is tudom, hogy sok kicsi sokra megy. 
Ezért nem is szoktam csak úgy továbblépni, ha kéregető embertársam állít 
meg. Vagy ha mégis, nem könnyű szívvel teszem. Beosztó lélek vagyok 
(erre tanítottak drága szüleim), mondhatni, előrelátó – egy hónapra föltét-
lenül, nyugdíjtól nyugdíjig. Megvan a magam „kerete”, amiből szerencsétlen 
embertársaimat segíthetem, ez nem sok, de nemritkán túl is lépem, annak 
ellenére, hogy (sajnos) szigorú határai vannak. (Úgy is mondhatnám, hogy 
ebben is megvannak a magam határai!) De amikor már én is félrenézek, nem 
tagadom, hogy mindig elszorul a szívem. Mint ahogy nem tudok hozzászok-
ni az utcán, beugrókban vagy bent, a városban az aluljárókban elfészkelődő 
emberek látványához sem. Homeless meg fedélnélküli – ilyen szép neveket 
adnak nekik, otthontalanoknak. Mondhatnák persze, hogy elég öreg vagyok 
már, hozzászokhattam a látványukhoz. Igaz, még kislány voltam, amikor az 
apukám kézen fogott, és elvitt a Mária Valéria-telepre. „Nézd, kislányom, 
hogyan élnek azok, akiknek nem jut… És mindennap adj hálát a jóisten-
nek, hogy neked nem kell ilyen sorsot megélned!” Tényleg sosem felejtem 
el, amit akkor láttam. S azóta is folyamatos az… emlékeztető. Azt hittem, 
megérhetem, hogy ilyesmire csak a magamfajta öregek emlékeznek majd, 
de – úgy látszik – ehhez még mindig nem éltem eléggé hosszú ideig. Amikor 
kislányként az esti imámat mondtam a meleg szoba paplanos ágyában a 
telepi látogatás után, azon gondolkodtam, hogy a legnehezebb és a legtöbb 
dolga Istennek van a világon. Nem csoda, hogy egy kicsit mindig lemaradás-
ban van… 

A mintegy 110 jogszabály módosításával létrejött tör-
vénymódosító csomag célja az általános eljárási szabá-
lyok egyszerűsítése, az engedélyhez kötött tevékenységek 
számának csökkentése és az ügyintézési határidők rövi-
debbé tétele volt.

A törvénymódosítások a következő területeket érintik:
- az általános eljárási szabályok egyszerűsítése 
- az engedélyhez kötött tevékenységek köre 
- az ügyintézési határidők rövidítése
- az anyagi jogszabályok egyszerűsítése 

a FüGGő Hatályú dÖntés
Az egyik leglényegesebb és nagy vitát kiváltó változás az 
úgynevezett függő hatályú döntés bevezetése volt. Ennek 
alapján a hatósági eljárások jelentős részét két hónapon 
belül be kell fejezni. Ez egy objektív határidő, néhány 
speciális eljárást kivéve hatvan napon belül, ahol pedig 
minden adat rendelkezésre áll, ott nyolc napon belül le 
kell zárni az ügyeket. Ha a hatóság túllépi a két hónapos 
határidőt, az eljárási díj visszajár az ügyfélnek. csökken-
tek az ügyintézési határidők is, például nem lehet azo-
kat meghosszabbítani hatósági eljárás esetén. Legalább 
ilyen fontos változás az, hogy a másodfokú hatóság nem 
utasíthatja új eljárásra az elsőfokú hatóságot. Korábban 
az ügyek negyven százalékában ez történt, ami nagyon 
megviselte az ügyfeleket, ezért most már érdemben kell 
döntenie a másodfokú hatóságnak. 

Huszonöt, korábban engedélyhez kötött tevékenysé-
get a jövőben már a bejelentést követően is lehet folytat-
ni. A hatóság nyolc napon belül ellenőrzi a jogszabályok-
ban előírt feltételek meglétét. Abban az esetben, ha azok 
nem állnak fenn, eltiltja az ügyfelet a tevékenységtől, és 
indokolt esetben szankcióval is sújtja őt. Az anyagi jog-
szabályok egyszerűsítéséhez tartozik például a közúti 
közlekedésről szóló törvény módosítása, aminek jóvoltá-
ból az ügyfelek elektronikus formában ingyen kérhetik 
le egy adott jármű műszaki állapotát, előéletét. 

állami rezsicsÖkkentés
Közel négyszázezren mondtak véleményt a járási/ke-
rületi hivatalok bevonásával megtartott konzultáción, 
s javaslataik megjelentek a jogalkotásban. Ezt állami 
rezsicsökkentésnek neveztük, pedig valójában az ál-
lampolgároknál jelentkező rezsicsökkentésről van szó. 
2016 januárjától több mint húsz hatósági eljárás díja és 
illetéke csökkent, illetve ingyenes lett, összesen tízmil-
liárd forintos összegben, azaz ennyivel több marad az 
állampolgárok zsebében. csak hogy érzékeltessem: ez 
az összeg egy 30–35 ezres város éves költségvetése. Ja-
nuártól ingyenes többek között az erkölcsi bizonyítvány 
igénylése (évente négyszer), a személyi igazolvány és a 
lakcímkártya kiállítása, az ellopott okmányok pótlása, 
a jogosítvány kiadása első alkalommal, a névváltoztatás 
családi állapot változása miatt, a diákigazolvány és a pe-
dagógusigazolvány kiállítása, a mozgásában korlátozott 
személy parkolási igazolványának pótlása, a felsőoktatá-
si felvételi eljárás díja. 

A vállalkozók, vállalkozások számára fontos lehet, 
hogy ingyenes az adóhatósági igazolás, a cégiratok ki-
állítása és a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus 
okiratok megküldése, a cégek éves számviteli beszá-
molójának közzététele, az üzlet működési engedélyével 
kapcsolatos eljárás, a vállalkozói igazolvány kiállítása, 
pótlása. Ami pedig az építésügyet érintő mentességeket 
illeti, ilyen a 160 négyzetméternél kisebb ház építési, 
használatbavételi vagy bontási engedélye. A kormányzat 
tervei szerint ez az első lépés volt, a gazdasági növekedés 
függvényében tovább lehet folytatni az állami rezsicsök-
kentést.

Az esztendő végéhez közeledve minden kedves olvasó-
nak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredmények-
ben gazdag új évet kívánok munkatársaim nevében is!

Hodruszky csaba
hivatalvezető

a kÖzigazgatás bürokrácia 
csÖkkentÉsÉÉrt
Kormányhivatal — az Önök szolgálatában
A közigazgatási bürokrácia csökkentésével összefüggő törvénymódosító csomag elfogadásával 
megvalósult a kormány egyszerűbb, gyorsabb és hatékonyabb közigazgatás kialakítására irá-
nyuló törekvéseinek első fontosabb lépése.
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A Turi család 
hagyományos népzenei koncertet 
adott december 11-én a városháza-
díszteremben turi András, turiné Jám-
bor rita, az ifjabbik András, Zsófia, Pé-
ter és Bálint, azaz a turi család. 

A telt házon nincs mit csodálkozni. A család 
tagjai profi és egyben szórakoztató előadás-
módjukkal még a népzenében kevésbé jártas 
hallgatóságot is képesek maguk mellé állítani. 
Ütemre mozgó lábak, együtt éneklő szájak és 
taps kísérte az adventi koncertet. A kínálat ha-
táron inneni és határon túli darabokat egyaránt 
magában foglalt. Tökéletesen megfértek egymás 
mellett az erdélyi ádámos falu táncdallamai, a 
zalai pásztorok énekes-táncos produkciója és a 
felcsíki táncok, amelyeket a téblábosok adtak 
elő.

– A ma esti előadásunkban ötvöztük a nép-
szokások zenei és táncos darabjait az adventi, 
karácsonyváró dallamokkal –  mesélte Turi 
András. – Vendégeket is hívtunk, olasz György 
hegedűn, Szűcs Sándor kobzán és brácsán elő-
adott száma színesítette a népzenei programot. 
Egy meglepetést is tartogattunk zeneértő bará-
tainknak. Meghívásunkat elfogadva csak ne-
künk táncolt a Fölszállott a páva televíziós te-
hetségkutató műsorból ismert Farkas Hajnalka 
és csákvári Bálint.

A Turi család az önként jelentkezőknek be-
tanított néhány tánclépést és éneket is, majd a 
közösen meggyújtott harmadik adventi gyertya 
lángja mellett búcsúztak el a közönségtől.   

Ê g. A.

„Sztárvendég”  
a páholyban

 
nem igazán illik hozzá a kifejezés, de 
varjú imre személyében sztárvendége 
volt december 7-én a kerületi Pátria 
Páholy Egyesületnek, amelyet jó céllal 
hívtak életre a kerület közösségi érté-
keinek megőrzésére, gyarapítására, az 
értelmiségi körök szervezésére. rövi-
den: lokálpatrióta emberek értelmes 
párbeszédére.

 

Hogy miért is neveztük a bevezetőben sztárnak 
a vendéget, az Ibolya utca egyik szépen gondo-
zott házának lakóját, Varjú Imre nyugalmazott 
plébánost, katolikus atyát?

Aki figyelte az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulója alkalmából átadott 
kitüntetéseket és elismeréseket, az egyetérthe-
tett azzal, hogy a pappá szentelésének 60. év-
fordulójára az idén emlékező Varjú Imrét joggal 
hívja meg a Pátria Páholy.

– Túl gyakorta szerepeltem az elmúlt idő-
ben, ez nem az én világom. Amikor Mester 
László elnök úr megtisztelt azzal, hogy legyek 
a Pátria Páholy vendége, hozzátette azt is: csak 
saját magamról kell beszélnem. Azt gondoltam, 
hogy a leghitelesebben valóban én tudok megfe-
lelni ennek – mondta az atya, aki a Városháza-
díszteremben közel egy órán át mesélt hol meg-
rázó, hol továbbgondolásra késztető, hol tán 
megmosolyogtató emléktöredékeket azokból az 
időkből, amikor nem volt páholy, csak kemény 
priccs, vallatás meg emberi gonoszság. S mind-
ez nem is oly régen, három emberöltővel ezelőtt 
történt…

Vagyis Varjú atya saját magáról, a mögötte 
hagyott, nemegyszer viharos, lelket is próbáló 
évtizedekről mesélve azt tette, amire felkérték. 

Lehet, hogy túlságosan is jóra sikeredett a 
„prédikáció”, mert a hallgatóság soraiban egy-
két ember a könnyeivel küszködött. Igen, a pá-
holynak sem mindig az a dolga, hogy kényel-
mesen szórakozzunk benne…

Ê (róth)

Ajándékot kaptak és adtak is 
A soFi apraja-nagyja izgatottan várta december 6-án a Mikulást. 

Az idén is meglátogatta a XVIII. kerületi SoFI 
(Speciális oktató és Fejlesztő Intézmény) tanu-
lóit a Mikulás, aki ez alkalommal a Magyaror-
szági Vietnamiak Egyesületének ajándékaival 
lepte meg a gyerekeket. A diákok a Mikulás-
ünnepség keretében először a pedagógusok által 
szervezett bábműsornak örülhettek, majd ők 
adtak elő az alkalomhoz illő verseket, dalokat.

A fehérszakállú nem fukarkodott a di-
csérő szavakkal, miközben az ajándékokat 
osztogatta. Kicsik és nagyok hatalmas Mi-
kulás-csomagot kaptak, tele csokoládéval és 
más édességekkel, ezen kívül minden tanuló-
csoport egy-egy társasjátékot is átvehetett. Az 
ünnepségen részt vett az adományozó egye-
sület elnöke, Vu Quy Duong a kíséretével, va-

lamint Lévai István Zoltán alpolgármester is.  
– régi hagyomány az intézményben, hogy 
ilyenkor ajándékot készítenek a felsősök az 
ovisoknak és az alsó tagozatosoknak. Így volt 
ez most is – mondta Csík Árpádné gyógype-
dagógus, a SoFI Életjel Alapítványa kurató-
riumának elnöke. – Az adventi készülődést 
nagyon fontosnak tartjuk, és arra törekszünk, 
hogy az meghitt, örömteli együttlétet jelentsen 
az intézmény diákjainak, legyen szó kézműves 
foglalkozásról, bábozásról vagy a karácsonyi 
műsor megtanulásáról. Bízunk benne, hogy az 
iskolában átélt élményeket a gyerekek az ottho-
ni ünnepi előkészületek során is kamatoztatni 
tudják.

Ê Fülep e.

A Kapocs általános és Magyar–Angol Két Tan-
nyelvű Iskola által szervezett országos angol 
nyelvű vers- és prózamondó versenyen ezúttal 
22 iskolából 81 tanuló vett részt.  Az esemény-
re Budapest több kerülete mellett Budakesziről, 
Százhalombattáról, Dorogról, Pécsről, Szegedről 
és Békéscsabáról is érkeztek diákok. 

A megnyitón a vendégeket Galgóczy Zoltán 
alpolgármester köszöntötte, aki elmondta: biztos 
benne, hogy a részt vevő diákok az általános is-
kolát középfokú nyelvvizsgával fejezik be, és ami-
kor leérettségiznek, már felsőfokú nyelvvizsgájuk 
lesz. 

A magyar–angol két tannyelvű iskolák szá-
mára kiírt versenyre szabadon választott verssel 
vagy prózai művel lehetett jelentkezni. 

– A két tannyelvű intézménybe járó gyere-
keknek nem vehetnek részt az általános iskolai 
versenyeken, de számukra is nagyon fontos, hogy 
megmérettessék magukat, ezért szervezünk ilyen 

jellegű versenyeket – mondta Láda Erika, az isko-
la igazgatója. – A verseny egyrészt motiválja őket 
a nyelvtanulásban, másrészt a tehetséggondozás 
szempontjából is fontos.

A kerületet a Kapocs iskola négy versenyzője 
képviselte.

 – A mi tanulóink ezúttal nem értek el helye-
zést, azonban Bodnár csaba első osztályos diá-
kunk különdíjat kapott – tette hozzá az igazgató-
nő. – Ő volt a mezőny legfiatalabb versenyzője. 

A kisfiúnak az elmondása szerint nem okozott 
gondot a felkészülés, mert a tanítónők sokat segí-
tettek benne. 

A zsűri eredményhirdetéséig a diákok a ka-
rácsonyhoz kapcsolódó kézműves foglalkozáson 
vehettek részt, illetve filmet nézhettek. Ilyenkor 
lehetőség nyílik arra is, hogy a két tannyelvű is-
kolák nyelvtanárai tapasztalatot cseréljenek az  
angol nyelv oktatásáról. 

Ê F. e.

Angolul verseltek és meséltek 
A Kapocs iskola 15. alkalommal rendezte meg az angol nyelvű országos vers- és 
prózamondó versenyt december 7-én.  A zsűrinek most is nehéz dolga volt, mert a 
diákok idén is jól felkészülten érkeztek. 

EZ volt AZ év
 A MoHoLy-NAgy ALKotóKör (MOHA) 

alkotóművészeinek jubileumi kiállítása ápri-
lisban volt látható a Városháza Galériában. 
A 21 éves alkotókör Zene címmel rendezte 
meg a 20. tavaszi tárlatát. 

 reNDHAgyó törtéNeLeMórát tartott 
Schrötter Tibor, az 1956-os Magyar 
Szabadságharcosok Világszövetségének 
alelnöke a Darus és a Vörösmarty iskola 
diákjainak április 28-án a Kondor Béla 
Közösségi Házban. A programhoz kapcsoló-
dott egy egynapos vándorkiállítás is. 

 A táNc vILágNAPJA – a tánc a szenve-
délyünk címmel színes táncos programot 
rendezett a Kondor Béla Közösségi Ház a 
megújult Kossuth téren május 20-án. 

 A gyerMeK és Ifjúsági Művészeti 
Találkozók rendezvénysorozat részeként 
idén májusban is megszervezte a Felnőttek 
Gimnáziuma az Országos Amatőr Színját-
szó- és az Országos Diákfilmfesztivált a 
Rózsa Művelődési Házban.

 A vASvárI-NAPoN június 4-én nemcsak 
az 1848–49-es szabadságharc honvédeire 
emlékeztek, hanem arra is, hogy 450 
évvel ezelőtt Zrínyi Miklós és maroknyi 
csapata életét feláldozva védte a szigetvári 
várat Szulejmán szultán óriási seregével 
szemben.

 róZSAvöLgyINé Tomonyák Gitta Pro 
Urbe-díjas művésztanár Gyökereim című 
kiállítását a Lőrinci Nagykönyvtárban láthat-
tuk júniusban. 

 IFJAbb DávID KároLyNAK, a Ferihegyi 
repülőtér, a Népstadion és más jelentős 
épületek tervezőjének emlékkiállítása június 
23-án nyílt meg a kerület legújabb kiállító-
helyén, a Kossuth téri Pavilongalériában.

 A MÚZeuMoK éJSZAKáJA országos 
rendezvénysorozathoz kapcsolódva kerületi 
helytörténeti időutazásra hívta az érdeklő-
dőket a Tomory Lajos Múzeum.

 LecSóFőZéSSeL egybekötött sikeres 
Lakatos-napot rendezett augusztus végén a 
Lakatos Lakótelep Környezetéért Egyesület. 

 A SZePteMberI KóStoLó, az eszten-
dő legjelentősebb kulturális rendezvénye 
hagyományosan három napig tartott a 
Bókay-kertben. Az idén a szokásosnál is 
többféle program várta az érdeklődőket.

 A KILeNceDIK SZeMeSZter kezdődött 
el szeptemberben a XVIII. kerületi Nyugdíjas 
Akadémián. 

 A bucZKó IMre FeStőMűvéSZ 80. 
születésnapja előtt tisztelgő Visszapillantás 
című kiállítást szeptemberben láthattuk a 
Kondor Béla Közösségi Házban. 

 IttHoN vAgyuNK címmel rendezett 
„kerítéskiállítást” a Pestszentimrei Közös-
ségi Ház és a Pestszentimre Jövőműhely 
Egyesület október 2-án a Pintér Kálmán 
Szakrendelő mellett. 

 A Xv. MAgyAr FeStéSZet NAPJA 
rendezvénysorozat keretében VÍZ, az 
univerzális éltetőelem címmel október 17-én 
a Kondorban, másnap pedig Őrizzük élő 
vizeinket címmel a Városháza Galériában 
nyílt kiállítás. 

 Két cSALáDot Segített az adventista 
egyház és a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
november 27-i jótékonysági gálája.

 rerrIcH béLA, a lőrinci Kossuth tér 
kertművésze címmel rendezett kiállítást a 
Tomory Lajos Múzeum a mű- és tájépítész 
terveiből és vázlataiból decemberben a 
Pavilongalériában.

 HAgyoMáNyoS ADveNtI koncertjüket 
a Kossuth téri református templomban 
tartották meg a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
növendékei december 3-án.

 HegeDűS eNDre Kossuth- és Liszt 
Ferenc-díjas zongoraművész fergeteges 
adventi koncerttel örvendeztette meg a 
közönséget december 3-án a Rózsa Műve-
lődési Házban.
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A városgAZdA Xviii. KErÜlEt 
nonProFit Zrt. A KÖvEtKEZŐ 

PoZíCiÓKBA KErEs MUnKAtársAKAt:
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n villAnysZErElŐ: Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munka-
társat keresünk. Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 3 
éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz munkavégzés, rugalmas-
ság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség 
előnyt jelent.

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

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

n UsZodAMEstEr: Társaságunk uszodamester pozícióba keres mun-
kavállalót. Feladatok: a medencében és a medencetérben tartózkodók éle-
tének, testi épségének védelme, a házirend betartatása. Az úszómedence 
és környezete tisztántartása, valamint az előírt vízminőség biztosítása. A 
bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése. Elvárások: uszoda-
mesteri végzettség megléte nem feltétel (betanítás biztosított), orvosi al-
kalmasság, valamint pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny: hatályos 
uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

n úsZásoKtAtÓ: Társaságunk úszásoktató munkakörbe keres mun-
katársakat. Feladatok: a közoktatási törvény által előírt kötelező úszások-
tatás, 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 munkatársakat. 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 melegburkolói, vagy épületburkolói 
végzettség, legalább 1-3 éves tapasztalat, önálló, megbízható munkavég-
zés.

n Kontrolling AssZisZtEns: Társaságunk kontrolling asszisz-
tens munkakörbe keres munkatársakat. Feladatok: A kivitelező egységek 
által elvégzett munkák helyszíni felmérése, ellenőrzése, a felhasznált 
anyagok nyomon követése, naprakész adatbázis vezetése, kimutatások 
készítése a kontrolling osztályvezető részére. Elvárások: építőiparhoz 
köthető végzettség, építőipari anyagok ismerete, önálló, felelősségteljes 
munkavégzés, precizitás, Microsoft Excel magas szintű ismerete.

n Jogi AssZisZtEns: Társaságunk jogi asszisztens munkakörbe 
keres munkatársakat. Feladatok: A Társaság beszerzési, közbeszerzési 
folyamataiban való aktív részvétel, keretszerződések és a beszerzésekhez 
köthető dokumentációk elkészítése, naprakész nyilvántartás vezetése, 
jogi szempontból való ellenőrzés. Elvárások: jogi asszisztensi, vagy jogász 
végzettség, jó kommunikációs képesség, önálló, precíz munkavégzés, 
felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

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.

Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy pos-
tán, a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetősége-
ken: E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgaz-
da XViii. kerület nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross 
utca 7.

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

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 
__________________________________________________________________________________________________________ 

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 313. fsz. 8. – 17 m² - raktár - hrsz: 151921 
Üllői út 340. fsz. 2. – 18 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 340. fszt. 3. - 46 m² - üzlet - hrsz: 152341 
Üllői út 350. fszt. 7. - 22 m2 – üzlet – hrsz: 152332 

Üllői út 359. – 541 m2- telek – hrsz: 152070 
Üllői út 365. fszt. 11. – 16 m2 – garázs – hrsz: 152074/A/17 

Üllői út 451. pince 14. – 25 m² - raktározás - hrsz: 150812/A/14 
Üllői út 495. fsz. 2. – 98 m² - szerviz - hrsz: 149946/A/2 
Üllői út 523. fszt. 13. - 93 m² - üzlet - hrsz: 149910/A/13 

Üllői út 679. fszt. 1. - 98 m² - pizzéria - hrsz:148300 
 
 

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. január 16. 9.00 - 16.00 óra 
Pályázat elbírálása:  

2017. január 21. 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 
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 
Goroszló utca 8. fszt. 76. – 31 m²- üzlet - hrsz: 150228/87/A/76 
Havanna utca 1. fsz. 64. – 20 m² - üzlet  - hrsz: 151126/4/A/64 

Havanna utca 1. fsz. 67. – 24 m² - szerviz - hrsz: 154126/4/A/67 
Havanna utca 1. fsz. 69. – 26 m² - üzlet - hrsz: 154126/4/A/69 
Havanna utca 1. fsz. 71. – 24 m² - üzlet - hrsz: 154126/4/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. – 17m2 – üzlet - hrsz: 150228/52/A/138 

Margó Tivadar utca 160. fszt. 71. - 29 m² - üzlet - hrsz: 150228/87/A/71 
Méta utca 2. – 18 m² – parkolóhely – hrsz: 150228/102 

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 

sZolgáltAtás
n varga gyógygombák teljes választéka kapható a Lőrinci Piacon lévő BABKÁVÉZÓBAN. 

Karácsonyi kávék kizárólag arabica minőségben. Szálas minőségi Teák állandóan kaphatók, 
porcellán teáskészletek megrendelésre.

n vArrógéP JAvítáS ottHoNábAN. tel :283-7282

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 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 CSATOR-
NA 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 beépíté-
se, 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, CSŐFAGYASZ-
TÁS. 06-70-544-4050

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

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

állás/MUnKA

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

Telefonszám: +36 20/3882-083
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14 A Kerületi Diákhetek legjobbjaikultúra

Hurrá, 
repültünk! 

átvilágítás, csomagvizsgálat nélkül 
nyertek bebocsátást a repülés szerel-
mesei a tomory lajos Múzeum repü-
léstörténeti kiállítására december 10-
én. Fokozva az izgalmakat, a látogatók 
szabadon is engedhették alkotói fantá-
ziájukat. A KÖKi ii. emeleti 253-as üz-
lethelyisége kitárt szárnyakkal várta és 
fogadta a családokat.

A karácsonyi bevásárlás kellemes, de igen fá-
rasztó ajándék utáni vadászatát is kipihenhették 
azok a családok, amelyek vállalták egy-egy kép-
regény megrajzolását. A téma adott volt – elég 
csak a kiállítás Felhők felett címére gondolni. 
Természetesen a művészi minőség nem volt el-
várás. Alkottak is rendesen a családok, sőt volt 
olyan apuka, aki csodálkozva fedezte fel a gyer-
mekében megbújó rajztehetséget. Azok a láto-
gatók sem unatkoztak, akiket nem áldott meg a 
Teremtő értékelhető rajztudással. 

Polgár Mónika Pesterzsébetről érkezett a 
családjával. Miután maléves emlékeket felidéz-
ve lelkesen végignézték a kiállított ereklyéket, 
egy virtuális luxusutazás mellett döntöttek. 
Igen rutinosan helyezkedtek el a korábban a 
Malév-járatokon használt puha és kényelmes 
első osztályú ülésekben. Láthatóan élvezték a 
kirándulást, sőt a pályaválasztás előtt álló na-
gyobbik leánygyermek, talán nem is véletlenül, 
a próbababán kiállított utaskísérői egyenruha 
mellé helyezkedett.

És jó hírrel szolgálhatunk azoknak, akik a 
későbbiekben szeretnének egy-egy családi dél-
utánt eltölteni a repüléstörténeti kiállításon, hi-
szen a szervezők 2017-ben is szeretettel várják 
az érdeklődőket.

Ê (gönczöl)

Sorsfordulók
vetített előadás keretében mutatták be 
a szerzők, heilauf Zsuzsanna és Pá-
pai tamás lászló a sorsfordulók című 
könyvüket november 22-én a Múzeum-
sarok kiállítóhelyen.

A Tomory Lajos Múzeum által kiadott Sorsfor-
dulók – Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az I. 
világháborúban című könyvből jutott egy-egy 
ajándék példány a vendégeknek, amennyiben 
regisztráltak a bemutatóra. Huszonnégyen él-
tek is a lehetőséggel. Ughy Attila polgármester a 
könyvben olvasható előszavából idézett: „csak 
akkor nyiss ki egy könyvet, ha abból olvasni is 
akarsz”, majd kiegészítette a gondolatot: 

– csak akkor hozd fel a múltat, ha építkezni 
is akarsz belőle. 

Ehhez az építkezéshez nyújt segítséget 
Heilauf Zsuzsanna, a Tomory múzeum veze-
tője és Pápai Tamás László történész. A hölgy-
vendégek büszkeséggel hallgathatták a gyűjte-
ményvezető előadását a lőrinci, soroksárpéteri 
asszonyok, lányok áldozatos háttérmunkájáról. 
A háború nagyrészt a férfiak „dolga”, ők a fron-
tokon harcoltak, ám az élet, ha nehezen is, de 
folytatódott a hátországban. A nők gyermekeket 
neveltek, zöldséget, gyümölcsöt termesztettek, 
állatokat hizlaltak, és eközben gondosan bántak 
az élelmiszerjegyekkel. 

Pápai Tamás László többek között az ipar 
akkori helyzetéről beszélt, nem meglepő módon 
a háborúhoz feltétlenül szükséges lőszergyártást 
kiemelve. Elmondta például, hogy minden ipari 
létesítményben, kisüzemben, ahol esztergagép 
volt, átálltak a lőszergyártásra. 

Az igényes könyv beszerzését, olvasását csak 
ajánlani tudjuk. Befejezésül idézzük a polgár-
mester előszavának utolsó mondatát: „olvasás, 
lapozgatás közben ismerjük fel a jó és a rossz 
közti különbséget, és ne felejtsük el megköszön-
ni azt sem, hogy ez nekünk békeidőben adatik 
meg.”

A kiadvány megjelenését az Első Világ-
háborús centenáriumi Emlékbizottság és 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata 
támogatta.          

Ê gönczöl A.

Liederschatz-
advent
templomi koncertre invitálta az 
érdeklődőket december 17-én 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre német-
származású Polgárai Egyesületének 
liederschatz kórusa. 
A rendezvény egyben német nemzetiségi kó-
rustalálkozó volt, amelyen a házigazda mellett 
részt vett a budakalászi Lustige Schwaben, a 
Budakeszi Hagyományőrző Asszonykórus, a 
XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormány-
zat rozmaring kórusa és az óbudai Braunhaxler 
Dalkör.

– Nagy örömünkre szolgál, hogy az immár 
hagyományosnak tekinthető adventi hangver-
senyünkre valamennyi meghívott kórus eljött. 
Ezen a kórustalálkozón méltóképpen ünnepel-
hetjük az adventet. A templomi környezet és a 
felcsendülő dalok alkalmasak annak kifejezésé-
re, hogy mit is jelent számunkra ez az ünnep.  
– mondta a Szent László-plébániatemplomban 
rendezett koncertet felvezető köszöntőjében 
Nagyné Szabó Zsuzsanna, a Liederschatz kórus 
vezetője.

A koncerten német, illetve magyarországi 
német adventi és karácsonyi dalok hangoztak 
el, de felcsendült néhány magyar dal is. Az ün-
nepi hangulatú találkozót a fellépő több mint 
nyolcvan kórustag közös éneklése zárta.

Ê P. A. 

Az advent 
gyerekszemmel 
A kerületi alsó tagozatos diákok ré-
szére kiírt rajzpályázat kiállítását és 
díjkiosztó ünnepségét a Kondor Béla 
Közösségi házban tartották meg de-
cember 13-án. 

A kerületi versenyek koordinátora, Patakfalvi 
Attiláné tehetséggondozási szakértő hosszú évek 
óta lelke és motorja azoknak az önkormányzat 
által meghirdetett pályázatoknak, amelyek a 
6–10 éves korosztályt szólítják meg, és a témá-
jukban közel állnak a kisiskolásokhoz. Így volt 
ez most is, mert az adventi rajzversenyre az 1–2. 
osztályos gyerekek Az én karácsonyom, a 3–4. 
osztályosok pedig Jézus születése címmel küld-
hették be az alkotásaikat. 

A gyerekek lelkesen készültek a versenyre, 
200 kisdiák adott be rajzot. A „pályamunkákat” 
E. Kottek Péter festőművész-restaurátor vezeté-
sével bírálta el a zsűri. 

A díjkiosztó ünnepségen Patakfalvi Attiláné 
üdvözlő szavait követően Galgóczy Zoltán kö-
szöntötte a gyerekeket, és arról beszélt, hogy az 
adventi koszorún már meggyújtottuk a két lila 
és a rózsaszín gyertyát, amelyek sorrendben a 
hitet, a reménységet és az örömöt jelképezik, az 
utolsóként meggyújtandó pedig a szeretetet. 

– Azt kívánom, gyerekek, hogy amit ez a 
négy szimbólum jelez, hassa át a lelketeket, de 
ne csak karácsony táján, hanem egész évben – 
mondta az alpolgármester. 

E. Kottek Péter megdicsérte a diákokat, 
mert mindenki nagyon fantáziadús, szép rajzot 
küldött be. A szülőknek pedig azt tanácsolta, 
hogy ha a gyermekükben tehetséget éreznek a 
rajzoláshoz, festéshez, alakítsanak ki neki egy 
kis „szentélyt” otthon, ahova bármikor leülhet 
dolgozni.  

A köszöntők után Galgóczy Zoltán és E. 
Kottek Péter oklevelet és jutalmat adott át a 
rajzversenyen legjobban szereplő tanulóknak. 

Az ünnepségen a Vörösmarty iskola diákjai 
működtek közre. 

A gyerekek munkái január elejéig láthatók a 
közösségi ház galériáján. 

Ê F. e. 

A tehetségek ünnepe a gála
Az Ady Endre általános iskola citerazenekarának fellépése nyitotta meg a Kerületi 
diákhetek rendezvénysorozat díjátadó gáláját december 16-án a Kondor Béla Kö-
zösségi házban. 

A Ki mit tud? vetélkedőn különdíjas zenekar 
mellett a helyi tehetségkutató több más sikeres 
szereplője is fellépett a gálaműsorban.

Galgóczy Zoltán alpolgármester a köszöntőjé-
ben elmondta: büszke arra, hogy milyen sok te-
hetséges általános és középiskolás gyermek van 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén, és reméli, hogy 
ezek a gyerekek az életük során elérik az álmai-
kat, és közülük minél többen ki fogják aknázni 
a tehetségüket.

– Bízom benne, hogy a legtehetségesebbekkel 
a különböző országos tudományos vagy kultu-
rális versenyeken is találkozni fogunk még – 
mondta az alpolgármester.

A Kerületi Diákhetek rendezvénysorozat öt-

letgazdája Grünvald Mária, a XVIII. kerületi 
Felnőttek Gimnáziumának igazgatója. A kitűnő 
pedagógus kezdeményezésére 21 évvel ezelőtt 
indult útjára ez a nagyszabású rendezvénysoro-
zat, amelynek során különféle sport-, tudomá-
nyos és kulturális versenyeken mérhetik össze a 
tudásukat a fiatalok. 

A rendezvénysorozatot lezáró gálán a ka-
tegóriák helyezettjeinek Galgóczy Zoltán és 
Grünvald Mária mellett Császár Bíró Lilla, a 
Kondor Béla Közösségi Ház vezetője és Varga 
Ferenc, a közösségi ház általános igazgatóhelyet-
tese adta át a megérdemelt okleveleket és könyv-
jutalmakat.

Ê P. A. 

A Tébláb Bokréta csoportjának táncosai tizenhét 
óvodát látogattak meg, hogy felelevenítsék az ad-
venti időszak hagyományait. 

 – olyan nagy sikere volt az általunk felaján-
lott jótékonysági programnak, hogy szinte az 
összes kerületi óvoda jelentkezett rá – mondta 
Gorácz József, a Tébláb Alapfokú Művészeti Isko-
la igazgatója. – rendkívül fontos, hogy a gyere-
kek ne csak azokat a külföldről átvett szokásokat 
ismerjék, amelyek már a televízióból is „kifoly-
nak”, hanem többek között a regölést, a lucázást 
és a betlehemezést is, mert ezek a mieink. 

A városi környezetben a népszokások már 
„kimentek a divatból”, azonban vidéken jobban 
megmaradtak. 

A műsor majdnem az egész adventi ünnepkört 
átölelte, s ráadásként a gyerekek kalocsai tánco-
kat adtak elő. 

Az önkormányzat által támogatott adventi 
program egyik helyszíne a csodálatos Gyermek-
világ Alapítvány által működtetett csodavilág 
óvoda volt. 

– Örülünk, hogy a gyerekek megismerkedhet-
nek a Tébláb növendékeinek tolmácsolásában az 
adventi ünnepkör népszokásaival – fogalmazott 
Bogárné Lakatos Krisztina intézményvezető. 

– Nagyon jó, hogy adventi élményt adhattunk 
az ovisoknak. Felidéztük a múltunkat, így ízelí-
tőt láthattak a néphagyományainkból – mondta 
Birócsák Marcell, a Bokréta csoport tagja. – Le-
het, hogy később ők is kedvet kapnak a néptánc-
hoz, és csatlakoznak a csapatunkhoz. Tetszett, 
hogy óvodáról óvodára mentünk, mindenhol 
adtunk egy kis műsort, és elhangozhattak a kará-
csonyi jókívánságaink is. 

Ê Fülep e.

óvodákban jártak a betlehemesek 
A tébláb Alapfokú Művészeti iskola Bokréta néptánccsoportja több kerületi óvodá-
ban adott adventi műsort december közepén.
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Az oldalt összeállította: róth Ferenc

�Hetedik alkalommal rendez-
te meg december 15-én a 
pestszentimrei baptista gyüle-

kezet a cipősdoboz-akciót, amellyel 
a karácsonyi ünnepeket igyekeznek 
emlékezetesebbé, egy kicsit köny-
nyebbé tenni a rossz anyagi körül-
mények között élő családok gyerme-
keinek illetve a nagycsaládosoknak.

 
Már az ünnepség kezdete előtt fél órával látható 
volt, hogy ezúttal is tele lesznek a Nemes utcai 

imaház széksorai, mert sorra jöttek a mamák, a 
papák, oldalukon a gyermekeikkel. Kisebbekkel, 
nagyobbakkal, de kivétel nélkül olyanokkal, akik 
nagyon várták ezt a délutánt.

A baptisták helyi akciójának kitalálója, Szekér 
Józsefné abból indult ki, hogy Pestszentimrén aján-
dékozzon meg pestszentimrei pestszentimreit.

Volt „BeUGró”
Az elmúlt hetekben sokan álltak a kezdeményezés 
mellé. A Nemes utcai virágüzlettől (ott adhatták 
le az emberek az ajándékaikat) a baptista gyüleke-
zet imaházát vezető Háló családig számtalanul.

Háló Gyula egyébként csak megkésve érkezhe-

tett az eseményre, mert a délutáni csúcsforgalom-
ban „megtalálták” az autóját. Sérülés, hála Isten-
nek, nem történt, az autó meg úgyis meggyógyul… 
És fennakadás így sem volt, mert Pátkai Zsolt, a 
Békéssy Sándor Baptista Értelmiségi Egyesület 
elnöke helytállt, beugrott, s „levezette” a kedves 
ünnepséget.

kincsek a Fa alatt
Ő köszöntötte Szarvas Attila alpolgármestert is, 
akinek az egyházi ügyek felelőseként sok menni- 
és tennivalója van a karácsony előtti napokban. 
De bizonyára nem bánja, hisz minden a szeretet-
ről, az egymás felé fordulás szól ilyenkor.

– Azt kívánom nektek, hogy a közelgő ünnepek 
valamennyi napja olyan kedves és békés hangu-
latban teljen el a szüleitek, a családotok körében, 
mint ez a délután ennek a sok-sok ajándéknak a 
társaságában – mondta az alpolgármester, aki ál-
dott ünnepeket kívánt a megjelent gyermekeknek 
és családjaiknak.

Persze a Nemes utcai imaházban az a nagy 
halom cipősdoboz (meg a bennük rejlő „kincs”) 
jelentette a lényeget, amely, ha nem is vetekedett 
a szépen feldíszített karácsonyfa magasságával, a 
gyerekek számára legalább olyan fontos és izgal-
mas volt. Sőt…

GazdaG délUtán
Pátkai Zsolt köszönetet mondott mindenkinek, 
aki gondolt az imrei gyerekekre. A Széky End-
re Pestszentimre Történeti Társaság, az Együtt 
Pestszentimréért Egyesület, a Szenczi Molnár Al-
bert református általános Iskola mellett a Napsu-
gár óvoda dolgozói és gyermekei, valamint számos 
magánszemély is eljuttatta a meglepetéseket rejtő 
dobozokat, hangos boldogságot szerezve ezzel a 
Nemes utcában. 

Az ajándékozáshoz Szekér Józsefné szólította 
a gyerekeket. Amikor meglátták, mit rejt a dobo-
zuk, úgy szorították azt magukhoz, hogy senki a 
világon nem vehette volna el tőlük. Jöttek nagy-
családosok is, volt olyan édesanya, aki „szakajtó-
nyi” gyermeket kísért a karácsonyfához. 

csak egyetlen gondolat engedtessék meg: az 
volna az igazi, a szép, ha majd a téli szünet után, 
az iskolai tanórákon is olyan lelkesek és szófoga-
dók lennének a gyerekek, mint amilyenek ezen a 
gazdag délutánon voltak…

kÖnnyű ilyen seGítőkkel
A végére – épségben – befutott Háló Gyula is.

– Nagyon sajnálom, hogy nem tudtam itt len-
ni, de látom, minden a legnagyobb rendben ment. 
Biztos is voltam ebben, mert akinek ilyen segítői 
vannak, annak akár egy ilyen fontos napon is 
megnyomhatják az autóját… 

„PEstsZEntiMrén 
AJándéKoZZon MEg 

PEstsZEntiMrEi 
PEstsZEntiMrEit.”

a cipősdobozok sikere
 Pestszentimre, baptisták, boldogság

 

EZ volt AZ év
 AZ öNKorMáNyZAt 2016. évi költségve-

tésében az előző évhez hasonlóan 14 millió 
forint jutott a kerületi egyházaknak. 

 AZ evANgéLIKuS ISKoLáK kutató 
tanárainak konferenciája keretében április 
8-án leleplezték Sztehlo Gábor mellszobrát 
a nevét viselő gimnázium előtt.

 PüNKöSDvASárNAP LetettéK a 
pestszentimrei evangélikus kápolna alap-
kövét.

 tIZeDIK ALKALoMMAL is sokan csat-
lakoztak május 28-án az Élő rózsafüzér 
zarándoklathoz, amelynek két útvonala 
végződik a kerületben.

 üNNePeLteK a pestszentőrinci unitárusok 
júniusban, mert 80 éve szentelték fel a 
Szervét Mihály téri templomukat.

 tAMPu-AbAbeI József személyében új 
plébános állt munkába augusztusban a 
Mária Szeplőtelen Szíve Főplébánián.

 betegSége MIAtt nyugállományba került 
augusztus elején Benke István atya, aki 22 
évig volt az Árpád-házi Szent Margit-temp-
lom plébánosa. Barabás Bence vette át tőle 
a szolgálatot. 

 AZ AgAPé gyüLeKeZet szolgálótábora 
keretében egy hétig segítettek a fiatalok 
a Havanna-lakótelepen a legkülönfélébb 
munkákban.

 A MárIA SZePLőteLeN SZíve Főplé-
bánia felszentelésének 90. évfordulóját 
ünnepelték szeptember 10-én.

 gAZDAg ProgrAMSoroZAttAL 
ünnepelte októberben fennállásának 100. 
évfordulóját a pestszentimrei református 
egyház.

 vArJÚ IMre NyugALMAZott plébános 
a Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette 
át október 23. alkalmából, novemberben 
pedig Emberi Méltóságért Díjjal tüntették ki.

 A bAPtIStA egyHáZ ebben az évben 
is megszervezte a karácsonyi cipősdoboz-
akciót a kerületünkben is.

Ételosztás 
januárban 

 
A Pestszentimrei Katolikus Karitász 
életében érthető módon mindig a téli 
hónapok a legnehezebbek, a legmun-
kásabbak.

Elnézve december közepének az időjárását, 
nincs ez másként az idén sem. 

Amikor lapunk e száma olvasóink kezébe 
kerül, már túlvoltak a december 17-i ételosztá-
son a karitász lelkes tagjai, akik nem véletlenül 
kaptak önkormányzati elismerést az áldozatos 
munkájukért. 

– Kemény hidegek köszöntöttek a szegé-
nyekre, így a mi vendégeinkre is, akiket a múlt 
szombaton is vendégül láttunk, s az ünnepek 
után már készülünk a következő ételosztásra – 
mondta Kovács István, a szervezet vezetője.

A csapata is, ő is évek óta fáradhatatlanul 
munkálkodik azért, hogy a Nemes utcai Szent 
Imre-templom kertjében időről időre vendé-
gül láthassák a rászorulókat. Szerveznek, be-
szereznek, főznek, hogy megvalósíthassák azt, 
amiért a karitászt létrehozták. Segíteni máso-
kon, az elesetteken…

– Már megvan a januári vendéglátás idő-
pontja is. A hónap harmadik szombatján, 21-
én délben nyitjuk meg újra a templomkertet, 
hogy segíteni tudjunk azokon, akiknek egy tál 
meleg étel vagy akár egy forró tea is sokat je-
lent.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

A Kossuth tér szomszédságában 
lévő étterem a szokásos figyel-
mességgel és eleganciával várta 
december 14-én a kerületi feleke-
zetek atyáit, lelkészeit, akik egész 
évben „enni adnak” a vallásukat 
gyakorlóknak. Az év végén az 
önkormányzat látja vendégül fi-
nom falatokkal az „egyházfikat”, 
s beszélgetés keretében búcsúz-
tatja velük az esztendőt.

Az Egyházi kerekasztal nevet 
viselő rendezvény asztala nem 
volt ugyan kerek, mert négy-
szögletű nagy asztalnál ültek 
a vendégek, de így mindenki 
mindenkivel szemben ült, vagyis 
egymás szemébe nézhettek…

Tiszta lélekkel tehették ezt, 
mert a kerület vezetése és a fe-
lekezetek között – mondjuk így 
– hibátlan a „diplomáciai kap-
csolat”, nincsen ellentét.

Ezt hangsúlyozta a pohárkö-
szöntőjében Ughy Attila polgár-
mester is.

– Az idei kerekasztal kapcsán 
örömmel mondhatom el, hogy 
jövőre, köszönhetően a jó gaz-
dálkodásnak, kicsit megint gya-
rapodhatnak az egyházak, ame-
lyeknek a tevékenysége ma már 
hozzájárul a kerület elismertsé-
géhez – jelentette be.

részt vett a kerekasztal-be-
szélgetésen Lévai István Zoltán, 
Galgóczy Zoltán és Szarvas Atti-
la alpolgármester is. 

A beszédében azt emelte ki 
Szarvas Attila, aki az egyházi 

ügyekért felel, hogy egyre jobb 
és szorosabb a kapcsolat a ke-
rület vezetése és a felekezetek 
között.

– Voltak jubilánsaink is az 
idén. A pestszentimrei reformá-
tus közösség a 100., a pestszent-
lőrinci főplébánia a 85., a havan-
na-lakótelepi unitárius templom 
a 80. évfordulójára lehet büszke.

Az alpolgármester 2017-tel 
kapcsolatban azt emelte ki, hogy 
folytatni kell a közvetlen párbe-
szédet.

– Templomon kívüli prog-
ramokra, a civil kapcsolatok 
további erősítésére gondolok. 
olyan élményre például, ami-
lyet egy kirándulás jelentene a 
magyar–román határ közelében 
lévő Hegyközszentimrére.

Az összefogás szép példája 
volt az elmúlt évben az az egy-
millió forintos támogatás, amely 
a hívek adományaiból és az ön-
kormányzat támogatásából jött 
össze, és jutott el Erdélybe.

Szarvas Attila köszöntötte a 
kerületi plébániák élére az idén 
kinevezett új atyákat is.

A kerekasztal hivatalos része 
után következtek a jó szívvel kí-
nált finom falatok…

közel egyMásHoz
Hatodszor látták vendégül a felekezetek atyáit, lelkészeit

hagyományosan az új tündérkert étteremben tartották 
azt az ünnepi ebédet, amelynek keretében az esztendő 
végén az önkormányzat vendégül látja a kerületi feleke-
zetek meghívott atyáit, lelkészeit.

dísZPolgár lEhEt
Varjú imre nyugalmazott plébános október 23. alkalmából 
a magyar érdemrend tisztikeresztjét vehette át, november 
12-én pedig az emberi méltóság díjban részesítette őt az 
emberi méltóság tanácsa. 
Ughy attila polgármester bejelentette a rendezvényen, hogy 
a képviselő-testület felterjesztette Varjú atyát a március 15-
én átadandó díszpolgári címre. 

A tengernyi cipősdoboz idén is sokaknak szerzett örömet



Városkép p 2016. december 21. XXV. évfolyam 21. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

16 Ismét a Sportkastélyban rendezik meg az újévi koncertetProgramajánló

Programok
rÓZsA MűvElŐdési háZ

városház utca 1–3.
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 31. 20 óra: Szilveszteri 
bál – zenél a Főnix együttes, sztár-
vendég: Bereczki Zoltán. Belépőjegy: 
6800 Ft. Vacsora rendelhető, előfog-
lalás szükséges!
Január 15. 11 óra: Vadnyugati mes-
kete – a Lőrinci Színpad előadása. 
Belépőjegy: 990 Ft.
Január 22. 15 óra: Pasik a pácban – 
zenés vígjáték két részben a Gergely 
Theater előadásában. Belépőjegy: 
2400 Ft, diák, nyugdíjas: 1700 Ft.
Január 28. 11 óra: Csiribiri – Halász 
Judit műsora. Belépőjegy: 2200 Ft.
Január 28. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Január 28. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Keddenként és csütörtökönként az 
alábbi foglalkozásokra várjuk az 
érdeklődőket. Etka-jóga: részvételi 
díj 700 Ft/alkalom vagy 3000 Ft/5 
alkalom. Zumba: részvételi díj 700 
Ft/alkalom. Gerinctorna: 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.
Csippentő címmel készségfejlesztő 
foglalkozás 1–3 éves gyermekeknek.
Foglalkozásainkra jelentkezni, illetve 
további információt kérni az elérhe-
tőségeinken lehet. 
A művelődési ház nyitvatartása: 
hétfőtől péntekig 9–19 óráig. Az 
itt található Ticket Expressz-irodá-
ban 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 csoporto-
kat életkor és tudásszint szerint ál-
lítjuk össze. Beiratkozás szerdánként 
16–19 óráig, szombatonként 10–13 
óráig. A pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mesterséges 
burkolat, két sífelvonó, egy mozgó-
járda-felvonó és esti világítás segíti a 
sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

PEstsZEntiMrEi
sPortKAstély

Kisfaludy utca 33/c
Telefon: 297-3018
December 29. 19 óra: A ’80-as 
évek popdívái – koncert. Belépőjegy: 
3990–9990 Ft.
December 30. 17 óra: Utcabál
Január 6. 18 óra: Újévi koncert a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola növen-
dékeinek fellépésével. Belépőjegy: 
1000 Ft.
Január 22. 10 óra: Mega Játszóház

lŐrinCi nAgyKÖnyvtár

thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
December 28. 16.30: Társasjáték-
klub
Január 4. 16.30: Társasjátékklub
Január 11. 17 óra: Izgő-mozgó klub. 
Téma: autó, vonat.
Január 18. 16.30: KézműveSzerda. 
Téma: fonó.
Január 25. 16.30: Társasjátékklub
A Galéria 18 kiállítóteremben de-
cember 6-tól január végéig Bereczky 
Ildikó grafikusművész tárlata 
tekinthető meg.
Kezdő internethasználói foglalkozás 
indul 16 órában, délelőttönként 
9–13 óráig. Időpontok: január 11., 
18., 25., február 1. Jelentkezni de-
cember 19-től lehet, személyesen és 
a részvételi díj egyidejű befizetésével 

(beiratkozott olvasóknak 120 Ft/óra, 
regisztráltaknak 120 Ft/fél óra).
62 éven felüli olvasóink ingyen 
internetezhetnek a könyvtárban!

hAvAnnA-lAKÓtElEPi 
KÖnyvtár

csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
December 30. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja – Ki milyen könyvet kapott 
karácsonyra?
Január 5. 10 óra: Csevegő csütör-
tök. Téma: Mit várunk az új évtől?
Január 27. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja – Mit olvastunk az ünnepek 
alatt?

Kondor BélA
KÖZÖsségi háZ

Kondor béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 27. 15 óra: Óévbúcsúzta-
tó nyugdíjas táncklub
December 29. 14 óra: Fehér 
asztalnál – a NYÉVE óévbúcsúztató 
összejövetele
December 29. 14 óra: Véradás a 
Magyar Vöröskereszt szervezésében
Január 5. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
Január 6. 15 óra: Gyerekszemmel 
– kiállításmegnyitó és díjkiosztó 
ünnepség
Január 7. 14 óra: Mulassunk együtt 
– a Marsai Dalkör összejövetele
Január 8. 10 óra: Ásványkiállítás és 
-börze
Január 8. 14 óra: A csend titka – 
szatszangot (időtlen beszélgetést) 
tart dr. Suresh Kv, Siddhah Yogi, a 
meditáció mestere. Mottó: „Az élet 
egyszerű, ha egyszerűvé tesszük.”
Január 10. 17.30: A csodálatos antik 
világ – Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens előadás-soro-
zata. Téma: A „szent” Korán. II. rész
Január 11. 18.45: Ladie’s dance mix
Január 15. 10 óra: Csokikoncert
Január 15. 15 óra: Nyugdíjas tánc-
klub – újévköszöntő
Január 18. 18.45: Ladie’s dance mix
Január 21. 15 óra: Kiskereki betyár-
csárda – a Fráter Lóránd Nótakör 
zenés, táncos műsora. Művészeti 
vezető: Fényes György 
Január 22. 9 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör szerve-
zésében
Január 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Január 23. 17 óra: Rendezvény a 
Magyar Kultúra Napja tiszteletére
Január 24. 18.30: A csodálatos 
antik világ – Pais István filozófia-
történész, ny. egyetemi docens 
előadás-sorozata. Téma: A filozófus 
Diderot és Holbach e világi humanis-
ta racionalizmusa.
Január 25. 18.45: Ladie’s dance mix
Január 26. 14 óra: A NYÉVE 
közgyűlése
Az emeleti galérián 1956 – A 
szabadság ereje címmel a kerületi 
plakáttervezési verseny kiállítása lát-
ható. Az Aula galériában december 
29-ig Krausz Margit művésztanár 
Kapcsolódások című kiállítása 
tekinthető meg. Január 6–31. között 
a Varázslatos évszakok Lőrincen 
és Imrén című gyermekrajz-kiállítás 
látható.
Szombatonként 9 órától kerámia és 
tűzzománc nyitott műhely. Vasárna-
ponként 8.30-kor ingyenes jóga, 10 
órától ingyenes önvédelmi oktatás.

toMory lAJos PEdAgÓ-
giAi és hElytÖrténEti 
gyűJtEMény

Kondor béla sétány 10.
Telefon: 290-1585, 06-20-316-
9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Új időszaki kiállítás a Kossuth téri 
Pavilongalériában: Rerrich Béla mű-
építész, kertépítő, a pestszentlőrinci 
Kossuth tér tervezőjének emlékkiál-
lítása hétfőtől péntekig 10 és 17 óra 
között tekinthető meg.
Felhők felett címmel repüléstörténeti 
időszaki kiállítás a KÖKI Terminálban 
(II. emelet, az éttermek közelében). 

Az ingyenes kiállítás december 
24–25–26-án, valamint december 
31-én és január 1-jén zárva lesz, 
egyébként keddtől vasárnapig 10–18 
óra között látogatható.
Repüléstörténeti kiállítás várja az 
érdeklődőket a Ferihegy 2B terminál 
melletti Aeropark repülőmúzeum 
Il–18-as repülőgépén is.
A kerületet bemutató ismeret-
terjesztő tablósorozat és a hozzá 
kapcsolódó online térképes felület 
révén a kerület története mellett 
megismerhető annak 22 részegy-
sége, valamennyi köztéri és beltéri 
emlékműve, emléktáblája és szobra, 
valamint Pestszentlőrinc teljes – a 
korábbi elnevezéseket is tartal-
mazó – utcanévállománya (http://
muzeum18kerpalyazatok.esy.es/
kossuth.html).
Szolgáltatásaink: kutatószolgálat elő-
zetes egyeztetés alapján, többnyelvű 
tárlatvezetés, múzeumpedagógiai 
programok minden korosztálynak 
(a kínálatról a honlapunkon lehet 
tájékozódni), vándorkiállítások 
kölcsönzése, helytörténeti séták 
szakavatott vezetővel, helytörténeti 
kiadványok árusítása.
Központi irodánk december 19. 
és január 1. között csak előzetes 
bejelentkezés alapján látogatható. 
Nyitás január 2-án.

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
A kiállítóterem december 20. és 
január 2. között zárva lesz, egyéb-
ként keddtől szombatig 14 és 18 óra 
között tart nyitva.

hAvAnnA KiállítÓhEly

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

PEstsZEntiMrEi
KÖZÖsségi háZ

vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 28. 15 óra: Előszilveszteri 
nosztalgiatáncklub a Magic Duóval. 
Belépés csak elővételben megváltott 
jeggyel, amelyet december 21-ig a 
PIK Házban lehet megvásárolni. Ára: 
600 Ft.
Január 4. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes bejelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Január 4. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: téli teendők. Előadó: Gyócsi 
Zoltán. A részvétel ingyenes!
Január 6. 15 óra: Nyugdíjas 
operettdélután régi idők ismerős 
dallamaival. A részvétel ingyenes!
Január 10. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Tervezett téma: a zeneterápia. 
Előadó: Sőnfeld Mátyás. Belépőjegy: 
400 Ft. 
Január 11. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes bejelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Január 11. 18 óra: Dr. Berek Lajos, 
Frömmel Gyula, Kühtreiber Zsolt 
és Vankó István közös kiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond: Feledy 
Balázs művészeti író. A kiállítás 
január 28-ig tekinthető meg.

Január 13. 16.30: Családi táncház 
és népi játszóház. Vezeti: Plugor 
Judit. A belépés ingyenes!
Január 14. 10 óra: Kreatív kézműves 
klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő 
foglalkozások különleges alapanyag-
okkal és a legújabb technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes bejelentkezést kérünk a 
06-20-943-6249-es telefonszámon, 
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Január 18. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes bejelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Január 18. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: tavaszi veteményes. Előadó: 
Székely Gyöngyvér. A részvétel 
ingyenes!
Január 20. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes bejelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Január 21. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó. Belépő-
jegy: 600 Ft.
Január 22. 15 óra: Tudod, hogy 
nincs bocsánat – Hobo József Attila-
estje a Magyar Kultúra Napja tiszte-
letére. Belépőjegy elővételben: 1600 
Ft, az előadás napján: 2000 Ft.
Január 24. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Az NLP (neuro-
lingvisztikus programozás) és a 
szemlélete. Előadó: Póth Péter. 
Részvételi díj: 400 Ft.
Január 25. 17 óra: Kreatív kézműves 
klub felnőtteknek. Egyedi dekorációk 
és kreatív megoldások a legújabb 
technikákkal. Részvételi díj: 200 Ft 
+ a felhasznált alapanyag ára. A 
foglalkozásra előzetes bejelentkezést 
kérünk a 06-20-943-6249-es tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Január 27. 10 és 15 óra: Legszebb 
kincs a barátság – a Tihanyi Vándor-
színpad gyermekszínházi előadása. 
Belépőjegy: 980 Ft. Előzetes 
bejelentkezés szükséges!
Január 12-én és 26-án 17 órától 
ingyenes jogi tanácsadás, amelyet 
előzetes bejelentkezés alapján lehet 
igénybe venni. 
Foglalkozásainkra, klubjainkra jelent-
kezni és az időpontjukról érdeklődni 
az elérhetőségeinken lehet.

BAl 18

üllői út 337. 
Január 19. 17 óra: Közéleti Kávézó. 
Meghívott vendég: Murányi András, 
a néhai Népszabadság főszerkesz-
tője. Házigazda: Kunhalmi Ágnes 
országgyűlési képviselő, beszélgető-
partner: Gyuricza Péter újságíró.

vérADáS 
A KoNDorbAN
A vér életet menthet! December 
29-én (csütörtökön) 14 órakor 
véradás lesz a Kondor Béla 
Közösségi Házban (Kondor Béla 
sétány 8.). A Magyar Vöröske-
reszt által szervezett véradásra 
minden régi és új véradót 
szeretettel várnak!

MINDeNt 
A SZeMNeK  
éS A KéZNeK!
Ha új esztendő, akkor 
ásványbörze a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban. Január 8-án 
(vasárnap) 10 órától ásványok, 
opálok, meteoritok, gyöngyök, 
csiszolatok, kagylók, csigák, 
kövületek és féldrágakövek 
kiállítása és vására lesz a Kon-
dor Béla Közösségi Házban. 

vízkeresztkor 
koncert lesz
nem kezdődhet el az esztendő a kerületben a 
dohnányi Ernő Zeneiskola növendékeinek újévi 
hangversenye nélkül – ezt ma már nemcsak a 
komolyzene iránt rajongók vélik így, hanem mindenki, 
aki ezt a koncertet a helyi társasági élet fontos 
eseményének tekinti. Mert bizony az újévi koncert 
azzá vált sokéves pályafutása alatt.

A műsor szerkezete a megszokott: az egyik részben az iskola fúvós, 
a másikban a szimfonikus zenekara lép fel, s az előadást vendégek is 
színesítik. A rendezvény elején a Dohnányi kórusa és a Vörösmarty 
Vegyeskar mellett Szenthelyi Miklós hegedűművész, valamint Bátki 
Fazekas Zoltán operaénekes lesz a vendég, és persze nem maradhat-
nak el a műsor állandó táncos fellépői, a Botafogo Táncegyüttes és a 
Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola képviselői sem.

A szervezők a korábbiakhoz hasonló programot ígérnek: tréfá-
val és meglepetéssel teli vidám szerzeménysort. A koncertet január 
6-án 18 órakor tartják a Pestszentimrei Sportkastélyban. (Belépő-
jegy: 1000 forint.)

Ê K. gy.

pasik a pácban
Egy zenés vígjátékkal indítja a rózsa Művelődési ház 
az esztendő színházi produkcióit. 

 
Mildred és George 25 éves házassági évfordulójuk alkalmából a ten-
gerpartra készülnek, ám a férj nem nagyon akar menni. Vacsora-
vendégeket vár a házaspár, akik közül csak Ethel, Mildred nővére 
érkezik meg, és kiderül, hogy csúnyán összeveszett a férjével. A két 
testvér arra szövetkezik, hogy akkor ők utaznak el a tengerpartra 
egy laza hétvégére. Az otthon hagyott férjek, kihasználva a hely-
zetet, belevetik magukat az éjszakába, és két fiatal „pipivel” térnek 
haza, hogy egy buja görbe estét töltsenek alkalmi partnereikkel. ám 
a lakásban a feleségek is ott vannak, ugyanis sztrájk miatt nem tud-
tak elrepülni a tengerpartra. A két pasi igencsak pácban van!

Pasik a pácban – zenés vígjáték két részben a Gergely Theater 
előadásában.

Időpont és helyszín: január 22. (szombat) 15 óra, rózsa Művelő-
dési Ház. Belépőjegy: 2200 Ft, diák, nyugdíjas: 1700 Ft.

ÚJ ADÁS MINDEN HÉTKÖZNAP 
17:00 ÓRAKOR!

LÁTOGASSA MEG HONLAPUNKAT.

varosinfo18.hu
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A 17–18–19. oldalt összeállította: róth Ferenc

A Városgazda Utánpótlás Akadémia nyílttá tette az év végi utánpótlás-úszóversenyét sPort

Ha a szó jó értelmében vett amatőr sport-
ról beszélünk, akkor az advent második 
szombatján megrendezett utánpótlás-
úszóverseny tökéletesen megfelelt e mi-
nősítésnek. 

Nem véletlen, hogy a versenyt meg-
nyitó Banyár László, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. vezérigazgatója is 
hangsúlyozta: 

– Azoknak a gyermekeknek rendezzük 
meg már évek óta ezt az utánpótlásver-
senyt, akikből a reményeink szerint egy-
szer majd sztárok, jegyzett úszók lesznek.

Igaz, ma még korai volna bármi bizto-
sat kijelenteni a talentumukról, de már az 
is sikert jelenthetett versenyzőnek, rende-
zőnek egyaránt, hogy százával voltak ott, 
és olyan akarattal, amilyet jószerével csak 
a riói olimpián láthattunk a nagymenő 
sztároktól.

Hosszúk és GyUrták
Nem volt lazsálás sem a medencében, sem 
annak partján. Kissné Baumann Gizellá-
nak, a Városgazda Utánpótlás Akadémia 
(VUA) sportszakmai igazgatójának jó, ha 
két perce jutott arra, hogy elmondja:

 – Harmadszor rendezzük meg az ad-
venti versenyt, nagy múltunk tehát még 
nem lehet. Az első és a második alkalom-
mal csak városgazdás háziverseny volt ez, 
mára azonban sok más szakosztály kér-
dezte meg tőlünk, hogy elindíthatnák-e 
a gyermekeiket. Így hát örömmel nyitot-
tunk, nyílttá tettük a versenyünket, s jól 
döntöttünk. reggel csak jöttek, jöttek a 

gyerekek, szinte tele lett velük a medence. 
A kollégáim nem is győzik indítani a 25 
és az 50 méteres gyors-, mell- és hátúszó 
futamokat. Ami már most biztos: fáradt 
lesz itt estére edző, rendező, úszó egy-
aránt.

Ami az utóbbiakat, a gyerekeket illeti, 
rájuk azért nem lehetett volna nyugodt 
szívvel fogadást kötni. A kis Hosszúk és 
Gyurták olyan végtelen energiával ugrál-
tak ki-be a medencébe, hogy azt nézni is 
fárasztó volt.

új edző-oktató 
érkezett
Nincs megállás a VUA-nál, mert bő egy 
hónappal ezelőtt új ember érkezett a vi-
zesekhez. Azt a Kis Gergőt tudhatja a 
soraiban az akadémia, aki letett már 
egyet-mást az úszósport asztalára. A 
szakosztálynál edző-oktatói állást betöltő 
28 éves fiatalember nem kevesebb, mint 
négy nyári olimpián képviselte a magyar 
színeket. S milyen hálátlan az utókor… 
Mivel nem lett sem bajnok, sem dobogós, 
nem vette őt igazán szárnyára az ismert-
ség. Pedig, aki járt már öltözőben, tud-
hatja: egy hatodik helyezést elérő éppen 
annyit edz, mint a bajnok, neki ugyanúgy 
„fájnak” az edzések.

Engedtessék is meg, hogy itt álljanak 
most Kis Gergő eredményei. Már ami a 
legkiemelkedőbbeket illeti. A többihez 
külön újság kellene…

Gergő a 2004-es, a 2008-as, a 2012-es 

és a 2016-os játékokon is ott volt, ami, 
ahogy mondani szokás, nem akármi. 
2008-ban felnőtt Eb-aranyat nyert 800 
méteres gyorsúszásban – de a többi ötka-
rikás kalandját már mesélje el ő maga.

– Pekingben a hatodik lettem 400 ve-
gyesen, majd négy évvel később London-
ban ugyancsak a hatodik helyen végeztem 
400 gyorson – mondta a négyszeres olim-
pikon, akinek a pályája Ajkáról indult, s a 
dunaharaszti DMTK-ban fejeződött be.

Mivel eddig profi sportoló volt, a VUA 
az első munkahelye, új fiú ő a „munka-
erőpiacon”, de jól érzi magát.

– Az első benyomásom az volt, hogy 
sok ügyes gyerek próbálgatja magát itt. 
Hogy mire jutnak, az elsősorban rajtuk 
múlik. A kitartásukon, a szorgalmukon 
meg azon, hogy miként viselik majd el 
az egyre nehezebb edzéseket. Minden ott 
dől el, meg fejben – hangsúlyozta.

S ha már a fejről jött a szó… Azt mond-
ta az edző, hogy nem fizikailag fárad 
el estére, sokkal inkább agyban, fejben, 
mert meg kell szoknia, hogy ő dirigál, ő 
szervez, és a gyerekek minden kérdésük-
kel őt keresik fel.

Nem baj, mert ha minden jól megy, nem-
sokára már Gergő „bácsi” lesz sokak példa-
képe a pestszentlőrinci úszóműhelyben.

jól áll nekik…
No, akkor menjünk még vissza a huszon-
ötös partjára, ahol már készülődtek haza 
a gyerekek meg az úszóanyukák és -apu-
kák.

Ahogy azt már délelőtt megjósolta a 
sportszakmai igazgató, fáradtak voltak 
valamennyien.

De valahogy jó állt nekik…

„Örömmel nyitottunk, nyílt-
tá tettük a versenyünket, s jól 
döntöttünk.”  

AdvEnti sZoMBAt A sPort JEgyéBEn

�mintegy háromszáz fiatal nevezett az adventi úszóverseny 
elnevezésű utánpótlás-viadalra, amelyet december 10-én 
rendezett meg a Városgazda Utánpótlás akadémia. a jövő 

reménybeli bajnokai olyan hangulatot teremtettek a Vilmos endre 
sportcentrum medencéjében, aminek a csodájára lehetett járni.

KISDeLFINeK 
SZáZAI

Az adventi úszóverseny eredményhirdetésére még a Mikulás is papucsban érkezett 

iX. Malacvágta 
Előszilveszteri futóverseny

idŐPont: 2016. december 30. 
10 óra
Helyszín: Bókay-kert, főbejárat 
(1181 Budapest, Szélmalom u. 33.)

MEgKÖZElítés: a Kőbá-
nya-Kispest metróvégállomástól 
a 136E busszal a Fiatalság utcai 
megállóig.

rEndEZŐ: Budapest Főváros 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre Önkormányzata 

nEvEZés: a verseny napján a helyszínen 8 órától
A versenyen való részvétel ingyenes!
minden célba érkező ajándékba kapja a verseny pólóját!

KorCsoPortoK
Szupermini:        –2011 Junior: 2000–1998
Mini:  2010–2009 Felnőtt: 1997–1978
Gyermek 1: 2008–2007 Szenior 1: 1977–1968
Gyermek 2: 2006–2005 Szenior 2: 1967–1958
Serdülő:    2004–2003 Veterán: 1957 – 
  vagy korábban születettek
Ifjúsági: 2002–2001

MEGLEPETéS: BABAKoCSIS FuTAM!

 Futam táv rajtidő
 1. Szupermini 300 m 10.00
 2. Mini 500 m 10.20
 3. Gyermek 1 800 m 10.40
 4. Gyermek 2 800 m 11.00
 5. Serdülő 1500 m 11.30
 6. Ifjúsági 2000 m 11.50
 7. Junior, felnőtt,
    szenior, veterán 5000 m 12.20
 8. Babakocsis futam 4000 m 13.00

ErEdMényhirdEtés
Szuperminitől Gyermek 2-ig: 11.35 órakor 
Serdülőtől az összes futam: 13.40-kor

díJAZás
A korcsoportok 1–3. helyezettjei érmet és tárgyjutalmat kapnak. A ver-
seny résztvevői között a rajtszámok alapján ajándékokat sorsolunk ki.  

KÜlÖndíJAK
Az abszolút 1–3. helyezettek (7. futam, férfi-női) támogatóink jóvoltából 
pénzdíjazásban részesülnek + szilveszteri meglepetés!

A helyszínen átöltözési lehetőséget és ruhatárat biztosítunk.
és mInt mIndIg: Forró tea és zsíros kenyér!

Információ: eszes jános, 06-20-23-23-823
 www.bp18.hu
eszes@bp18.hu

EZ volt AZ év
 Négy KorSZerű, DecoTurf borítású kemény teniszpályát adtak 

át a Bókay-kertben január elején.

 tIZeNegyeDSZer reNDeZtéK meg az Imre–Lőrinc-
futóversenyt, hagyományosan március 15-én. 

 eLSő SZüLetéSNAPJát ünnepelte március 20-án a Városgaz-
da Utánpótlás Akadémia a Vilmos Endre Sportcentrumban.

 ugyANcSAK MárcIuSbAN harmadik alkalommal szervezték 
meg a nőnapi labdarúgó-fesztivált a Pestszentimrei Sportkastély-
ban.

 SIKert ArAtott a Városgazda Utánpótlás Akadémia első 
FittAkadémia elnevezésű rendezvénye, amelynek április végén 
adott otthont a Sportkastély. 

 IDéN A KAPocS ISKoLA kapott először műfüves pályát, április 
elején. 

 FeLJutott A PSK a BLSZ I. osztályába. 

 KIeSett AZ eLSő oSZtáLyÚ bajnokságból a PLER férfi kézi-
labdacsapata, majd Kovács Mihály személyében új vezetőedző állt 
munkába.

 SoHA NeM voLt még akkora érdeklődés a Piac téri futballsátor-
ban, mint amilyen a nyári futball-Eb alatt… 

 NeM SIKerüLt JóL SZerePeLNIe a riói játékokon a kerület 
sportarcának, Marosi Ádám bronzérmes öttusázónak.

 A SPortíZeLítő 18-at hatodszor, a hozzá kapcsolódó Kutyás 
Sportízelítőt ötödször rendezték meg szeptemberben sikerrel a 
Bókay-kertben.

 reKorDSZáMÚ NeveZéS érkezett a Pestszentimrei Sportkas-
télyban október 29-én rendezett nemzetközi karateversenyre.

 öSSZeSeN 11 KerüLetI óvoDA kapott műfüves 
minifutballpályát az év második felében. 
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Az iskolákból a délutáni órák-
ban általában hazafelé men-
nek a diákok, a tanárok. Ebből 
a szempontból fordított nap 
volt december 7. a gloriettesek 
életében, hiszen egyre csak 
jöttek, jöttek. Jó okuk volt rá, 
hiszen ismét gazdagabb lett az 
iskola, ezt jöttek megünnepel-
ni a vendégekkel együtt.

a „Fordított 
nap”
A 40 x 20 méteres műfüves pá-
lyát ugyanazon a napon avat-
ták fel, amelyiken befejeződött 
az ovi-Foci-pályák átadása a 
kerületi óvodákban.

Akár képletesnek is mond-
ható ez, hiszen a folyamatos-
ságot is felfedezhetjük a pálya-
átadók között, ha másért nem, 
hát azért, mert az óvoda után 
az általános iskola következik 
a gyerekek életében… És ha 
netán a Gloriettet választják, 
akkor találkoznak azzal a fo-

lyamatossággal, amely a lassan 
már hivatalosan is sportosnak 
nevezhető kerületet jellemzi.

A gyerekeket az iskolás 
létük rajtjánál is hibátlan, 
valóban sportra csábító kö-
rülmények fogadják ebben az 
intézményben.

De nézzük, mi is történt a 
Gloriettben ezen a hideg dél-
utánon…

lőrinc  
az élre áll?
Az átadó vendégei között ott 
volt Lévai István Zoltán és 
Galgóczy Zoltán alpolgármes-
ter, Kissné Baumann Gizella, 
a Városgazda Utánpótlás Aka-
démia sportszakmai igazgató-
ja és Marosi Ádám, a londoni 
olimpia bronzérmes öttusázó-
ja, a kerület sportarca. A Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséget 
Antal Péter, a Bozsik-program 
egyik koordinátora, a Vasas 
egykori kiváló játékosa és Lo-

vász Tamás, a szövetség buda-
pesti igazgatója képviselte.

Megnyitóbeszédében Lévai 
István Zoltán elmondta: biztos 
abban, hogy jó helyre építették 
ezt a pályát, mert a Gloriett 
sportiskola ifjú labdarúgói 
minden tornán kiemelkedően 
szerepeltek az utóbbi években, 
s nemegyszer a diákolimpiai 
aranyérem is az iskola vitrinét 
gazdagította.

Lovász Tamás kifejtette: 
nem kell már sokat várni arra, 
hogy a XVIII. kerületben le-
gyen a legtöbb műfüves pá-
lya, mert „tiszteletre méltó az 
a lendület és akarat, ahogy a 
sporthoz viszonyulnak Lőrin-
cen és Imrén”.

Egyelőre még a XV. kerület 
vezet a műfüves pályák szá-
mát tekintve, de – mint mond-
ta – jó esély van arra, hogy 
egy-két éven belül a lőrinciek 
büszkélkedhessenek a legtöbb 
műfüvessel.

zelk is  
ott Volt…
Természetesen nem csupán 
„díszletként” voltak jelen a 
Gloriett iskola tanulói. Nem, 
mert az alkalomhoz tökéle-
tesen illő irodalmi műsorral 
lepték meg a vendégeket. A 
labdarúgás nagy barátjaként 
és szurkolóként is ismert köl-
tő, a 35 éve elhunyt Zelk Zol-
tán verseiből „fontak csokrot”, 

átnyújtva azt a hallgatóságnak 
a vadonatúj műfüvesen.

A Gloriett iskola igazgatója, 
Timotityné Sibalin Hajnalka 
ünnepi beszédében kiemelte, 
hogy a most átadott pálya már 
a harmadik műfüves az iskola 
területén, így a jövőben is mi-
nőségi edzésmunkát végezhet-
nek a focicsapatok, amelyek 
többször szereztek diákolim-
piai aranyérmet az elmúlt évek 
országos döntőiben.

– Eredményekkel igyekez-
nek meghálálni mindezt az 
iskolánk tanulói  – fejezte be a 
beszédét, köszönetet mondva 
a pálya megszületéséhez hoz-
zájárulóknak.

lasztiVal 
szálló 
Gondolat
A lényeg azonban ezután kö-
vetkezett, mert a sportsuli ifjú 
futballistái avatták fel a műfü-
vest. Meg is érdemelték már a 
mozgást a srácok, mert a be-
csületükre legyen mondva, a 
hideg időben is végigállták a 
megnyitót, miközben – a költő 
után szabadon – már a labdá-
val együtt szállt a gondolatuk.

„Jó esély van arra, 
hogy egy-két éven be-
lül a lőrinciek büszkél-
kedhessenek a legtöbb 
műfüvessel.”  

Egy-két éven belül a kerületben lehet a legtöbb műfüves pálya

� kedves ünnepséget tartottak december 
7-én a Gloriett sportiskolai általános is-
kolában. átadták az önkormányzat, a ma-

gyar labdarúgó szövetség, a Városgazda XViii. 
kerület nonprofit zrt. támogatásával megépített 
újabb műfüves labdarúgópályát, még jobb 
lehetőséget teremtve az itt tanuló és sportoló 
gyerekeknek ahhoz, hogy tovább öregbítsék a 
Gloriett már eddig is kiváló hírnevét.

gazdagodó 
gloriett

pályán 
az utánpótlás
négy korosztályos országos teniszbajnokságnak lesz a 
házigazdája januárban a Bókay-kert nemrégiben átadott 
deco turf-borítású pályája. Aki kíváncsi az indulókra, az 
képet kaphat arról, hogyan is áll a sportág közvetlen után-
pótlása.

 

Azt hinné az ember, hogy a teniszező fiatalok az új esztendő első nap-
jaiban még éppen csak magukhoz térnek, s újra ismerkednek az ütő-
jükkel. Nos, aki így hiszi, nagyot téved. A Bókay-kert kemény borítású 
műanyag pályája már vízkereszt napjától, január 6-tól csúcsforgalmat 
bonyolít le, egészen február 1-jéig. 

Négy hét, négy országos bajnokság – foglalhatná össze a januári 
erőltetett menetet Valkusz Tamás, a pálya tulajdonosa, aki, ha nem 
akarná, akkor is közel állna a sportághoz. Máté fia ugyanis egyre job-
ban bontogatja a szárnyait, de januárban mégsem ő lesz a főszereplő a 
Bókayban.

– Nem lesz megállásunk, de nem baj, mert azért működtetjük ezt a 
fedett pályát, hogy minél többen jöjjenek, érezzék jól magukat és nyer-
jenek meccseket – mondta Valkusz Tamás, aki régebben is közel állt a 
sporthoz, hiszen kiváló gerelyhajító volt.

A Bókay-kertben megrendezendő négy bajnokság a klubhoz hason-
lóan a Golden Ace nevet viseli.

A szervezőket feltehetően nem éri különösebb meglepetés, hiszen 
2017-ben már második alkalommal lesznek az ob-sorozat házigazdái.

– Elsőként, január 6-tól, egy héten át a 14 évesek lépnek pályára, 
őket a legfiatalabbak, a 12 évesek versenysorozata követi. A legidőseb-
bek, a 18 évesek január 20-tól veszik birtokba a pályákat, hogy aztán 
a 16 évesek zárják a sort. Ők január 27-én kezdenek, s február 1-jén 
fejezik be a bajnokságukat.

Meglepő számot is elárult Valkusz Tamás, s valójában ennek tükré-
ben látható, hogy nem kis vállalkozás ez a négybajnokságos hónap.

– Amiben majdnem biztosak lehetünk, az az, hogy korosztályonként 
40–60 fiú, illetve lány küzd majd a bajnoki címekért. Ez hozzávetőleg 
200 indulót jelent. Sok, de természetesen mindenkit szeretettel látunk.

Az utánpótlás-bajnokságokra az ország minden részéből érkeznek 
indulók.

lEsZ hElyÜK BŐvEn
A hivatalos és teljes nevén golden Ace sport & 
tennis Club négy kemény borítású pályával várja az 
utánpótlás-bajnokságok indulóit.

 

sikertörténet?
sikertörténet! 
A gondolat, hogy kortól függetlenül legyenek sportosab-
bak, edzettebbek a kerület polgárai, 2012 elején született 
meg az önkormányzatnál. Előbb megtalálták a nevet – len-
dületbe hozzuk! –, aztán kiválasztották a sportágakat, s 
most, a 6. „szezon” küszöbén elmondható: több száz he-
lyi lakosnak lett rendszeres programja az, hogy a napi el-
foglaltság után és mellett megmozgatja magát, megpróbál 
egészségesebben élni.

Az elmúlt évekről és az előttünk állóról Eszes Jánost, az önkormányzat 
sportreferensét kérdeztük. 

– Nézve a sportágakat, látva az edzéseken részt vevők számát el-
mondható, hogy sikertörténet lett a Lendületbe hozzuk?

– Öt év után talán már kijelenthetem, hogy igen, mert egyre többen 
tudják meg, hogy létezik ez az ingyenes sportolási lehetőség, és ki is 
használják. A foglalkozásokra járók egyre növekvő száma bizonyítja 
ezt.

– Hány sportágban várják a fotelből kiszálló lőrincieket?
– Tizenegy sportágban biztosítunk rendszeres edzés- és mozgásle-

hetőséget. Nem versenyről van szó, senkit nem kell legyőznie a minket 
választónak, helyesebben mégis: az elején le kell győznie saját magát, 
hogy aztán szinte „kényszerré” váljon az edzés, a mozgás. A foglalko-
zásokat szakképzett oktatók, edzők tartják, akiknek ezúton is szeret-
ném megköszönni a segítségét.

– Melyek a legnépszerűbb tanfolyamok?
– Nem szívesen emelek ki egyet sem, de a létszámok alapján az úszást, 

a futást, a nordic walkingot, a 
téli, havas hónapokban pedig a 
síelést választják a legtöbben.

– Gondolom, az ünnepek ide-
jén a Lendület is alábbhagy…

– Érthetően, hiszen sokan el-
utaznak, sokan pedig azért „dol-
goznak” az ünnepi asztalnál, 
hogy legyen mit leadniuk…

– Akkor így kérdezem: mikor 
kezdődik a jövő évi „fogyókúra”?

– Legkésőbb január közepé-
től újra csúcsra járatjuk a már 
jól ismert sportágakat és hely-
színeket.

A gloriettesek már a korábbi években is igazolták, hogy a fejlesztések az eredményekben is meglátszanak



Városkép p 2016. december 21. XXV. évfolyam 21. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

19Újabb négy minifocipályával folytatódott és fejeződött be a műfüvesek átadása sPort

A Mocorgó óvoda különféle csoportjaiban 136 
kisgyermek várta november 23-án, hogy meg-
érkezzenek a vendégek, akik átadják nekik azt a 
pályát, amelyen nem is egy sportággal ismerked-
hetnek meg. Ezt hangsúlyozta a beszédében Lévai 
István Zoltán is, aki azt mondta a legfontosabbnak, 
hogy már az óvodás évei alatt minél több gyermek 
barátkozzon meg a rendszeres testmozgással és a 
sporttal – s nem csupán a labdarúgással.

Az alpolgármester arra célzott ezzel, hogy 
a pálya nemcsak azoknak a gyermekeknek ad 
lehetőséget a sporttal való barátkozásra, akik-
nek a foci a mindene, hanem azoknak is, akik a 
minikosárlabdázás titkaival szeretnének megis-
merkedni, mert a beépített palánkok ezt is szol-
gálják. Sőt a tenisz alapjait is el lehet sajátítani a 
most átadott pályákon.

kedVes műsor, majd Foci
A Mocorgóba járó kisgyerekekhez közel állhat a 
sport, mert az intézmény a Bókay-kert tőszom-
szédságában található. olyannyira, hogy csupán a 
kerítés választja egymástól a kettőt. Az egészséges 
életmódot, a sportoló fiatalokat tehát szó szerint a 
szomszédban láthatják a gyerekek.

Takácsné Boda Erzsébet intézményvezető is 
boldogan vette tudomásul, hogy a gyermekek 

egészségét szolgáló pályát kapott az óvoda.
Az ovi-Foci Alapítvány nevében Sebestyén 

Kata köszöntötte a kicsiket. Mi mást is kívánha-
tott volna nekik, mint hogy minél több kellemes 
órát töltsenek a pályán, s barátkozzanak, ismer-
kedjenek a sportágakkal.

A szép szavakat kedves műsorral, majd magá-
tól értetődően focimeccsel köszönték meg a gye-
rekek. 

Az átadóünnepségen részt vett Galgóczy Zoltán 
alpolgármester is.

jenő Bácsi példa leHet
Akárcsak a néhány órával későbbi átadáson az 
Eszterlánc óvodában, ahol a  beszédében Lévai 
István Zoltán elmondta: azt kívánja a gyerekek-
nek, hogy már most és itt találjanak maguknak 
olyan sportágat, amelyben sikereket érhetnek el a 
későbbiekben.

– Használjátok ki a lehetőséget, amelyet ez a 
pálya kínál nektek – hangsúlyozta.

Sebestyén Kata az egykori Aranycsapat hát-
védjére, a halhatatlan Buzánszky Jenőre emlékez-
tetett, aki nagyon sokat tett azért, hogy megvaló-
suljanak a minifocipályák.

– Jenő bácsi élete elképzelhetetlen volt a foci 
nélkül, ezért is tett oly sokat azért, hogy az utódok 

már a lehető legfiatalabb életkorban a követői le-
gyenek ebben a gyönyörű játékban.

Arról, hogy meglesznek a remélt utódok, ta-
núbizonyságot tettek az Eszterlánc ovisai: vérbeli 
meccsel vették birtokba a pályát.

pálya is, mikUlás is
Nemcsak a Zöld Liget óvoda pályaavatójának a 
vendégei mentek el Pestszentimrére december 
7-én délelőtt, hanem egy várt/váratlan vendég is: 
a Mikulás. Az ő megjelenése még izgalmasabbá 
tette a gyerekeknek a délelőttöt.

Az átadóünnepségen Lévai István Zoltán és 
Galgóczy Zoltán, továbbá Sebestyén Kata mellett 
ezúttal Kucsák László országgyűlési képviselő is 
részt vett. 

sportos oVi
Aznap délután a hosszú sorban utolsóként a Ke-
rekerdő ovisai kapták meg a pályát. Őket szintén 
meglátogatta a Mikulás is… A „kerekerdősök” 
már ovis korukban elmondhatják, hogy profik, 
hiszen mint azt az intézményvezető Kékesi Szilvia 

elmondta, már négy éve részt vesznek a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Bozsik-programjában.

Az intézmény valóban kívül-belül sportos, egy 
125 négyzetméteres tipp-topp tornateremmel is 
büszkélkedhet, jelezve: itt valóban megkerülhe-
tetlen a sport, de legalábbis a sportra nevelés.

Az önkormányzat részéről Lévai István Zoltán 
és Dömötör István alpolgármester volt a pályaava-
tó vendége, az ovi-Foci Alapítványt pedig ezúttal 
is Sebestyén Kata képviselte.

Az elmúlt hónapokban nem kevesebb, mint 
11 minifocipályával gazdagodott a kerület, pon-
tosabban az óvodák. Úgy tűnik azonban, hogy a 
sornak nincs vége, mert a jövő évi pályázatok is 
sikerrel biztatnak.

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

Most A MoCorgÓ, AZ EsZtErlánC, A ZÖld ligEt és A KErEKErdŐ lAKÓi ÖrÜlhEttEK

ovisok a dühÖngőben

� újabb minifocipályákat adtak át a kerületben november 23-án, majd decem-
ber 7-én az önkormányzatnak és az ovi-Foci alapítványnak köszönhetően. 
a sort a mocorgó, az eszterlánc, a kerekerdő és a zöld liget óvoda zárta, 

amelyek „lakói” érthetően nagy örömmel fogadták a pályákat, s az átadóünnepség 
után azon nyomban birtokba is vették azokat.

KAtA KÖnyvE
 az ovi-Foci alapítvány képviseletében valamennyi pályaátadón ott volt sebestyén kata, aki 
hallgatott arról, hogy az általa írt hasznos könyvvel segítette azokat a kicsiket, akik a jövőben 
a teniszezést választják maguknak. 
a teniszoktatás és mozgásfejlesztés óvodásoknak című könyv sok-sok okosan magyarázó 
fényképpel és az alapokhoz tudást adó leírással igyekszik kedvet csinálni a klasszikus „fehér 
sportághoz”.

ZÖld ligEt 

EsZtErlánC

MoCorgÓ

KErEKErdŐ
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�a rendszerválto-
zással egyidős 
jól ismert és 

népszerű pestszent-
lőrinci étterme, de 
nem csak erre büsz-
ke: Gombás andrás 
az ország legkülön-
bözőbb területein ve-
zetett vendéglátóipari 
vállalkozásokat, 
zsűriz a főiskolán, 
és gyakran találkozni 
vele gasztronómiai 
fesztiválokon. de-
cember elején pedig 
az év vállalkozója 
kitüntetést vehette át.

KeréKgyártó györgy  

– Elég régen, 1967-ben jöttem 
Pestszentlőrincre – kezdte Gom-
bás András étteremtulajdonos, 
gasztronómiai szakember. – 
Először albérleteztem a Baross 
utcában, laktam a Madách ut-
cában, végül már nős emberként 
a Margó Tivadar utcában kezd-
tünk építkezni. András fiam 
már Lőrincen született.

Az ismert szakember csalá-
di gyökerei azonban messzire 
vezetnek vissza: a Gombás csa-
lád kiválóan főző lányai annak 
idején győri vendéglátósokhoz 
mentek férjhez, és olyan legen-
dás éttermeket működtettek a 
kisalföldi városban, mint a Kék 
Duna, a csónakház, az ETo 
Klub, a Szarvas, a Zöldfa és a 
Sárkánylyuk. Nem csoda, ha 
családi hatásra András is ven-
déglátást kezdett tanulni.

maGasan 
kezdett
Nem is akárhol kezdett. Persze 
némi ajánlás is kellett hozzá 

akkoriban, de a szorgalma és 
az udvariassága mindenkit ha-
mar meggyőzött, így került a 
Margitszigeti Nagyszállóba.

– Itt azonnal meglehetősen 
illusztris vendégkört kaptam, 
vagyis mély vízbe kerültem 
– emlékezett vissza Gombás 
András a Városkép kedvéért.

A karrierje gyorsan 
alakult, hiszen amikor 
Pestszentlőrincre költözött, 
mindössze tizenhét évesen 
már a Szabadság szálló főpin-

cére volt. Meglehetősen hamar 
szakított az alkalmazotti léttel 
is: 1980-tól már szerződéses 
vállalkozóként dolgozott, így 
mire a rendszerváltozás elérke-
zett, a szakma és az üzlet min-
den csínját-bínját ismerte.

– Amikor úgy 1989 kö-
rül már hallani lehetett arról, 
hogy nagyvállalatok hullanak 
szét, keresni kezdtem a tovább-
lépés lehetőségét – mesélte. – A 
rendszerváltás nem ért várat-
lanul, addigra eladtuk a tár-

sasházi lakást, és megvettük a 
Dobozi utcai ingatlant, amelyet 
folyamatosan fejlesztettünk. 
Így 1990-ben nem sok akadá-
lya volt annak, hogy megnyis-
suk a Gombás Éttermet.

leszámolás 
a rántott Hússal
Az üzlettulajdonos merész újí-
tással állt elő az étterem nyi-
tásakor: az Intercontinental 
szállóból szerződtetett séfet, 

és radikálisan szakított a Ká-
dár-kor pörköltön és rántott 
húson alapuló gasztronómiai 
hagyományával. ragaszkodott 
a saját fűszerezéshez és a krea-
tív ötletekhez.

– A vendégek hamar meg-
kedvelték az ételeinket, még a 
Hiltonból is jártak ki hozzánk 
– idézte fel. 

Mindez arra sarkallta, hogy 
más üzleteket is nyisson. Mint 
elmondta, szakmailag sokat 
jelentett az, hogy meg tudta 

szerezni a korábban a Hun-
garHotelshez tartozó Szeged 
Étterem üzemeltetési jogát, 
majd az ország több pontján 
vett át vagy indított éttermet.

– A pályámon törést jelen-
tett egy Drezdában indított 
vállalkozás, amely jól indult, 
de végül nem úgy sikerült, 
ahogy terveztük – mondta. 
– Sok pénzt vesztettem, és ez 
a Gombás Éttermet verseny-
hátrányba hozza a két másik 
kiváló kerületi étteremmel, 
a Zilával és a Kakassal szem-
ben.

Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a Gombás lendülete 
megtört: az üzletet az alapító 
felesége és fia viszi tovább, a 
hely ma is a finom ízeket ér-
tékelő vendégek kedvelt helye, 
és nagyon szívesen szerveznek 
ide rendezvényeket is, főképp 
esküvőket.

Gombás Andrásnak pe-
dig közben rengeteg az 
egyéb teendője, hiszen Benke 
Lászlóval közösen zsűriz a 
Vendéglátóipari Főiskolán, 
és olyan nagy sikerű feszti-
válok szakmai vezetésében 
vesz részt, mint például a 
Fegyverneki Diák Gulyásfesz-
tivál.

– Úgy vélem, hogy Az év 
vállalkozója díj, amelyet a 
Vállalkozók és Munkáltatók 
országos Szövetsége ítélt oda 
nekem, csak részben szól a 
Gombás Étteremnek, inkább 
a teljes munkásságomat ismeri 
el, ami nagyon megtisztelő – 
fogalmazott.

Mivel ez a cikk a Városkép 
ünnepi számában jelenik meg, 
nem zárhattuk a beszélgetést 
anélkül, hogy megkérdezzük, 
hogyan készül Gombás And-
rás a karácsonyra.

– Munkával – felelte. – Sze-
retik, és sokan viszik ilyenkor 
a halászlénket, mi pedig imád-
juk készíteni.

egy élet Munkáját isMerték el
 Gombás András pestszentlőrinci étteremtulajdonos Az év vállalkozója
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gombás András vállalkozóként mindig igyekezett teret adni a kreatív ötleteknek

A Kandó Téri általános Iskola rajztanára, Krausz Margit a gyermek-
korát Pestlőrincen töltötte, s már akkor vonzódott a kreatív kétkezi 
alkotáshoz. 

A középiskolát a budai József Attila Gimnázium rajztagozatán vé-
gezte, majd az egri Tanárképző Főiskolán biológia-rajz szakos tanári 
diplomát szerzett. Azóta tanít, és a szabad idejében alkot. 

A grafika és a festészet mellett a tűzzománc-készítést és a mintázást 
is kipróbálta. Számos egyéni és csoportos kiállítása volt már nemcsak 
a kerületünkben, hanem az ország különféle pontjain és a határokon 
túl is.  

– Szerintem az alkotó arca a munkáiban van – vallja Krausz Mar-
git. – Aki ismerni akar, bennük meglát engem valahol. A képekben 
felfedheti a törekvéseimet, az álmaimat, a szorongásaimat, a fájdalma-

imat, akárcsak a világ éltető elemeit, amelyeknek én is része vagyok. 
A művész elmondta, hogy a tudatos és az ösztönös erő együtt mun-

kálkodik benne, s a festés meditációs helyzet számára. Elindítja őt egy 
gondolat, egy érzés, amely viszi magával.

– A ceruza- és a tollrajzok kivételével a képeim hosszabb ideig ké-
szülnek, annak ellenére, hogy az akvarell gyors, friss, könnyed techni-
ka – magyarázta. – Én ezt nem szabályszerűen űzöm, hanem rétegek-
ben festek. Néha vegyítem is a technikákat. A képek a vallomásaim, a 
kitárulkozásaim. 

Miután Galgóczy Zoltán alpolgármester köszöntötte a művészt, 
Szabó Gábor szobrász megnyitotta a kiállítást, amely egyben jubileumi 
tárlat is, mivel Krausz Margit idén ünnepelte a 60. születésnapját. 

A december 6-i megnyitón Fehér Krisztina csellón, Bencsik Attila 
gitáron működött közre.

Ê Fülep erzsébet 

„A KÉPEK A VALLoMáSAIM”
Krausz Margit művésztanár Kapcsolódások című kiállítása 
december 29-ig látható a Kondor Béla Közösségi házban. 

a cica És 
a cserebogár
Baár tünde Buda és vince – Utálom a padtársam! 
című könyvének bemutatóját és a kerületi rajzpá-
lyázat díjkiosztó ünnepségét tartották november 
végén a Kondor Béla Közösségi házban.

Nem a megszokott koreográfiájú kiállításon és könyvbe-
mutatón vehettek részt az érdeklődők, ugyanis a Kondor 
Béla Közösségi Ház aulájában a kiállítótér egyik oldalán 
Bakos Barbara grafikusművésznek a bevezetőben említett 
könyvhöz készített illusztrációiból láthattak ízelítőt, a má-
sik oldalán pedig Az iskolai élményeim című rajzpályázat 
legsikeresebb alkotásait tekinthették meg. 

A könyv bemutatóján a diákok humoros történeteket 
adtak elő arról, hogy milyennek képzelik el azt a bizonyos 
„álomiskolát”. 

Ezt követően Kucsák László országgyűlési képviselő 
köszöntőt mondott, majd Császár Bíró Lilla, az intézmény 
igazgatója részletet olvasott fel a kötetből, amelynek érde-
kessége, hogy Baár Tünde, a szerző, a Piros iskola rajzta-
nára sokéves pedagógusi élményeit is beleszőtte a szereplők 
izgalmas és tanulságos történeteibe. A címben szereplő ne-
gatív jelentésű szó ellenére a történet az őszinteségről, az 
elfogadásról és a szeretetről szól.

A felolvasás után a gyerekek és a lelkes felnőttek meg-
tanulhatták Barbarától, hogy miként lehet hasonló cicát és 
cserebogarat rajzolni, mint amilyen a könyvben szerepel. 

– Tavaly volt egy országos irodalmi és képzőművészeti 
pályázat, amelyre a lányommal, Bakos Barbarával beküld-
tük könyvünk első néhány illusztrált fejezetét – mondta a 
szerző. – Különdíjat kaptunk, és a Manó-könyvek kiadója 
rögtön lecsapott ránk, mert ebben az évben meg akarták 
jelentetni. Nekem ez az első könyvem, a lányomnak itthon 
ez a második, amelyet ő illusztrált, azonban Angliában és 
az Egyesült államokban már több mint tíz kötete jelent 
meg. 

A könyvbemutatót követően a rajzverseny legügyesebb al-
kotóinak oklevelet és ajándékot adott át Baár Tünde, Kucsák 
László és Varga Ferenc, az intézmény igazgatóhelyettese.  
A rendezvényen Csapody Kinga, a Manó Könyvek Kiadó 
főszerkesztője moderátorként működött közre.  

Ê F. e. 

hirdEtés


