Boldog, békés ünnepeket kívánunk!
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OTTHON MELEGE
PROGRAM

Minden eddiginél több
pénz jut a társasházak
energiahatékony felújítására

Szeptember első napján, a tanévnyitón
egy kis csillagszemű leányka azt súgta
édesanyjának: „Mennyit kell még aludni
karácsonyig?”

Hőhídmentesítő
Ő abban a pillanatban megérkezett a
maga adventjéhez, a láng elkezdett
hőszigetelés
lobogni a lelkében. Már hetek óta

Böjte Csaba testvér

naptárilag is lobog, három kis gyertya
ég, de azt is tudjuk, hogy nem a
naptár a fontos, hanem az, amit a
naptárból kiolvasunk. Ahogy 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 mézeskalácsban a sütés, az
ajándékozásban pedig a szándék a
lényeg.
A nagy lobogás persze néha fárasztó,
terhes, mert annyira vágyunk annak
a pillanatnak a melegségére, hogy
közben szinte belerokkanunk az
előkészületekbe. De ne ijedjünk meg
ettől a gyötrődéstől, hanem merjünk
megállni, merjünk gyertyát gyújtani,
körbenézni és látni a környezetünkben
megcsillanó fényt. Ahova a gyertya veti
a lángját, ott mindig világosság gyúl,
láthatóvá válik, ami addig sötét volt, az
ijesztő homály elillan. A remény testet ölt,
és karácsony igazi üzenete a lelkünkbe
férkőzik.
Minden pestszentlőrinci és
pestszentimrei polgárnak kívánjuk, hogy
a szívében lobogjon a láng, s ne csak
ezeket a napokat ragyogja be, hanem az
elkövetkezőket is, hogy valóban áldott
és békés lehessen a karácsony, majd
sikerekben, örömökben gazdag az új
esztendő!

A pályázati
úton elnyerhető támogatás
nemcsak a
szigetelés és
a nyílászárók,
hanem akár a
fűtési rendszer
korszerűsítésének megvalósításához
is segítséget
nyújt.

értéke is megnő,
amely nem elhanyagolható tényező
a mai világban.
A felújítás folyamán
az épületek falai a
szokásosnál vastagabb szigetelést
kapnak, a lakások
külső nyílászáróit
lecserélik, a fűtés
szabályozható lesz.
Mindent együttvéve
a felújítás jelentősen
javítja a lakók
komfortérzetét.

Nyílászárócsere
Hőszigetelés
Pincefödémhőszigetelés

A Városkép szerkesztősége

KUCSÁK
LÁSZLÓ:
Közel félmilliárdból
újulnak meg
a kerületi
társasházak!
A lakosságot érintő újabb
nagyszabású energetikai
korszerűsítés vette kezdetét a
XVIII. kerületben, hiszen folytatódik a kormány által támogatott 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 energiahatékonyság növelését és a lakosság
közüzemi terheinek mérséklését
szolgálja. A lakóközösségeknek
szóló pályázat kiemelt figyelmet
fordít arra, hogy a teljes körű
felújítások a megújuló energia
felhasználásával történjenek.
Nagyon fontos, hogy a panellakásban élők is lássák, hogy a
program segítségével, a magas
fűtési költségek csökkentésével,
gazdaságosabb és komfortosabb lesz a lakásuk, piaci értékük pedig nő. Az átalakítással
a panelépületeknél átlagosan
70 százalékos energiamegtakarítás 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

www.bp18.hu varoskep@bp18.hu
www.bp18.hu varoskep@bp18.hu

Szívből adva

2. oldal

Évről évre megszokott kép a XVIII. kerületben, hogy decemberben az önkormányzattól ajándékba kapott, tartós élelmiszerekből
álló csomaggal indulnak haza a pestszentlőrinci és pestszentimrei nyugdíjasok a két
sportcsarnokból. Ebben az esztendőben
sem történt ez másként. A már hagyományossá vált akció gördülékenyen zajlott le
december 12-én és 13-án.

Értéket alkottak

4. oldal

Két lakóház átépítésének és a
Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia
bővítésének terveit díjazta a XVIII. kerületi
Építészeti-műszaki Tervtanács a 2016-ban
benyújtott pályázatok közül. A Herrich–
Kiss-villában december 11-én tartott díjátadón a stílusteremtőnek számító építészeti
remekekért Ughy Attila polgármestertől
vehették át az elismerést az építészek.

Bővítenek

6. oldal

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2018-as költségvetését
a december 14-i ülésén. Így a testület
dönthetett a jövő évi támogatásokról,
pályázati részvételekről és beruházásokról,
amelyek közül kiemelkedik a Kucsák László lobbitevékenységének köszönhetően
kormányzati finanszírozással megvalósuló
iskolafejlesztési program.

Advent

14-15. oldal

Az elmúlt hetekben tucatnyi helyen várták
az érdeklődőket, hogy a karácsonyi
készülődés sikeres legyen. A változatos
programkínálat nemcsak a testnek, a
léleknek is kínált lehetőséget, hiszen az
adventi börzén, kézműves foglalkozáson
túl bibliatörténeti kiállítással vagy éppen
égből pottyant vendéggel, Levente Péterrel
hangolódhattunk az ünnepre.

Szeretetdobozok

16. oldal

Nyolcadik alkalommal rendezte meg
Háló Gyula lelkész szervezésében a
Pestszentimrei Baptista Gyülekezet a már
hagyományosnak mondható cipősdobozakcióját a Nemes utcai imaházban, amelyet
az „Imreiek az imreiekért” mottó jegyében
tartottak. Ebben az évben 89 gyermek kapott ajándékot, akikhez pontosan tíz nappal
előbb, december 14-én jött el a Jézuska.

(Péntek László: Kőrösfő/2017)

XVIII

Lobogó
lánggal

Tetőfelújítás



A társasházi

lakások tulajdo„Nem adhatsz lángot
nosai örömmel
támogatták
a
a gyertyának úgy,
programot, ami által
nemcsak színvonahogy annak fénye
lasabb környezetet
ne ragyogja be tudnak biztosítani
családjaik számára,
a te arcodat is!” hanem lakásuk piaci
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Közélet

Ünnepi élelmiszercsomagot kaptak a kerületi nyugdíjasok

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

A szándék
az, ami számít
Szívből adva, szívesen fogadva

PestszentlőrincPestszentimre
Polgármesteri Hivatal

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.

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

XVIII. Kerületi
Kormányhivatal

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

1181 Városház u. 16.
Tel.: 896-4319
Hivatalvezető:
Hodruszky Csaba
Ügyfélfogadási idő:
H.: 13.30-18, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

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.

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

Kormányablak

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

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

A karácsonyi csomag értékénél fontosabb a gesztus, amellyel a kerületi időseket igyekszik megbecsülni az önkormámyzat

�

Puskás Attila			

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 Béla. sétány 1.
Tel.: 294-1011

A Lőrinci Sportcsarnokban
és a Pestszentimrei Sportkastélyban is gyorsan ment az
ajándékosztás. Az érkezők pár
perc alatt hozzájutottak a csomaghoz, amiben ezúttal 2 kilogramm liszt, két zacskó száraztészta, 1 kiló rizs, 1 csomag
kávé, 1 doboz tea és – noha
a cukorbetegekre gondolva
édességet nem szoktak a csomagba tenni – ezúttal néhány
szem szaloncukor is jelképezte
az ünnepet.
Az ez évi élelmiszercsomag-osztás mintegy ezer emberrel érintett többet, mint a
tavalyi. A kerületben élő nyugdíjasok száma ebben az évben

20 ezer fölé emelkedett, ami
részben a lakosság öregedéséből fakad, de abból is, hogy a
nyugdíjkorhatárt elérve sokan
választják lakóhelyül Lőrincet
vagy Imrét.
Ughy Attila polgármester

a karácsonyi akció kapcsán
elmondta, hogy a csomag tartalmát a változatosság kedvéért minden évben igyekszik
módosítani kicsit az önkormányzat.
– Olyan termékekből állítjuk össze a csomagokat, amelyek mindenki számára egyformán használhatók. Arra is
figyelünk, hogy olyan ajándék
is legyen benne, amely nem
feltétlenül része a nyugdíjasok mindennapos bevásárlókosarának. Jelen esetben egy
csomag kávé és egy doboz tea
az, amitől ünnepivé válik a
tartalom.

Semmi nem megy veszendőbe
A karácsonyi adomány jelentős részét átveszik a nyugdíjasok, de a tapasztalatok szerint minden alkalommal
marad egy-kétezer csomag. Ezeket általában azok nem
viszik el, akik úgy gondolják, hogy nincs rá szükségük,
és meghagyják a rájuk eső részt a rászorulóknak. A
fennmaradó adomány nem vész kárba, sokéves jó
gyakorlat, hogy a fölösleget a nagycsaládosokat, a
hajléktalanokat segítő és egyéb karitatív szervezetek
segítségével még az ünnepek előtt szétosztja az önkormányzat.

A tartós élelmiszerekből
álló adományt jellemzően a
saját konyhájukban használják fel a nyugdíjasok, de egyre
többen segítenek vele a náluk
rosszabb helyzetben lévőkön.
Az idősebb korosztályban is
vannak jobb anyagi körülmények között élők, akiknek
ugyanúgy jár az élelmiszercsomag, mint a szegényebb sorsúaknak.
– Számos visszajelzést, levelet kapunk a nyugdíjasoktól
a húsvéti, karácsonyi élelmiszercsomagok és a burgonyaosztás kapcsán, amiben azt
írják, hogy nem feltétlenül a
kapott adomány számukra az
érték – mondta Ughy Attila. –
Sokan meg tudják maguknak
venni ezeket az élelmiszereket,
viszont jólesik nekik a gesztus,
az, hogy a XVIII. kerület aktív
közössége gondoskodik azokról, akik már nyugállományban vannak. A társadalmi
szolidaritást erősítik az ilyen
akciók, amelyek meghatják
azokat, akik részesülnek bennük. Nem az anyagi értékük
miatt, hanem azért, mert gondolunk rájuk.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu
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Imre-ház

1188 Nemes utca 16.
Pestszentimrei referensi iroda
Tel.: 294-1685
Pestszentimrei
Városrészi
Önkormányzat
(www.bp18.hu)

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

KASSAI DÁNIEL

Évről évre megszokott kép a XVIII. kerületben, hogy az önkormányzattól ajándékba
kapott, tartós élelmiszerekből álló csomaggal indulnak haza a lőrinci és imrei nyugdíjasok a
két sportcsarnokból. Idén sem történt ez másként. A már hagyományossá vált akció gördülékenyen zajlott le december 12-én és 13-án.

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

Zsebők Zoltán
Szakrendelő

DÖMÖTÖR ISTVÁN

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

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

Nemes u. 14. (Imre-ház)

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

Üllői út 400.
Tel.: 296-1300

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

dr. Lévai István Zoltán

alpolgármester
Fidesz–KDNP, galgoczy.zoltan@
bp18.hu Alpolgármesteri fogadóóra:
előzetes egyeztetés alapján (2961318) minden hónap 2. hétfőjén
13.30–17 óra között a Polgármesteri
Hivatalban.
Képviselői fogadóóra: minden hónap
1. hétfőjén 17–17.45 között a Lurkóliget (Dráva utcai) óvodában, 18–19
óra között a Brassó utcai iskolában.

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

Pestszentimrei
ügyfélszolgálati csoport

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

GALGÓCZY ZOLTÁN

a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán.
Jelentkezés
és időpontkérés
a 296-1440-es
telefonszámon.

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

Ughy Attila

alpolgármester
Fidesz–KDNP, domotor.istvan@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 Vajksziget iskolában.

Ingyenes
Jogi tanácsadás

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.

Képviselői fogadóórák
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LMP, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10:00-tól 14:00-ig
a képviselői irodában (Üllői út 483.).

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.).

MÉRŐ PÉTER FERENC
Együtt 06-20-227-2414
mero.peter@egyutt2014.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

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

Somody lászló
Párbeszéd Magyarországért
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

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

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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Rendkívüli
KÖZÉLET
Az Egészséges Budapest Programon felül egy újabb
rendkívülitámogatás
támogatásaaJahn
JahnFerenc
Ferenc Kórháznak
Kórháznak Közélet
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TÖBB MINT 100 MILLIÓ FORINTBÓL
ÚJULHAT MEG A DÉL-PESTI KÓRHÁZ

SÜRGŐSSÉGI OSZTÁLYA

(OYiODV]WMiNHJ\PiVWyODNLQWUĘOLOOHWYHPHQWĘYHO
pUNH]ĘYDODPLQWDNyUKi]RQEHOOLEHWHJIRUJDOPDW

Megújulnak
a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház
és Rendelőintézet
sürgősségi
betegellátásához
tartozó részlegek,
miután az intézmény
nemrégiben 125 millió
forint rendkívüli
támogatást kapott
a kormánytól.
Az átalakítás célja
az épületrész
korszerűsítése
mellett az ellátás
gördülékenyebbé
tétele.

VÁROSKÉP
Rendkívüli támogatásban részesít a kormány két fővárosi
egészségügyi intézményt. A határozat értelmében a Jahn Ferenc
Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet 125 millió forinthoz jut, s a
támogatást a sürgősségi betegellátáshoz tartozó részlegek (SBO)
felújítására költhetik. Az osztály
kapacitása jelentősen alulmúlja
az igényeket, ezért szeretnék azt
átépíteni, fejleszteni.
A tervek szerint új helyiségek
létesülnek az épületben és a
mentőbeálló egy részén. Az objektum területén zsiliprendszert
alakítanak ki, így bizonyos helyiségekbe csak a megfelelő jogosultságú személyek jutnának
be a jövőben. A kívülről érkező
betegek a jelenlegi mentőbeálló
területén kialakítandó várón keresztül jutnának a betegirányító
pulthoz. Ebben a teremben akadálymentes mellékhelyiséget is
létesítenek.
A mentővel szállított betegek ré-

szére külön bejáratot alakítanak
ki, amelyet szintén a betegirányító pulttól lehet majd kontrollálni. A kórházon belüli betegforgalom a H-épület felől a jelenlegi
összekötő folyosón történne.
A vizsgálóhelyiségeket is átrendezik, a szobák új helyre kerülnek. A régi kezelők helyén egy új
betegfektető szobát hoznak létre
a meglévő mellé, s ezek a helyiségek egy beléptetőrendszerrel zárt
közös folyosóról nyílnak majd.
A beteghordó ágyak részére tárolót terveznek, a nővérszobát
pedig a bővített területen alakítják ki. A személyzet kényelmét
új WC-k és zuhanyzóhelyiségek
fogják szolgálni.
Az átalakítás építőmesteri, épületgépészeti (víz, csatorna, fűtés,
orvosi gáz) és épületvillamossági
munkát igényel. Minden vizsgálóhelyiségbe és betegszobába
oxigén- és vákuumhálózat kiépítését tervezik. A kezelőhelyiségekben, az orvosi és nővérszobákban, a betegirányítóban,
valamint a betegszobákban informatikai hálózatot is kiépítenek, a helyiségeket klimatizálják,
de biztosítani fogják a belső várakozóterületek szellőztetését is.
Az új épületrészek megfelelnek
majd a kor technikai elvárásainak, így teljes akadálymentesítés
is megvalósul.
A mintegy 125 millió forintos projekt – amelynek során a kóházi ellátás zavartalan lesz – két ütemben valósul
meg.

„

KUCSÁK LÁSZLÓ,
PESTSZENTLŐRINCPESTSZENTIMRE
ORSZÁGGYŰLÉSI
KÉPVISELŐJE
OKTÓBER KÖZEPÉN
JELENTETTE BE,
HOGY BUDAPEST
ÉS PEST MEGYE TÖRTÉNETÉNEK EDDIGI
LEGNAGYOBB KÓRHÁZ- ÉS SZAKRENDELŐ-FEJLESZTÉSI
PROJEKTJE INDUL
EL MÉG EBBEN AZ
ÉVBEN. AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM A JAHN FERENC
DÉL-PESTI KÓRHÁZAT
IS ÉRINTI. AZ INTÉZMÉNY AZ IDEI
KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSOKBÓL MINTEGY
3 MILLIÁRD
FORINTOT KAP:
1,3 MILLIÁRDBÓL
A DIAGNOSZTIKAI ÉS
TERÁPIÁS ESZKÖZPARKOT, VALAMINT
AZ INFORMATIKAI
HÁTTERET FEJLESZTIK, 1,6 MILLIÁRDBÓL
PEDIG A SÜRGŐSSÉGI
ELLÁTÁST IS MAGÁBAN FOGLALÓ
SZAKRENDELŐI TÖMB
ÉPÜL A KÖVES UTCAI
TELEPHELYEN.

Az új épület elkészülte után elkezdődhet a régi tömbök elektromos
hálózatának és gépészetének a fel-

újítása, renoválják a konyhát, és
egy új mosodát is kialakítanak.
Emellett bölcsődét és óvodát is létrehoznak a kórházhoz kapcsolva.
Az intézmény csepeli telephelyén
is jelentős fejlesztések várhatók:
mozgásszervi-rehabilitációs részleget és húszágyas hospiceosztályt létesítenek.
A kórházra eddig kevés fejlesztési forrás jutott, de idén megvalósult a nővérszálló energetikai
korszerűsítése, és több modern
diagnosztikai és műtéti eszközt
is be tudtak szerezni. Tavaly év
elején átadták a kórház megújult
röntgengépparkját is. A csaknem
420 millió forintos beszerzés során három régi manuális készüléket váltottak ki új, korszerű digitális berendezésekkel. 2016 őszén
pedig az intézmény szülészeti
osztálya szépült meg, a színtelen,
fakó várótermek, a szülőszobák
és a koraszülött intenzív részleg
folyosói egy festékgyártó vállalat
támogatásának
köszönhetően
kaptak új színt.
– Az elmúlt években számos eredmény született az egészségügyi
ágazatban itt, a XVIII. kerületben
is. Sok olyan változás történt, amely
javította a betegellátás feltételeit,
továbbá az egészségügyben dolgozók élet- és munkakörülményeit.
Növekedtek a bérek, rövidültek a
várólisták, kevesebb orvos vállalt
külföldön munkát, és csökkent a
kórházak adóssága. Míg 2014-ben
az intézmények havi adósságrátája 4,5 milliárd forint volt, addig
2015 tavasza és 2016 ősze között

Kucsák László, Pestszentlőrinc-Pestszentimre
országgyűlési képviselője hivatalos
sajtótájékoztató keretében jelentette be
a Dél-pesti Kórház felújítását
2,6 milliárd forintra csökkent.
A kedvező gazdasági feltételek az
ágazaton belül páratlan fejlesztési program végrehajtását teszik
lehetővé. 2010 óta a kormány
uniós támogatás segítségével 500
milliárd forintot fordított a vidéki
egészségügyi hálózat fejlesztésére,
és a 2026-ig terjedő időszakban
700 milliárd forint jut a fővárosra
és az agglomerációra a költségvetésből – mondta Kucsák László,
hozzátéve: – 2010 óta a kormány
72 kórházat, 54 rendelőintézetet
és 97 mentőállomást újított fel,
emellett 23 új rendelőintézetet
és 30 mentőállomást építettek
országszerte.

A JAHN FERENC DÉL-PESTI KÓRHÁZ ÉS RENDELŐINTÉZET 125 MILLIÓ
FORINTHOZ JUT, S A TÁMOGATÁST A SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁSHOZ
TARTOZÓ RÉSZLEGEK FELÚJÍTÁSÁRA KÖLTHETIK.

„

39 MILLIÁRD A MEGVÁLTOZOTT
MUNKAKÉPESSÉGŰEK
FOGLALKOZTATÁSÁRA

Az Egészséges Budapest Program
keretében három centrumkórház jön létre – 2025-re megépül
a dél-budai centrumkórház –,
ezenkívül 25 kórház és hét szakrendelő fejlesztése szerepel a tervekben.
Az országgyűlési képviselő azért
is örül a Dél-pesti kórház fejlesztésének, mert az a vonzáskörzetéhez tartozó Pestszentlőrinc-Pestszentimre lakosainak magasabb
színvonalú egészségügyi ellátását
is jelenti majd. Kucsák Lászó azt
is elmondta: azt szeretné, hogy
a 2018-as esztendő a kerület számára továbbra is a fejlődés időszaka legyen, ezért a jövőben is
arra törekszik, hogy a kormánynyal együttműködve elősegítse
a kerületben élők jólétét, hogy
a régió az egészségügy területén
is minél több uniós vagy hazai
pályázati forráshoz jusson.

KORMÁNYZATI HÍREK

Mintegy 39 milliárd forintos bértámogatást nyújt a kormány jövőre a megváltozott
munkaképességű embereket foglalkoztató akkreditált cégeknek, mert fontosnak tartja, hogy a fogyatékossággal élők is láthatók, hallhatók legyenek, s a társadalom aktív,
egyenjogú és egyenrangú tagjaiként élhessenek. Az integráció legfontosabb eszköze a
foglalkoztatás, ezért a kormányzat mindent megtesz azért, hogy egyre több megváltozott munkaképességű ember találjon munkát.
Az elmúlt évek intézkedései közül ki kell emelni a rehabilitációs kártyát – az ezzel
rendelkező munkavállalók után nem kell szociális hozzájárulást fizetni – és azt a döntést, amely szerint a védett munkahelyeken megváltozott munkaképességű emberek
által előállított árucikkek beszerzése vagy szolgáltatások megrendelése 2015 ősze óta
az uniós értékhatárig mentesül a közbeszerzési törvény hatálya alól. Miután kibővítették a jogosultak körét, nyolcezerrel emelkedett a rehabilitációs kártyával foglalkoztatottak száma. Mindennek köszönhetően az elmúlt hat–nyolc évben duplájára,
16–17 százalékról 30 százalék fölé emelkedett a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rátája.

SZÁMOS EREDMÉNY KIEMELTEN TÁMOGATJA
SZÜLETETT
A KORMÁNY A GYERMEKEK
AZ EGÉSZSÉGÜGYI
EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁSÁT
A gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítását
ÁGAZATBAN
célzó Menő menzák az iskolában című, szeptemberben lezárult pályázat

Az elmúlt években számos eredmény
született az egészségügyi ágazatban: növekedtek az ágazati bérek, csökkentek a
várólisták, és csökkent azon orvosok száma, akik külföldön vállalnak munkát. Az
ágazati alapbéremelést tekintve egy orvos
alapbére 2019-re meg fog duplázódni, jövőre átlagosan bruttó 800 ezer forint lesz.
A közép-magyarországi régió egészségügyi
ellátásának megújítására készült Egészséges Budapest Program keretében, az intézményhálózat fejlesztésére az elkövetkező
években 700 milliárd forint jut majd.

keretében az Emberi Erőforrások Minisztériuma 314 iskolai alapítvány
kérelmét támogatta összesen csaknem hatmilliárd forinttal. A kormány
meggyőződése, hogy a menza egyszerre lehet egészséges és „menő”,
vagyis az egészséges ételek is lehetnek finomak, olyanok, amilyeneket
a gyermekek szívesen fogyasztanak. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) keretében májustól elérhető pályázatra
389 kérelem érkezett. A támogatott tevékenységek között van az egészséges táplálkozás és életmód népszerűsítése, ismeretterjesztő előadások
és szemléletformáló programok szervezése, tankonyha létrehozása és
berendezése, ivókút felállítása, gyümölcskínáló és salátabár kialakítása, valamint a közvetlenül az étkeztetéshez szükséges eszközfejlesztés.
Az elnyerhető támogatási összeg pályázatonként 10–20 millió forint volt,
a megvalósítási időszak pedig 12–24 hónap.

(További információ a www.kormany.hu honlapon.)
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Közélet

A legjobb terveket díjazta a kerületi tervtanács

Ez volt az év
 Százmillió forintos támogatással indult az év a kerület számára. Kucsák László
országgyűlési képviselő a január 25-én
megjelent interjújában jelentette be, hogy
a lehívható költségvetési támogatást intézményfejlesztésre, egészségfejlesztésre és a
közbiztonságra fordítja az önkormányzat.
 Továbbra is fontosak az iskolások
az önkormányzat számára – jelentette be
Ughy Attila február 2-án azon a tájékoztató
fórumon, amelyen a beiskolázás volt a
fő téma. A polgármester elmondta, hogy
bár az önkormányzat felelőssége jogilag
változott, továbbra is feladatának tekinti az
oktatás támogatását.
 Pestszentimre már nem mostohagyerek – fogalmazott Lévai István Zoltán alpolgármester február 15-én a Pestszentimrei
Városrészi Önkormányzat ülésén, ahol
elsősorban arról volt szó, hogy az elmúlt
években egyre több fejlesztés jutott az
imrei településrésznek, és ez a folyamat a
továbbiakban sem lassul.
 Újabb jótékonysági koncertet
adott Kucsák László országgyűlési képviselő a zenészbarátaival február 25-én a
Rózsa Művelődési Házban. A rendezvény
bevételét a hallássérült gyerekek kiszűrésére alkalmas audiométer és egyéb orvosi
eszközök beszerzésére ajánlották fel.

 Sokat költ a bérlakások felújítására
az önkormányzat. Dömötör István alpolgármester március 8-án úgy nyilatkozott a
Városképnek, hogy csak a gazdaságosan
nem üzemeltethető ingatlanokat értékesítik, a legtöbb saját tulajdonban marad, és
bérbe adják. A program nagyon sikeres a
kerületben.
 Kétszáz állást kínáltak a Kormányhivatal által március 9-én szervezett
állásbörzén. Nagyon sok munkahelyet a
repülőtér földi kiszolgálásában hirdettek
meg.
 20 ezer ingyenes élelmiszercsomagot
osztott ki az önkormányzat április 11–12-én
két helyszínen a hatvan éven felüli kerületi
lakosoknak. Az ajándék hozzájárulás volt a
húsvéti menühöz.
 Egy drága orvosi műszer megvásárlásában segített az önkormányzat április
végén. A speciális eszközre egy olyan hatgyermekes családnak volt szüksége, ahol
az egyik kisfiú ritka betegségben szenved.
A pénzt helyi vállalkozók adták össze, és az
akciót az önkormányzat koordinálta.
 A helyi építészeti értékek védelmében kezdett el dolgozni a Települési Arculati
Kézikönyvön az önkormányzat. Ennek első
lépéseként lakossági fórumot tartottak
május 10-én, amelyen sok fontos kérdés és
jó ötlet merült fel.
 Megszavazta a füzetcsomag szokásos finanszírozását május 25-i ülésén a
képviselő-testület. A döntéssel jelezte az
önkormányzat, hogy – mint az már az év
elején elhangzott – továbbra is kiveszi a
részét az oktatás támogatásából.
 Beszállt a repülőtéri klaszterbe
a Külgazdasági és Külügyminisztérium
június közepén. A kormány ezzel kinyilvánította, hogy a térség fejlesztése nem csupán
helyi ügy.
 Az egészségügyben dolgozók
munkáját köszönte meg az önkormányzat
a nyári szabadságok előtt, június 27-én
átadott pénzjutalmakkal.
 A hőségben vizet osztottak több helyen
is a kerületben augusztus közepén. A
zacskós vizet szívesen fogadták a járókelők
és az autósok egyaránt.
 A kormány is csatlakozott a nyár
végén a Vasvári Pál Polgári Egyesületnek
az önkormányzat által már támogatott kezdeményezéséhez: a gyűjtésnek
köszönhetően kápolna épül a Bihar megyei
Hegyközszentimrén, Imre herceg halálának
a helyén.
 Megkezdődhet a Vilmos Endre Sportcentrum bővítése – erről szeptember 12-i
ülésén határozott a képviselő-testület. Ezzel
egy időben két másik sportközpont felújításáról is döntést hoztak.

Értéket alkotó építészek

Két lakóház átépítésének és a Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia bővítésének terveit díjazta a XVIII. kerületi Építészeti-műszaki Tervtanács a 2016-ban benyújtott pályázatok közül. A Herrich–Kiss-villában december 11-én tartott díjátadón Ughy Attila polgármestertől vehették át az elismerést az építészek.

A köszöntőjében Ughy Attila kiemelte, hogy egy
alig több, mint másfél évszázados múlttal rendelkező településen nem könnyű korszakalkotónak,
stílusteremtőnek számító építészeti remekeket
találni.
– Egy település, így PestszentőrincPestszentimre számára is fontos azonban, hogy
milyen épületei vannak, és melyek az iránymutató építészeti jellemzők. Az építészek felelőssége
pedig az, hogy igazodjanak az építészeti örökséghez, és így tudjanak újat alkotni. Fontos az is,
hogy elismerjük azokat, akik megpróbálnak példát mutatni, újat, maradandót alkotni.
A polgármester megemlítette azt is, hogy peremkerületként a XVIII. kerület az első a fővárosban, amelyik megkapta Budapest Építészeti

Nívódíját a Kossuth téri pavilonépületért, illetve
a tér Üllői út felőli arculatának megújításáért.
– Ez is biztatás lehet az építészek számára, hogy
Délkelet-Pesten is lehet újat, értékeset alkotni, legyen szó középületről, társasházról vagy családi
házról – emelte ki Ughy Attila.
A díjazott terveket Jankovits Vera, a XVIII. kerület főépítésze mutatta be. Az első díjat Selényi
György vehette át a Derkovits Gyula utca 13.
szám alatti családi ház átalakításának tervéért.
A második díjat Kovács Zoltán kapta a
Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia épületének bővítéséért, míg a harmadik díjat Benárd
Aurél és Bódi Gergely Gergő a Varjú utca 14/B lakóépület átalakításáért.
Ê Puskás A.

Ne legyen hátrány a fogyatékosság!

Természetesnek kellene lennie a fogyatékkal élők foglalkoztatásának és annak,
hogy a társadalom egyenrangú tagjaiként tekintünk rájuk. Erről beszélt Dömötör
István alpolgármester a fogyatékkal élők világnapja alkalmából a Rózsa Művelődési Házban rendezett konferencián.

Munkarendváltozás
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepi időszakban a következőképpen módosul:
2017. december 21-től 2018. január 2-ig a hivatal zárva lesz.
Ez idő alatt minden ügyfélfogadás szünetel.
Az első ügyfélfogadási nap 2018. január 3.
(szerda).
A zárvatartás alatt – kizárólag halaszthatatlan
anyakönyvi és hagyatéki ügyekben – a Hatósági Iroda Anyakönyvi és hagyatéki csoportja
december 29-én (péntek) 9:00–13:00 óra között
ügyeletet tart.
Ê Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző s. k.

Ünnepi
nyitvatartás
A XVIII. kerületi Kormányablak
ünnepi ügyfélfogadási rendje.

2017. december 22. péntek
8:00–12:00   Változás!           
2017. december 24–26. (vasárnap–kedd)
munkaszüneti nap
2017. december 27. szerda
8:00–18:00   Változás!             
2017. december 28. csütörtök
8:00–18:00        
2017. december 29. péntek
8:00–12:00    Változás!          
2017. december 31.–2018. január 1.
(vasárnap–hétfő) munkaszüneti nap
2018. január 2. kedd
7:00–17:00         

Városgazdaügyfélszolgálat

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a karácsonyi-szilveszteri időszakban bezár, de ügyeletet tart a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit
Zrt. központi ügyfélszolgálata.
Az ügyfélszolgálati iroda (Baross utca 7.) 2017.
december 20. és 2018. január 1. között zárva
tart. Ebben az időszakban a cég munkaidőben
telefonos ügyeletet tart a 297-0799-es és a 0630-549-6922-es telefonszámon.
A személyes ügyfélszolgálat január 2-tól áll
újra a lakosság rendelkezésére. A pénztár
ugyanezen a napon nyit ki először, de az év végi
zárás miatt csak 13 órakor.
Sürgős cselekvést igénylő bejelentés – beszakadt úttest, veszélyes faág, illetve bármilyen
más balesetveszélyes helyzet – a Városgazda Zrt.
munkatársai a téli intézkedési tervnek megfelelően igyekeznek mielőbb reagálni.

Az ENSZ 1992-ben nyilvánította december
3-át a fogyatékos emberek világnapjává, hogy
felhívja a figyelmet a baleset, betegség vagy katasztrófa következtében károsodást szenvedők
problémáira.
– El kellene érni, hogy ne legyen szükség egy
ilyen világnapra, hanem a társadalom tudja: kötelessége azon gondolkodni, hogyan tudja elfogadhatóvá tenni a mindennapi környezetet a fogyatékkal élők számára. Jó lenne, ha a munkáltatók,
a civil és az állami szervezetek magától értetődően alakítanák a fogyatékkal élők számára megfelelően a munkakörnyezetet és az életfeltételeket,
ha nem kellene ennek érdekében figyelemfelhívó
akciókat szervezni – mondta Dömötör István.
Az alpolgármester kiemelte, hogy ne szánalommal és sajnálattal forduljunk például a kerekesszékbe kényszerülő emberekhez, hanem próbáljuk meg elfogadni őket.

– A legtöbb segítséget akkor tudjuk nekik
nyújtani, ha nem lelkiismereti kérdést csinálunk
a velük való törődésből, hanem egyenrangú embernek tekintjük őket, mint ahogy azok is. Az
önkormányzat ennek a szemléletnek is köszönhetően nyerte el immár harmadszor a Fogyatékosságbarát munkahely címet. Hiszen akiket
felveszünk, azokat százszázalékos munkatársnak
tekintjük, és megkockáztatom, hogy az önbecsülésükből fakadóan sokkal elhivatottabban, adott
esetben jobban is végzik a munkájukat.
A december 4-i konferencián bemutatkoztak
a fogyatékkal élőket segítő XVIII. kerületi szervezetek, intézmények. A találkozó célja az volt,
hogy a szakemberek megismerjék egymást és tapasztalatot cseréljenek.
A rendezvényt a Gyöngyvirág Nappali Szolgálat ellátottainak táncos műsora zárta.
Ê P. A.

Óvodai
felhívás!

A Pestszentimrei Zöld Liget Óvoda 2018. év elejétől óvodapedagógust keres határozatlan időre.
Az önéletrajzokat a zoldliget@zoldligetovoda18.
hu címre várják.
Következő számunk!
A Városkép újság
legközelebbi száma január
25-én jelenik meg. Minden
kedves olvasónknak áldott,
békés k ar ácsonyi ünnepeket,
és sikerekben gazdag új
esztendőt kívánunk!
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A lehető leggyorsabb ügyintézésre törekednek Közélet

Gyertek be
hozzánk!

Nehéz körülmények között élő embereket látott vendégül és ajándékozott
meg december 18-án az önkormányzat
Pestszentimrén.

A téli időszak, különösen az ünnepek tája mindenkire nagyobb terhet ró: több a rezsiköltség,
több étel fogy, öltözködni kell, és a fa alá szánt
ajándékokat sem adják ingyen. Minden jóérzésű ember tudja, hogy ilyenkor különösen nehéz
azoknak, akik az utcán élnek, ezért fontos, hogy
legyenek melegedők számukra, illetve hogy
hozzájuthassanak egy-egy tál meleg ételhez.
Arra talán már kevesen gondolunk, hogy aki
ilyen körülmények között él, az bizony ajándékra sem számíthat.
– Ezért kezdeményeztük, hogy az önkormányzat az adventi időszakban a lehetőségeihez
mérten ajándékozza meg a nehéz körülmények
között élőket is – mondta Lévai István Zoltán
alpolgármester.
Az eseménynek, amelyet Petrovai László önkormányzati képviselő is támogatott, a
Pestszentimrei Sportkör, vagyis a PSK klubhelyisége adott otthont, s a résztvevők nagy örömmel vették át a nekik szánt csomagot.
Ê K. Gy.

Nyílt nap
a rendőrségen

Alapfokú ismeretekkel gazdagodhattak
azok a gyerekek, akik december 8-án
részt vettek a XVIII. kerületi Rendőrkapitányság nyílt napján.
Reggel 9-től délután 4-ig óránként váltották
egymást a kerületi általános iskolák alsó tagozatos tanulói a kapitányság eligazítótermében.
Csoportonként kilencven diák táthatta a száját.
Olyan, sok mindenre kiterjedő rendőrszakmai
felkészítést kaptak, amelynek következménye
akár egy tömeges jelentkezési hullám is lehet a
rendőrségi szakiskolákba. Na jó, nem holnap,
hanem jó pár év múlva…
A szerencsésnek mondható első csapat élőben láthatta a Támcsu Tibor vezette Centra Volk
önvédelmi csoport közelharc-bemutatóját. Már
ekkor tátva maradt néhány száj…
A tiszta apró kezek a bűnügyi technikai gyakorlatot követően festékfoltossá váltak, ugyanis
a kacifántos megnevezésen ujjlenyomat-levételt
kell érteni. A szülőknek üzenjük: nyugalom,
gyermekük nem került be a bűnügyi nyilvántartásba.
Nem tudhatjuk, hogy Major Judit vizsgáló,
nyomozó százados tanúkihallgatással vegyített
szituációs gyakorlata során hányan fecsegték el
addig titokban tartott csínytevéseiket…
A térfigyelő rendszer bemutatása alatt újabb
tátott szájakra bukkantunk. A gyerekek számos
meglepően jól megfogalmazott kérdést tettek fel
a szakembereknek. A rendészeti eszközök –ruházat, felszerelés, fegyver, bilincs stb. – bemutatójának sikere egy tízes skálán tízet ért el.
Az SOS Mentőkutyás Egyesület bemutatója
közben a leggyakrabban használt szavak ezek
voltak: jaj, de édes, milyen ügyes, de jó lenne
hazavinni!
Rendhagyó módon a végére hagytuk
Minyóczki Árpád köszöntőmondatait. A kerületi rendőrkapitány üdvözölte a nyílt napon részt
vevő tanulókat, és felhívta a figyelmüket arra,
hogy a gyakran morcosnak tetsző rendőrök
csak akkor morcosak, amikor a helyzet megkívánja. Hozzátesszük: ezen a napon valóban
csak mosolygós és türelmes rendőrökkel találkoztunk…
A nyílt nap sikeréhez nagyban hozzájárult
Keviczky Csilla rendőr hadnagy, Fábián Mónika főtörzsőrmester és Szalai Márton törzsőrmester is.
Ê Gönczöl András

Ötéves a kerületi kormányhivatal

A karácsonyi ünnepségen idézték fel az indulás óta eltelt öt évet a XVIII. kerületi Kormányhivatal vezetői és munkatársai december 15-én a Városháza-díszteremben.

– Amikor átvettük az önkormányzattól ezeket a
feladatokat, volt egy kis bizonytalanság bennem
és a kollégáimban is, hogy hogyan fogják fogadni
ezt a változást a kerületben élők. Elmondhatom,
hogy jól fogadták, és pozitívak a visszajelzések az
önálló járási hivatal működésével kapcsolatban –
mondta Hodruszky Csaba, a XVIII. kerületi Kormányhivatal vezetője.
Hozzátette, hogy ma is nagyrészt azok a
munkatársak dolgoznak a hivatalban, akik az
önkormányzatnál foglalkoztak a hasonló ügytípusokkal, ami megkönnyítette az új rendszer
elfogadtatását.
– Az öt év alatt egyre több és több ügytípus
intézése került hozzánk, s mostanra 1600-ra nőtt
a kormányhivatalban elintézhető ügyek száma.

Mindezt modern környezetben tesszük, és a lakosság nagy bizalommal fordul hozzánk.
A hivatalvezető a szociális és a gyámügyeket
tartja a legnehezebb feladatnak, mert ezek érzelmileg is nagy hatással vannak a kollégákra.
A további feladatokról Hodruszky Csaba elmondta, hogy munkatársaival együtt szeretné
elérni, hogy akik betérnek a hivatalba, azok a lehető legkevesebb sorban állással tudják elintézni
az adott ügyet.
– Ezenfelül szeretnénk abban is segíteni, hogy
a jövőben egyre több ügyfelünk válassza és használja jól az elektronikus ügyintézést – vázolta fel
a talán egyik legfontosabb célkitűzést a hivatalvezető.
Ê P. A.

Kiosztották a komposztálóládákat

Az önkormányzat 103 műanyag házi komposztálóládát osztott ki az igénylőknek
december 7-én a Pestszentimrei Sportkastélyban. A 800 literes ládák segítségével
helyben lehet hasznosítani a háztartási és a kerti szerves hulladékot.
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Nyugdíjasok
karácsonya

Meghitt, szép karácsonyi ünnepséget
varázsoltak szépkorúaknak december 15-én a Kondor Béla Közösségi
Házban, ahol a köszöntőkön kívül volt
vers, zene és ének is. A színháztermet
két órán keresztül a szeretet és a béke
hangulata lengte be.

Az időseket és az önkormányzat képviselőit a
XVIII. kerületi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület, a NYÉVE elnöke, Freyberger László köszöntötte, megemlítve, hogy minden kerületi
szintű rendezvényre, illetve saját szervezésű
programjaikra az önkormányzat anyagi támogatásával és a tagságuk komoly segítségével
készülnek. Ezután Szarvas Attila alpolgármester arról beszélt, hogy azért szeret a kerületi
nyugdíjasok közé járni, mert mindig látja a
szemükben lobogni a szeretet fényét, és minden
rendezvényükön családias a hangulat. Kucsák
László azt említette meg, hogy minden találkozás a szépkorúakkal erőt ad neki, mert tapasztalja, hogy milyen aktívan, cselekvően telnek a
napjaik családjuk körében és egymás között is.
– Azt kívánom, hogy még sokáig megtartsák azt a derűt, tettrekészséget, amit önöknél
tapasztalok, mert igen sokat adnak nekünk –
mondta az országgyűlési képviselő.
Lévai István Zoltán alpolgármester szintén
az idősek aktivitását emelte ki egy személyes
példával: a 78 éves édesapján látja, hogy men�nyire élteti az „örökmozgás”, szinte soha nem ér
rá, annyira tevékenyen éli még mindig az életét.
Korányi András mondanivalójának akár a jelszava is lehetne: „Ne fogjon fegyvert a gonoszság!” Az evangélikus lelkész azt kívánta, hogy
a Jézussal való találkozás adjon erőt ezekben a
napokban.
A beszédek után Ujvári Ferenc elmondta karácsonyi versét, Draskóczy Zoltán gitárművész
játszott, a NYÉVE dalköre énekelt, és Szóka Júlia énekművész adott műsort.
Ê (temesi)

Német kórusok
találkozója

Négy sváb kórus adott adventi hangversenyt december 16-án a Szent
László-plébániatemplomban.

Dömötör István alpolgármester elmondta, hogy
az önkormányzat 2018-ban is várja a pályázatokat, mert fontos, hogy megfelelően kezeljék a
szerves hulladékot a háztartásokban.
– Rendkívül hasznos, praktikus és nem utolsósorban környezetbarát megoldást jelent a házi
komposztálás. Évről évre vannak új jelentkezők,
de olyanok is, akik már évek óta alkalmazzák ezt
a módszert a szerves hulladék hasznosítására. A
XVIII. kerületben állandó lakcímmel rendelkező
személyek pályázhatnak, és örömmel mondhatom, hogy az évek során mindenki, aki igényelt,
kapott is az önkormányzattól házi komposztálóládát. Továbbra is arra ösztönzök minden kerttulajdonost, hogy éljen a lehetőséggel, és jövőre is

figyelje a pályázati kiírást, hogyan juthat ingyenesen hozzá a komposztálóhoz.
A kertben és a háztartásban egyaránt számos
komposztálható növényi maradvány keletkezik: az
előbbiben például a levágott fű, az elszáradt növények, a földre pottyant gyümölcs, az ősszel nagy
tömegben lehulló falevél, az utóbbiban elsősorban
a konyhai zöldség-gyümölcs maradványok. A komposzt vagy humusz a növények számára pótolhatatlan tápanyagforrás, és mind a szoba- és balkonnövényekhez, mind a kerti növényekhez felhasználható.
Fontos: semmiképp ne tegyenek a komposztálóba festék-, lakk-, olaj-, kenyér- és zsírmaradékot,
szintetikus és nem lebomló anyagokat!
Ê P. A.

Németek Szent István óta élnek Magyarországon, s a későbbi korokban több hullámban érkeztek ide újabb és újabb csoportok, hogy megtalálják új hazájukat. Olyan közösségről van
szó, amelyik mindig őrizte nyelvét, hagyományait, habitusát, és amelynek tagjai ugyanakkor
hazájukat szerető magyarokká is váltak. Itteni
történetük összefonódik a teljes magyarság történetével.
A tradíciók ápolását vállalta fel a kerületi német származású polgárok egyesületének kórusa,
a Liederschatz is, amikor először szervezett adventi kórustalálkozót a Havanna-lakótelepen, a
Szent László-plébániatemplomban. Az idei találkozót a harmadik vasárnap előestéjén tartották
a szokott helyszínen, telt ház előtt. Aki részt vett
már ilyen eseményen, találkozhatott ismerős és
új arcokkal is, hiszen a tavaly is itt vendégeskedő budakalászi Lustige Schwaben kórus és a
XVI. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat Rozmaring kórusa mellett a békásmegyeri
Ludwig Hollos és a dunaharaszti Blumenstrauss
kórus is fellépett a házigazda Liederschatz mellett. Valamennyi szereplő elsősorban német adventi dalokat adott elő, de elhangzottak magyar
énekek, sőt olyan világslágerek is, mint Leonard
Cohen Hallelujah című dala.
Ê K. Gy.
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Közélet

Az oldalt összeállította: Kerékgyártó György

A jövő évi költségvetésről döntött a képviselő-testület

Bővítések három iskolában
Kormányzati támogatás kerületi intézményeknek

�

Elfogadta a
képviselő-testület
az önkormányzat
2018-as költségvetését a december 14-i
ülésén. Így a testület
dönthetett a jövő
évi támogatásokról,
pályázati részvételekről és beruházásokról, amelyek
közül kiemelkedik
a Kucsák László
lobbitevékenységének
köszönhetően kormányzati finanszírozással megvalósuló
tornaterem-fejlesztési
program.

köszönhetően nagyszabású iskola-fejlesztés kezdődhet meg a
kerületben, ami több intézményt
is érint. Az iskolák ebben az
évben már a Külső-pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésébe tartoztak, ám a kormány
által 2014-ben elindított Nemzeti
Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program lehetőséget ad
arra, hogy az egyes intézmények
költségvetési forráshoz jussanak
a fejlesztés érdekében. Ezért volt
szükség Kucsák László eredményes munkájára. A forrás tehát
rendelkezésre áll, a képviselőtestület pedig úgy döntött, hogy
konzorciumi megállapodást köt
a Nemzeti Sportközpontokkal,
így lehetőség nyílik a Kastélydombi, a Brassó és a Gulner iskola bővítésére.
Más fontos fejlesztésről is határozott a testület: megszavazta
az önrészt ahhoz, hogy a Tér_Köz
városrehabilitációs pályázat megvalósulhasson, amelynek révén
a Havanna-lakótelepen működő
hetipiacot kívánják megújítani.

A költségvetés jóváhagyása lehetővé tette, hogy a képviselők határozzanak arról, milyen
sportrendezvényeket támogat az
önkormányzat a 2018-as esztendőben. Az egészséges életmód, a
sport kiemelten fontos a kerületben, az önkormányzat 2010
óta rengeteg figyelmet és pénzt
fordít az infrastrukturális fejlesztésekre, a támogatásokra és
a szervezésre egyaránt.

Jövőre
is sok sport
A most elfogadott támogatási
listán intézményi és tömegsportrendezvények is szerepelnek. A
legkisebbek egészséges életmódjához azzal járul hozzá az önkormányzat, hogy támogatja az
alsó tagozatosoknak szervezett
Játsszunk együtt! és az óvodásoknak meghirdetett Mozgás-

Táncosok
támogatása

A tömegsport-rendezvényeket jövőre is kiemelten támogatja az önkormányzat
varázs eseményt. A listán ezek
mellett többek között olyan rendezvények szerepelnek, mint a
jövőre 13. alkalommal megszervezett Imre–Lőrinc-futóverseny,
a bringás reggeli, a Havanna-kupa, a kerékpáros körtúra, a Tour
de Bókay, a Sportízelítő és Ku-

tyás Sportízelítő, a Malacvágta
vagy a Lendületbe hozzuk!

Megújul a Béke
téri rendelő
Februárban megkezdődik a Béke
téri orvosi rendelő már igencsak

esedékes felújítása, amely szeptemberig tart majd. A képviselő-testület elfogadta a szükséges
beruházási összeget, amelyet az
önkormányzat kizárólag saját
forrásból kíván előteremteni. A
felújítás átfogó: módosul a belső
alaprajz, kicserélik a burkolatot,

a nyílászárókat, az elektromos, a
fűtési, valamint a víz- és csatornahálózatot, s új szanitereket,
csaptelepeket és világítótesteket
szerelnek fel. (A témával bővebben a 7. oldalon foglalkozunk.)
Kucsák László országgyűlési
képviselő lobbitevékenységének

Egyedülálló kulturális tevékenységet végez a dél-pesti térségben
a Tébláb Táncművészeti Alapítvány, amely az alapfokú művészeti iskola működtetése mellett
fesztiválokat és más rendezvényeket szervez, illetve részt
vesz ilyeneken, valamint hagyományőrző eseményeket hoz létre, és tánccsoportokat utaztat.
Az önkormányzat hosszú ideje
támogatja az alapítvány munkáját, s ezt az együttműködést újította meg a testület a december
14-i döntésével.
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Szociális területen
az
élmezőnyben
Közmeghallgatást tartottak a kerületi idősgondozásról
A kerületi idősgondozás volt a december 14-én rendezett közmeghallgatás témája. A résztvevőket emellett a környezetvédelmi kérdések érdekelték a leginkább.

intézmények életébe, el sem tudják képzelni, milyen sok magas színvonalú és jó
hangulatú eseményt szerveznek: kulturális, sport-, ismeretterjesztő és gasztronómiai rendezvényeket házon belül és azon
kívül egyaránt. Sőt a különféle intézmények gondozottjai vetélkedőkön, főzőversenyeken mérhetik össze a tudásukat
– mesélte az alpolgármester.
Dömötör István egy egyszeri eseményre és egy különleges feladatra hívta még
fel a figyelmet. Az előbbi az a performansz
volt, amelyet a szakszolgálatok gondozottjai a ferihegyi egyes terminálon adtak
elő, alaposan meglepve és meghatva az
ott tartózkodókat, az utóbbi a szellemi fogyatékkal élő felnőttek gondozása, amely
ugyancsak példaértékű a kerületben.

Miért égetnek?
– Budapesten a legjobbak vagyunk a
demens betegek nappali ellátásában, de
országosan is nehéz volna olyan jól szervezett intézményi háttért találni, mint itt
– mondta Dömötör István szociális ügyekért felelős alpolgármester a december
14-i közmeghallgatáson, amelynek fő témája a kerületi idősgondozás rendszerének áttekintése volt.
A Somogyi László Szociális Szolgálatnál 2015-ben indult ez a szakellátás,
akkor tíz gondozottal tudtak foglalkozni
a szakemberek. Az önkormányzat sok
figyelmet és pénzt fordított e szakellátás
fejlesztésére, így magasabb színvonalú
tárgyi és szakmai körülmények között
ma már 14 embert látnak el. Nagy segít-

ség ez azoknak a családoknak, amelyek
maguk nem tudnának megfelelően gondoskodni demenciában szenvedő hozzátartozójukról.

Működő közösségek

A demensellátás – amelyre tehát méltán
lehet büszke a kerület – csak töredéke annak a munkának, amelyet az itt működő
három szociális szolgálat – az Életfa, a Somogyi és a Gyöngyvirág – végez. Mindhárom intézmény feladata az, hogy segítse
az ellátottak fizikai és mentális jóllétének
megőrzését, lehetőséget teremtsen kreativitásuk kibontakoztatására és mindemellett közösséget is teremtsen számukra.
– Akik nem pillantottak még bele ezen

A közmeghallgatás lényegi része természetesen az a szakasz, amelyben a résztvevők kérdéseket tehetnek fel. A december
14-i eseményre meglepően sok érdeklődő
érkezett, akik tejesen megtöltötték a városháza tanácstermét, a fő témával kapcsolatban azonban kevés kérdést tettek
föl. A kötetlen szakaszban, amelyben bárki bármilyen kérdéssel fordulhatott a kerület vezetőihez, illetve a képviselőkhöz,
nagyobb volt az érdeklődés. Kiemelkedően sokan kérdeztek rá környezetvédelmi
témákra, például arra, hogyan lehet megállítani az illegális szemetelést. A másik
kérdéskör, amely számos jelenlevőt foglalkoztatott, a kerület kertvárosi részeiben
tapasztalható indokolatlan égetés volt. A
közmeghallgatáson a probléma valamen�nyi jogi, hatósági és lakossági vonatkozását számba vették.

Áldott, békés
karácsonyi ünnepeket
és egészségben,
sikerekben gazdag,
4:245á7>/);>.2Ď;
kívánok!
Kucsák László

Pestszentlőrinc-Pestszentimre
országgyűlési képviselője
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A betegek magas színvonalú környezetben gyógyulhatnak Egészségügy
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Megújult kórtermek
A Dél-pesti kórház a kerületi önkormányzatnak is szívügye

�

Két kórtermet újítottak fel a Jahn
Ferenc Dél-pesti
Kórház Urológiai Osztályán a XVIII. kerületi
önkormányzat támogatásával. A négy-,
illetve ötágyas szobában légkondicionáló
berendezés és televízió teszi kellemesebbé a betegek számára az ott-tartózkodást.
Az egyik kórteremben
akadálymentes fürdőszoba is épült.
Puskás Attila			
A december 5-i hivatalos átadáson dr. Ralovich Zsolt, a kórház
főigazgatója
példaértékűnek
nevezte az egészségügyi intézmény és a pestszentlőrincpestszentimrei önkormányzat
együttműködését.

A figyelem
folyamatos
– Számtalan támogatást kapunk
évről évre a XVIII. kerülettől.
Például a januárban kapott közel
50 millió forintból egy új endoszkópos
ultrahangkészüléket
vásárolhattunk. Az eszközfejlesztéseken túl rendszeresen
kapunk támogatást a kollégáink
Semmelweis-napi és karácsonyi
jutalmazásához is. Az urológiai
osztály kórtermeinek felújítása
segíti a szakmai munka fejlődését
is, amit igyekszünk műszer- és
infrastruktúra-fejlesztéssel
is
támogatni, hogy Magyarország
egyik legjobb urológiai osztálya
maradhasson a miénk.

Dr. Ralovich Zsolt, a kórház főigazgatója köszönetet mondott Ughy Attila polgármesternek a kórtermek felújításáért
Ughy Attila polgármester, aki
Dömötör István alpolgármesterrel együtt vett részt az átadáson,
elmondta, hogy az önkormányzat az erejéhez mérten továbbra is
segíteni fogja a Dél-pesti kórház
fejlesztését.
– Százezer pestszentlőrincpestszentimrei polgár elsődleges
célpontja ez a kórház, ha orvosi
kezelésről van szó. Az urológiai osztály mellett pedig nemcsak a közelsége szól, hanem
az itt folyó, úgy gondolom,
hogy a közép-európai régióban
a legjobbak közé tartozó gyó-

gyítómunka is. Örömteli, hogy
a kórház vezetősége képes megtartani egy ilyen komoly szakmai minőséget képviselő orvosi
csapatot.
A már korábban elkészült
és a most felújított kórtermek
révén lassan befejeződik az osztály teljes rekonstrukciója: a 13
közül már csak két kórtermet
kell felújítani.
– Ha ez is elkészül, akkor
a gyógyításon kívül az úgynevezett hotelszolgáltatás is teljes
lesz, tehát a betegek a kezelések
előtt, illetve a műtétre való

felkészítés alatt és az azt követő
lábadozás során is színvonalas
környezetben tölthetik az idejüket – tette hozzá a polgármester.

Könnyebb
a betegeknek
A XVIII. kerület támogatását
dr. Tenke Péter, az urológiai osztály vezető főorvosa is
megköszönte, kiemelve, hogy
az elmúlt években jelentősen
emelkedett a kórházban elvégzett műtétek száma, amihez

nélkülözhetetlen a megfelelő
infrastrukturális háttér.
– Évente 3500 műtétet végzünk, ami háromszorosa a korábbi beavatkozásszámnak. A
visszajelzések, valamint az, hogy
a betegek minimális számban
vándorolnak el tőlünk, az osz-

tály nővéreinek és orvosainak a
munkáját dicséri. Természetesen mindez annak is köszönhető,
hogy a betegek olyan körülmények között tölthetik az idejüket,
amelyek akkor is könnyebbséget
jelentenek, ha a betegségük esetleg nem teljesen gyógyítható.

„ Ha ez is elkészül, akkor a gyógyításon kívül az úgynevezett
hotelszolgáltatás is teljes lesz, tehát a betegek a kezelések
előtt, illetve a műtétre való felkészítés alatt és az azt követő
lábadozás során is színvonalas környezetben tölthetik az
idejüket” – tette hozzá a polgármester.
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Nincs akadálya
a fejlődésnek
Teljesen megújul a Béke téri gyermekorvosi rendelő

Habár felújításnak minősül a Béke téri orvosi rendelő rendbetétele, a munkák befejezése után gyakorlatilag egy teljesen új egészségügyi intézményt avathatnak majd.
A tervek szerint február 28-án kezdődik a gyermekorvosi rendelő felújítása, amely a
teljes épület energetikai korszerűsítését és a környezetrendezést is magában foglalja.

A 150 millió forintos beruházás
során szinte csak a főfalak maradnak érintetlenek, rajtuk kívül szinte semmi sem emlékeztet majd a régi épületre.
Amint azt Dömötör István
alpolgármester elmondta, a rendelőkomplexum sajátos helyzetéből adódóan kellett hosszú
ideig várni a felújításra.
– Az épületegyüttes csak
részben az önkormányzat tulajdona, és ez eddig gátolta a fej-

lesztést, de végül sikerült megegyezni a tulajdonostárssal, és
megkezdődhetnek a szükséges
munkák. Maga az épület nagyon
régi, elavult műszaki tartalommal, de reményeink szerint jövő
augusztusban mindez már csak
egy halványuló emlék marad,
és át lehet adni a felújított gyermekorvosi rendelőt.
A munkálatok megkezdéséről, illetve arról, hogy az építkezés alatt hol és hogyan vehető

igénybe az orvosi ellátás, az önkormányzat több alkalommal és
több módon is értesíteni fogja a
lakosságot.
– A gyermekorvosokat is
bevonjuk az érintettek tájékoztatásába. Mindenki tudni fogja,
hogy hova kell mennie – mondta az alpolgármester, hozzátéve,
hogy eredetileg ősszel szerették
volna elkezdeni a felújítást, de
figyelembe vették a háziorvosok kérését, hiszen az óvoda- és

iskolakezdés a legintenzívebb
időszak a gyermekek megbetegedését tekintve.
– Ezt a szakmai indokot elfogadva februárra tettük a kezdést. Ami a betegellátást illeti,
az építkezés alatt a Thököly úti
rendelőbe kell majd járni. Ez távolságban nagyobb, de az orvosok a megszokott asszisztenciával és rendelési időben látják el
a betegeket – mondta Dömötör
István, aki a kényelmetlenség
miatt türelmet kér, mondván:
cserébe egy modern, a kornak
minden tekintetben megfelelő
rendelőbe várják majd vissza a
gyerekeket.
Ê-puskásMinden új és
modern lesz
A teljes fűtéskorszerűsítés és a légkondicionáló rendszer beépítése a gyermekorvosi
rendelő mellett a felnőtt
háziorvosi rendelőt is
érinti. Az épületben
teljes nyílászáró- és
burkolatcsere lesz,
valamint korszerűsítik
az elektromos hálózatot. Energiatakarékos világítótesteket
szerelnek fel, teljesen
felújítják a víz- és csatornahálózatot, amihez
új szaniterek és csaptelepek felszerelése
társul. A felújítás során
a teljes épület homlokzati hőszigetelést kap.
A rendelő kertjét is rendezik, az udvaron pedig
külön mentőautó-beállási lehetőség és felújított gépkocsibeállók
szolgálják majd a
kényelmet.


Ünnepség
Tolsztojjal
Karácsonyi díszbe öltözve várták a nyugdíjasokat az
Életfa Szociális Szolgálat Lakatos úti helyiségei december 12-én.

Az ünnepi találkozónak és műsornak helyet adó kisebb méretű
szoba különös intimitást adott a tartalmas programnak. Miután megtörténtek az utolsó simítások, Gáspárné Szakács Zsuzsanna, a nappali ellátás vezetője köszöntötte a vendégeket, valamint a nagy csomaggal és meglepetésvendéggel érkező Dömötör
Istvánt.
– Korosztályukra a nyugodt, szinte stresszmentes életforma
a legjellemzőbb. Ezt a kiváló képességüket adják át a fiatalabb
generációknak, tanítsák őket türelemre és a régi, jól bevált értékek szem előtt tartására – mondta a köszöntőjében az alpolgármester. – Különösen fontos ez az értékközvetítés a karácsonyi áldott ünnepek idején. Ne engedjünk a tizennyolcból. Élve
a lehetőséggel, szeretném magam felkonferálni Visky Dénest, a
Dohnányi Ernő Zeneiskola gitártanárát, aki egy katalán és egy
paraguayi karácsonyi dalt hozott ajándékba.
Nem szerencsés a produkciók újságírói minősítése, ám
miután megnéztem Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya című
művének „életfás” előadását, nem tehetek mást. Le a kalappal a
szegény sorsú, újszülött gyermekét szorongató dédikorú „fiatalasszony”, az utcaseprőt alakító idősebb férfiú játéka és a narrátor teljesítménye előtt! A műsort az ötfős asszonykórus karácsonyi dalai zárták.
Néhányan nem tudták elrejteni a meghatódás könnycseppjeit.
Így járt ezzel Barnáné Matazsdi Edit intézményvezető is, miközben az alpolgármester ajándékkosarát a fa alá helyezte. Az ünnepség vendége volt Torma Beáta önkormányzati képviselő is.
A program ízletes ebéddel fejeződött be.
Ê G. A.
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Szabadidő

Karácsonykor is maradjunk a mértékletes étel-italfogyasztásnál

Méltón az ünnepi asztalhoz
Ne a habzsolásról szóljanak a karácsonyi napok

�

Nagyon könnyen túlzásba esik az ember
az evés-ivás kapcsán
a karácsonyi vendégségben vagy akár otthon,
illetve a szilveszteri, újévi
összejövetelek alkalmával.
A magyaros vendéglátás ismérve a kötelező
és gyakran mértéktelen
kínálgatás, amit egyrészt
„jólneveltségből”, másrészt
sokszor meggondolatlanságból újra és újra elfogadunk. Pedig baj származhat a mértéktelenségből.

étrendünk többszörösét fogyasztjuk el,
így nem szabad csodálkozni a pár nap
alatt felszedett plusz két-három kilón
sem – mondta dr. Szebényi Attila. –
Gyakoriak ebben az időszakban a gyomorpanaszok, és komoly, nem szűnő
fájdalmak esetén azonnal orvoshoz kell
fordulni. A cukorbetegek, az epeköves
betegek különösen ügyeljenek a mértékre.
Az ünnepek után ajánlatos kímélő
étrenddel visszatérni a hétköznapokba.
– A legegészségesebbek a mediterrán ételek, a főtt, párolt hús sok salátával és a gyümölcsök. A halak közül
a hazai édesvízi fajtákat ajánlom, mert
a tenyésztett halak húsa biztosan nem
tartalmaz méreganyagokat – tette hozzá a főorvos, aki az édességekről szólva
azt is megemlítette, hogy kismértékben
az étcsokoládénak – főleg a mogyorósnak – kellemes élettani hatásai vannak.

Puskás Attila				
Alaposan kiteszünk magunkért az ünnepi időszakban, ugyanis ilyenkor a
napi átlagos 2000–2500 kalóriás ételfogyasztásunk felszaladhat 6000–7000
kalóriára is. Az ezzel járó súlygyarapodás tulajdonképpen a legenyhébb következménye a torkosságnak.

Egymásra is
vigyázzunk!
A karácsony és az óévbúcsúztatás, újév-köszöntés az alkoholfogyasztás időszaka. A céges összejöveteleken, a szilveszteri bulikban sajnos sokszor azok
is kötelességüknek érzik az ivást, akik
egyébként nem vagy csak alkalmanként isznak egy-egy kortyot.
– Azon túl, hogy az alkoholos állapot számos balesetnek az okozója, a
mértéktelen ivás egészségügyi szempontból is súlyos következményekkel
jár. Gyomorfekély, gyomorvérzés vagy
hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat – figyelmeztetett dr. Szebényi Attila, a Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Egészségügyi Szolgáltató igazgatója. – Legyen erőnk nemet mondani a

Dr. Szebényi Attila, a kerületi egészségügyi szolgáltató igazgatója a mértékletességre int az ünnepek alatt
kínálásra, és ha nem szeretjük, nem
szoktunk inni, akkor az ünnepek alatt
se tegyük, sőt egymásra is figyeljünk
oda.
Az alkohol mérgezést is okozhat.
Van, akinek már kis mennyiség is
megárt, mert a szervezete nem bírja.
– Mérgezés főleg akkor alakul ki,
ha valaki nem várja meg a kis men�-

nyiségű alkohol hatását, hanem türelmetlenül ráiszik. Főleg a tömény italok
esetében veszélyes ez. A mérgezés egyre mélyebb zavartsággal jár, a végén
tudatvesztéses állapot alakul ki. Súlyos
esetben a légzési, keringési rendellenesség halált is okozhat, a részegen az
utcán történő elájulás pedig fagyhalálhoz is vezethet.

A kínálgatás
veszélyei

A karácsony a disznótorok időszaka is,
az ünnepi asztalok nehéz, zsíros ételek,
bejgli- és egyéb süteményhalmok alatt
roskadoznak.
– A többnapos evés, a folyamatos
kínálás alatt a megszokott hétköznapi

Ne fertőzzünk
a családi
összejövetelen
Bármennyire is a karácsony
a család, a rokonság legbensőségesebb ünnepe, dr.
Szebényi Attila arra is felhívta
a figyelmet, hogy az ünnepek
után megszaporodik azoknak
a betegeknek a száma, akik
rokoni körben fertőződtek
meg.
– Nagyon fontos, hogy ha
valaki megfázott, lázas, fáj a
torka, vagy hurutos tünetei
vannak, az ünnep ellenére
se menjen társaságba. Erre
fokozottan ügyeljen akkor, ha
cseppfertőzésekre fogékony
csecsemők vagy idősek is
vannak a rokonságban. A
kicsiknek ugyanis még fejlődik az immunrendszerük, az
időseké pedig már gyengébb.
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Amikor akut labyrinthitise van az embernek,
nem kell megijedni, mert lehet, hogy csak a füle
gyulladt be, erkölcsi kérdésekben azonban jó lesz
vigyázni, mert nem mindegy, hogy hány éves a
nő, amikor utánafütyülnek az utcán

át, ez bizony akut labyrinthitis, Emma néni, de nem kell megijedni – mondta az
orvos, és kicsit csóválta a fejét. „Most szépen át tetszik menni a fülészetre, de addig is adok egy injekciót, hogy ne tessék annyira szédülni.” Ezzel különben úgy
vagyok, hogy egészen addig nem szoktam, megijedni, amíg azt nem mondják,
hogy nem kell megijedni. Ijedt azért most sem voltam, csak szorongtam kicsit (meg szédültem – azért mentem orvoshoz). Szerencsére a fülészeten azt is gyorsan kiderítették, hogy
csak a vírusfertőzés ment a fülemre (hova menjen, ha egyszer olyan közel van?). Lassanként
az injekció is hatott, úgyhogy mégsem haza, hanem a piacra mentem: jólesik fecsegni kicsit
a lányokkal, ez a nagy ünnepi forgatag különben is annyi témát kínál.
Jolán azzal fogadott, hogy most mit szólok ehhez az újabb pedagógusbotrányhoz. Én persze előző este, a szédülésem miatt, nem néztem híradót, úgyhogy kissé alulinformált voltam,
Jolántól kellett megtudnom, hogy egy harmincas éveinek második felében járó vidéki tanárnő „meg nem engedhető kapcsolatba került” egy tizenöt éves fiútanítványával. Jolánnak
egészen kigyúlt az arca, szegénykém könnyen felháborodik erkölcsi kérdéseken, most is alig
tudtuk megnyugtatni. Végül is talán Erzsébetnek sikerült azzal, hogy ekkora korkülönbséggel akár még jó házasság is kerekedhet, itt van, ugye, az a helyes 39 éves francia elnök a 64
éves feleségével, aki annak idején a tanító nénije volt a kisfiúnak. Ja, igen, nyugtázta Jolán, a
Mikró. Nem Mikró, hanem Macron – javította ki Erzsébet, aki szereti a pontosságot.
Jolánnál amúgy sosem lehet tudni: valahogy mindig úgy csűri-csavarja, hogy mindenből szegény férfiak kerüljenek ki vesztesen, de persze nem csodálható, hiszen négy férjet
fogyasztott el az életében (vagy ötöt?). Most is azzal jött, hogy biztosan megéri a pénzét a fiatalúr, meg hogy az a szegény asszony, jól elcsavarták a fejét! Én persze közbe akartam szólni, de Jolán leintett, mondván, vénlányként én úgysem értek az ilyesmihez (milyesmihez?).
Nem akartam idézni neki régi öreg barátnémat (maga is pártában élte le az életét), aki éppenséggel azt szögezte le ezzel kapcsolatban, hogy sőt…: a férfiakat legjobban a vénlányok
ismerik (ki) – azért is nem mentek férjhez!
Innen már csak egy lépés volt, hogy mi is az egész művelt világot felzaklató zaklatási ügyeket kezdjük tárgyalni. Meg kell mondanom, hogy Erzsébet (mindösszesen egyetlen
férj!) a maga mértéktartásával most sem tagadta meg magát, mint ahogy Jolán sem a hevességével. Én viszont csak annyit mondtam, hogy az ötvenes években, amikor egy piros
pöttyös kartonruhával bővítettem a ruhatáramat (a kék mellé), s a műhelyen keresztül az
irodába menet a férfiemberek utánam fütyültek, én bizony szemérmetlenül visszamosolyogtam rájuk.
Jut eszembe: fütty! Néhány éve történt, amikor még valamivel fürgébben mozogtam –
és hátulról ugye a kora sem látszik az embernek –, hogy valaki rám füttyentett az utcán,
s megjegyezte: „Hej, ha én húsz évvel fiatalabb volnék!” Csodálkozva megfordultam, a
velemkorú öregúr egyszeriben megtorpant, de aztán gyorsan feltalálta magát. „Meg maga
is…” – tette hozzá sietve.
Akkorát kacagtunk…

Diákgála a Kondorban
A Kondor Béla Közösségi Ház nagyterme tanulókkal és pedagógusokkal telt
meg november 4-én. Miként évek óta, ezúttal is gazdag és színvonalas gálával
zárult a Kerületi Diákhetek programsorozat.

A rendezvény évről évre bizonyítja, hogy men�nyi tehetséges fiatal él köztünk –hangsúlyozta
a köszöntőbeszédében Galgóczy Zoltán.
– Jó és hasznos az effajta tehetséggondozás,
az, hogy az elmúlt hetekben több műfajban is
megmutathatták a kerületi diákok a tudásukat,
a szorgalmukat – mondta az alpolgármester. –
A szülői háttér és a felkészítő tanárok nélkül
nem volna mindez ilyen sikeres. Nem véletlen,
hogy a felkészítésben részt vevő pedagógusok
munkáját az önkormányzat az idén el is oklevéllel ismerte el.
Az önkormányzat ifjúsági referense, Bayer
Erika így tájékoztatta lapunkat a programról:
– Hat héten keresztül huszonkét versenyszámban csaknem hétszáz gyereket mozgatott
meg a rendezvényünk.
Az önkormányzat köznevelési, közművelődési és sportirodájának vezetője, Kéthelyi Má-

tyás is méltatta az őszi rendezvénysorozatot,
amelyen a legtöbb gyereket talán a 24 csapat
részvételével rendezett Buborék focibajnokság
mozgatta meg. De nagyon népszerűek voltak
a tanulók körében például a gasztronómiai és
kézműves események, az országismereti vetélkedő, a matematikai és a számítástechnikai
verseny is. A XVIII. kerületi Felnőttek Gimnáziuma által szervezett vers- és prózamondó
verseny ezúttal is országos volt.
A gálaműsor egy remek bűvészshow-val
kezdődött, majd felléptek a nemrég megrendezett kerületi Ki mit tud? jó helyezést elérő ifjú
tehetségei, köztük Fekete Dániel (harmonika),
Emperger Máté (vers), Bauer Gergő (zongora),
Baumann Boglárka (ritmikus sportgimnasztika), Wéber Dorina (népdalénekes) és a Rosszcsontok kórus.
Ê T. L.
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Megújul Pestszentlőrinc második legrégebbi épülete Városgazda

Munkálatok
a Bókay-kertben
Modernizált konyha a lőrinci Sport- és Ifjúsági Szállóban
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Kire bízzuk a felújítást?

A Bókay-kert főépülete
Pestszentlőrinc második legidősebb épülete, csak a Szent
Lőrinc-kápolna előzi meg. A birtokosi-majorsági gazdálkodás egyetlen
megmaradt emléke, melyet az 1870es évek elején építtetett Herrich
Károly vízépítő mérnök, a Tisza-szabályozás felügyelője.
Puskás Attila					
Az épületben található 105 négyzetméter alapterületű, tükrös nagyterem különféle céges rendezvények, tréningek, termékbemutatók, családi és
baráti összejövetelek, bankettek, esküvők helyszíneként szolgál, a kisebb helyiségek pedig irodaként üzemelnek.

Új alapokon

A parkettát és a padlót még azokban az időkben
rakták le a házban, amikor nem használtak aljzatbetont a burkolás során. A tisztasági festéseken és a kisebb karbantartásokon kívül nem volt
itt felújítás. Tehát a Városgazda XVIII. kerület
Nonprofit Zrt. munkatársai először is felbontották
az elöregedett parkettát, majd 400 négyzetméternyi felületen elterítették az aljzatbetont, hogy
megfelelően előkészítsék a terepet a laminált padló lerakásához.
– A kollégáink nagyon rossz minőségű falakkal találtak magukat szembe, sokat kellett vakolniuk, javítaniuk és gipszkartonozniuk, hogy
elfogadható állapotba hozzák a különböző helyiségeket – mondta Szabó István, a városüzemeltető
cég magasépítési osztályának vezetője. – Kibontották a régi, elöregedett belső nyílászárókat, és
a helyükre újakat építettek be. Már most látszik,
hogy a belső részek a festés után sokkal szebbek
lesznek.

Az említett munkákon kívül a mosdók felújítását is tervezi a Városgazda.

Biztosan sokan érezték már úgy lakásfelújítás
vagy építkezés során, hogy nem a megfelelő embereket választották ki a feladatra. Ha odafigyelünk a különböző jelekre, könnyebben kiszűrhetjük a „Mekk mestereket”.
A Városgazda Zrt. számos felújítási projektben vesz részt, a legkülönfélébb területeken végez
kivitelezési munkákat, és ilyenkor a művezetők
felügyelnek és irányítanak a helyszínen. Markó
László, a műszaki és városüzemeltetési divízió
művezetője festők és burkolók munkáját irányítja,
beosztottjai idén többek között 40 ezer négyzetméter festett falfelület elkészítésével büszkélkedhetnek.
A művezető adott pár tanácsot, hogy mire célszerű figyelni a szakember-választáskor.
– Jó jel, ha az illetőt nehéz elérni, mert ez azt
jelentheti, hogy vannak megbízásai. Még jobb, ha
referenciákat is tud mutatni, vagy valaki ajánlja
nekünk – mondta, hozzátéve, hogy egy precíz árajánlat is bizalomkeltő, mert egy ilyen ember várhatóan a munkája során is ügyel a részletekre, a
korrekt elszámolásra.
Óvakodjunk viszont az elhanyagolt, koszos
munkaeszközökkel megjelenő vállalkozótól, és
intő jelnek számít a munka közbeni alkoholfogyasztás, valamint az eldobált és eltaposott csikkek látványa is.

Egy jó ötlet is számít
Sokszor a kisebb átalakítások is sokat javítanak egy-egy helyiség megjelenésén, színvonalán. Ezt bizonyítja a Sport- és Ifjúsági Szállóban a szintén a városüzemeltető cég által
átalakított közösségi konyha is.
– Ezt a konyhát egyszerre többen is szokták használni, ezért fontosnak tartottuk, hogy
kényelmesen elférjenek egymás mellett az emberek. Egy nagyon praktikus körbejárható
konyhaszigetet alakítottunk ki, ahol gázfőzőlapok és elektromos sütők is vannak. A konyhasziget megjelenése az egész helyiség összképét feldobta – összegezte a felújítást a tervező
Szilágyi Anikó műszaki menedzser.
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Ez volt az év
 Olimpikonokat és világbajnokokat is köszöntöttek a Városgazda
Utánpótlás Akadémia által másodszor
megrendezett bálban február 4-én. Az esemény középpontjában ezúttal is a sport és
az azzal kapcsolatos tervek álltak, s a bál
megmutatta, hogy az egyesület közössége
nagy, és szépen gyarapodik.
 Időjárástól függetlenül egész évben javította a kátyúkat a Városgazda XVIII.
kerület Nonprofit Zrt. A legtöbb feladat
persze a téli hónapok után adódott, a fagykárokból eredően különösen fontos volt a
tavaszi kátyúmentesítés. A városüzemeltető
cég ehhez a munkához a legmodernebb
technológiát is alkalmazza a 225 kilométernyi közúton. Az infraredes aszfaltmelegítő,
illetve -újrahasznosító gép nagymértékben
megkönnyíti a minőségi útjavítást.

 A városüzemeltető cég saját dísznövény-termesztési programja ebben az évben
is biztosította a közterek évszakoknak
megfelelő díszítéséhez szükséges virágokat,
egyéb dísznövényeket. A virágosítás során
kiemelt helyszín volt többek között a
Kossuth Lajos, a Szervét Mihály, az Uzsok
és a Béke tér. A fentieken felül megszépült
a Darányi Ignác utcai játszótér, a Városház
utcában a házasságkötő terem és a Rózsa
Művelődési Ház, Pestszentimrén pedig a
Sportkastély, a református templom és a
PIK környezete.
 A nyári szünidőben a Városgazda
most is megszervezte saját táborait a
Bókay-kertben és a Vilmos Endre Sportcentrumban. A heti turnusok résztvevői
számos sportág – köztük úszás és
vízilabda, labdarúgás és strandlabdarúgás,
küzdősportok – közül választhattak.
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A fenyőfa legszebb végzete
Évről évre egy-egy gyönyörű fenyőfát állítanak fel a Béke téren és a régi piactéren az koztatott Haigl Béla, a Városgazda Zrt. kertészeti
önkormányzat megbízásából a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. munkatársai. osztályának vezetője.
A kerület karácsonyfáit a lakosság által felajánlott – általában a kerteket már kinövő,
A felajánlók örülnek, büszkék arra, hogy az ő
de szép és egészséges – fenyőkből választják ki.
fájukat választották ki, és természetesen ők is megnézték karácsonyfaként az egykori fenyőjüket.
– Idén mintegy húsz felajánlást kaptunk. A fákat 10–15 méter közöttit. A fák törzsét kiépített csö– Az a legszebb végzete egy fenyőfának, hogy
egyenként megtekintettük, megnéztük a formá- vekbe helyezzük, és kötelekkel is gondoskodunk karácsonyfaként ér véget a földi pályafutása. Örüjukat, a színüket, a magasságukat, s azt is meg- arról, hogy biztonságosan álljanak. Végül eme- lök, hogy sokan gyönyörködhetnek benne, és hogy
vizsgáltuk, hogy kiemelhetők-e sérülésmentesen lőkosaras autókról díszítjük fel a fenyőket. Idén ünnepi hangulatot ad kerületünk egyik terének –
az adott helyről. A Béke téren 6–10 méteres ka- két ezüstfenyőre esett a választásunk, amelyek mondta az egyik fát felajánló Jáhn Lászlóné.
rácsonyfát szoktunk felállítani, a Piac téren pedig bizonyára elnyerték a lakosok tetszését is – tájéÊ P. A.

Jahn Lászlóné 42 éves fenyőfáját a Béke téren állították fel

A Mák Jánosné által felajánlott 36 éves fenyő a régi piacteret díszíti

 A kerület tisztán tartásáról is
gondoskodtak a városüzemeltető cég munkatársai. A kommunális csoport végezte a
közterületeken, tereken és utcákon, lakótelepeken megjelenő hulladék összegyűjtését
és elszállítását. A városüzemeltetőnek
folyamatos feladatot ad az illegális hulladéklerakás is, több száz köbméter ily módon
kihelyezett szeméttől szabadították meg a
kerület utcáit és parkjait.
 Befejeződött a csatornázás a Városgazda üzemeltetésében lévő Vilmos Endre
Sportcentrumban, melynek területén 700
méternyi csatornát fektettek le. Az új csatornarendszer szükség szerint bővíthető.
 A járdaépítési, illetve -felújítási program keretében idén több mint 20 kilométer
burkolt járdaszakasz készült el. A Városgazda gépparkja és egyéb munkaeszközei
lehetővé teszik, hogy a téli időszakban se
álljon le a munka.

 Több mint 100 önkormányzati tulajdonú intézmény, köztük saját telephelyek
karbantartását végezte ebben az évben a
műszaki előkészítő és bonyolító osztály.
A munkák többek között nyílászárócserét,
szúnyogháló-felszerelést, melegburkolást és
klímabeépítést foglaltak magukba.
 A Kaszás utcai záportározó bővítésével
elkészültek a mélyépítési osztály munkatársai, s megvalósították a forgalomcsillapítást
a Nimród és a Vajk utca csomópontjában,
valamint a Szélső és a Határ utcában.
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Kultúra

Együtt ünnepeltek a kerület nemzetiségi önkormányzatai
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Bolgár, görög, horvát,
lengyel, német, örmény, román, ruszin
és szerb szavak elegye
kavargott a Kondor Béla
Közösségi Ház földszinti termeiben december
9-én. A XVIII. kerületi
nemzetiségi önkormányzatok közösen ünnepelték
a nemzetiségek napját,
ám mindenki örömére az
ünnepi program hivatalos
nyelve a magyar lett.

Nemzetiségek napja
a Kondorban
Elmaradt a bábeli zűrzavar, magyar volt a hivatalos nyelv
mögül kiszűrődő hangjai, hiszen köszöntőjét a nemzetiségek legfiatalabb
képviselőinek is címezte:
– Szívből örülök, hogy ismét
önök között lehetek. PestszentlőrincPestszentimre tíz nemzetiségi önkormányzattal büszkélkedhet, amelyek
a munkájukkal, a kulturális, vallási
hagyományaikkal értékesebbé teszik
kerületünk életét. Családom és magam
számára a tízes szám különösen kedves,
mert hát tíz csodálatos gyermek édesapja vagyok. Abban a reményben kívánok
önöknek gondtalan, vidám együttlétet,
hogy az önök utódai ugyanilyen lelkesen ápolják majd tovább a nemzetiségi
hagyományaikat.
Rendezvények sokaságát maga mögött tudva érkezett meg Ughy Attila
polgármester, aki a nemzetiségek felhőtlen együttélésének kulcsáról is beszélt:
– Próbálja a kisebbség elfogadni a
többség erényeit, kultúráját, szokásait,
majd a többség szívébe becsempészni a
saját nemzetiségére jellemző erényeket,
kultúrát és szokásokat.

Gönczöl András			
A mérnöki pontossággal kiszámított
ültetési terv ellenére néhány igényesen megterített asztal vége kikandikált
a színházteremből. Ennek megvolt
az oka: több mint kétszáz vendég kapott meghívást, mondván – ahogy a
közmondás is tartja –, sok jó ember
kis helyen is elfér. Miután a szűkebb
folyosókon a cirkuszi gumiembert is
megszégyenítő ügyességgel közlekedő,
egymással kezet rázó vagy egymást
baráti puszival üdvözlő vendégek lassan elfoglalták a helyüket, kezdetét
vette a program.

70 milliónyi
nemzetiségi
A nemzetiségek napja szervezési feladataiból oroszlánrészt vállalt Balogh
Katarzyna, a lengyel önkormányzat
elnöke, aki kedves magyarsággal üdvözölte Kucsák László országgyűlési
képviselőt, Szarvas Attila alpolgármestert, dr. Molnár Ildikó címzetes
főjegyzőt, Lak Gábort, a Szent Imretemplom plébánosát, Tivadar Mihály
görögkatolikus lelkészt, Szultanov
Atanaszij archimandritát, a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház papját
és a többi vendéget. Balogh Katarzyna
a rövid műsorismertetést követően
gondolataik megosztására kérte az
országgyűlési képviselőt és az alpolgármestert.
– Köszönöm a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek, hogy hagyo-

Felgördült
a függöny
mányaik megőrzésével, bemutatásával,
a létükkel színesebbé varázsolják kerületünk mindennapjait – mondta az üdvözlőbeszédében Kucsák László. – Az
országgyűlési munka része a Magyarországon élő nemzetiségek helyzetének
fokozott figyelme, védelme, és elárulok
önöknek egy kevésbé ismert adatot: ma
Európában hozzávetőleg 70 millióan

vallják magukat valamilyen nemzetiséghez tartozónak.

Újabb vendég
érkezett
Talán Szarvas Attiláig is eljutottak a
lengyel néptánccsoport fellépésre készülő legifjabb tagjainak a színfalak

A Polonez együttes aprócska táncosai talpraesetten mutatták be dalokkal
bélelt produkciójukat – könnyekkel
is kísért vastaps volt a jutalmuk –, a
felnőttek pedig világhírüket igazolva
fergeteges táncparádéval lepték meg a
nagyérdeműt. Görög barátaink egy taverna hangulatát idézték a szirtakival
dúsított jókedvű műsorszámmal, amely
mozgásba hozott kétszáz pár lábat.
Nem üres kézzel érkezett Békéscsabáról

Pojendán Gergő, aki a moldvai, gyimesi
és békési népdalokat alkalmanként furulyaszóval színesítette. Az Örmény
Színház művésze, Keller Linda a szerelemmel kapcsolatos érzéseit osztotta
meg. A bolgár asszonykórus előadásából áradt a vidámság, no meg a korral
is járó tapasztalat és összeszokottság.

Közös áldással

A közönség minden számot nagy ovációval és véget nem érő tapssal köszönt
meg. A műsort követően a három egyház képviselői közösen adták áldásukat
a központi asztalon elhelyezett adventi
koszorúra.
Mindezek után egy mondat járta be
a színháztermet: most már gondoljunk
a pocakokra is! A svédasztalos kínálatban többek között csülkös-kolbászos
káposzta, gombás szósszal megbolondított csirkemell és rizzsel kísért sertésflekken szerepelt. Nagy sikert arattak a
nemzetiségek jellegzetes házi süteményei is, és a körbekínált német forralt
bor kettesével, sőt hármasával fogyott,
megadva a búcsúzás pillanatainak alapszínét és hangulatát.
A magyar kormány – a kisebbségbarát társadalmi
légkör kialakítása és fenntartása érdekében – a nemzeti
vagy etnikai, vallási és nyelvi
kisebbségekhez tartozó személyek jogairól szóló ENSZnyilatkozat (1992) elfogadásának napját, december
18-át 1995-ben nyilvánította
a nemzetiségek napjává.
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Pöfögött
a Mikulásvonat

Nemcsak kis csokifigurákat, virgácsokat adhatunk a
gyermekeinknek Mikuláskor, de különféle rendezvények látogatásával is megajándékozhatjuk őket. Az
egyik legnépszerűbb ilyen alkalom bizonyára idén is a
Mikulásvonat volt a Havanna-lakótelep kis lakóinak.

A Kondor Béla Közösségi Ház mögötti területre pöfögött be december 6-án a feldíszített mozdony két vagonnal, amelynek csodájára jártak a kicsik, akik alig várták, hogy felülhessenek rá. Sőt
a szülők is, mert amúgy ők sem vonatozhatnak a lakótelepen…
Egyszerre ötven gyerek és felnőtt fért fel, és egy húszperces
kört tehettek. Mielőtt felszálltak, mindenki kapott a közösségi
ház munkatársaitól egy kis szaloncukrot, így még „édesebb” lehetett az útjuk a házak között. A különleges járművet mindenütt
kedvesen fogadták a járókelők is, integetve a fent ülőknek. Az első
úton részt vett Galgóczy Zoltán alpolgármester is egy kétéves forma rokongyerekkel. Amikor visszaérkeztek a Kondor mögé, leszállás közben csak annyit mondtak: nagy élmény volt.
Hasonlóan fogalmazott a többi felnőtt is, a csemetéikről nem
is beszélve, akik szívesen mentek volna még egy kört, de annyian jelentkeztek a húszpercenként induló utakra, hogy örülhetett,
aki felfért. A hideg idő ellenére sok volt az érdeklődő, és csaknem félezren vettek részt az élvezetes utazáson. Ráadásul az idén
ingyenesen, mert úgy gondolta az önkormányzat és a főszervező
Kondor Béla Közösségi Ház vezetősége, hogy most Mikulásvonatot hoz a Mikulás a kerületi gyerekeknek.
Ê (temesi)  

Üdvözlőlap
saját kezűleg

Karácsonyi képeslapokat készítettek kerületi nyugdíjasok a pestszentimrei Ady iskolában tartott alkotóműhely-foglalkozáson.

Igazi ünnepi hangulatot varázsolt a Pestszentlőrinc-Pestszentimre
Önkormányzat Idősekért-Fiatalokért Közalapítvány az Ady Endre Általános Iskolába, ahol szorgos kezű nyugdíjasok karácsonyi
képeslapot készíthettek. A rendhagyó kreatív foglalkozásokat
Kovácsné Vereb Katalin, az iskola pedagógusa koordinálta.
A különleges tanórákon részt vevők új kézműves módszert sajátíthattak el: scrapbook technikával készítették el a művüket.
– A scrapbook különféle papírok, fotók, írások, díszek, minták, grafikák, érdekes és díszes gombok, virágok, csipkék rögzítése ragasztással vagy varrással, aminek eredményeként kreatív
egyedi alkotások születnek – magyarázta Diráné Huszár Gertrúd,
a közalapítvány kuratóriumának titkára. – A foglalkozásokon
mindenki megtanulhatta az univerzális kreatív segédeszközként
szolgáló Sizzix vágó- és domborítógép használatát is. A cserélhető vágómintáknak köszönhetően gyorsan és egységesen vághatók
ezzel az eszközzel papír-, karton-, dekorgumi-, filc-, selyempapír-,
vászon-, fémfólia-, bőr- vagy zsugorlapok.
– Bámulatos az idősebb generáció lelkesedése, vidám hangulata és tenni akarása. Gyönyörű egyedi karácsonyi képeslapokat
készített mindenki, megidézve az ünnepek varázslatos hangulatát
– hangsúlyozta Kovácsné Vereb Katalin.
Ê F. E.

Féltve őrzött receptek

Nagy volt a sürgés-forgás az Ady iskola tankonyhájában december 11-én, ugyanis a diákok kerületi nyugdíjasokkal együtt készítettek karácsonyi süteményeket.

A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat IdősekértFiatalokért Közalapítvány hagyományosan gasztronómiai napot
rendez az adventi időszakban, amelyen gyerekek és nyugdíjasok
együtt sütnek.
– Remek ötletnek tartom a nagyis programokat, mert sokat tanulhatunk az idősektől – mondta Bánkuti Ákos, a
pestszentimrei Ady iskola 8. osztályos tanulója. – Szeretek sütni, főzni, kuktáskodni. Biztos, hogy meglepem majd a családomat és Trudi nénit valami finomsággal az ünnepekre.
– Igazán sok mindent tanulhattunk már a „pótnagyijainktól”.
Például kelt és hajtogatott tészták, bögrés sütik, sokféle pogácsa,
sütés nélküli édességek, mézeskalács és bejgli készítését féltve
őrzött házi receptek alapján – magyarázta lelkesen a szintén 8.
osztályos Gláz Roland. – Nagy családban élek, hatan vagyunk
testvérek, így nekik is átadom majd, amit itt megtanultam.
– Szívesen jöttem a gyerekek közé, úgy érzem, hogy meg is fiatalodtam – mondta a nyugdíjaskorú Marosán Tivadarné.
– A sütés-főzés elvileg női tevékenység, de így, ünnepek táján, mi, férfiak is bekapcsolódunk a munkálatokba – vette át a
szót Németh István. – A közös konyhai tevékenység szépségét
az adta, hogy a lányok és a fiúk is igyekvők és ügyesek voltak.
Németh Istvánné elmondta, hogy a négy unokájával is szokott
sütni-főzni, mégis maradandó élményt jelentett számára a program, mert sikerült megtanítani néhány nagyon jó receptet a gyerekeknek.
Ê Fülep E.

Az oldalt összeállította: Péntek László
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Az erdélyi szellemiség egykor összetartott mindenkit Testvérváros
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Eltávozott szeretteinkre, szívünkhöz közel álló
barátainkra, ismerőseinkre
a hátramaradt emléktárgyak,
fakuló fényképek, a sírkövek, a
korhadó fejfák emlékeztetnek a
legjobban.
Immár negyven éve annak, hogy itt hagyott bennünket Kós Károly, a nemzetközi hírű építész,
író, tanár, politikus. Az egyházépítő emlékét
ránk testált szellemi hagyatéka, itt, Kalotaszegen pedig az olyan, általa tervezett egyházi és
világi épületek is őrzik, mint a sztánai Varjúvár,
a körösfői református imaterem (ma kultúrotthon), a kalotaszentkirályi református parókia,
a kalotanádasi kultúrotthon vagy az ugyancsak
sztánai ortodox román templom.

Kós Károly
és Kalotaszeg
A Vigyázó komoran őrzi évszázadok titkait

egy teherautóval Kós Károly várta. Kós úrnak határtalan volt az öröme, amikor meglátta a felnyitatlan faládát, amely apám megdöbbenésére csak
egy csomó papírral és különböző rajzokkal volt
tele. Miután a helyzet engedte, én mindegyre felkerestem a Kós családot Kolozsváron, friss tejet,
túrót és tejfölt vittem a számukra, amelyet mindig
tisztességesen kifizettek. Nehéz volt elválni tőlük,
hiszen Kós úr sokszor órákig faggatott, hogy mi
újság Körösfőn, Sztánán és Nádason.
Lassan ereszkedtünk Nádas felé a sűrű hóhullásban, nem láttuk egymás arcát, de mindketten
éreztük, hogy Kós úr szelleme összeköt bennünket. Úgy érzem, annak a transzszilvanizmunak,
amelyet Kós Károly a sajátjának tekintett, a ma
élő utódokra is érvényesnek kellene lennie és nem
csak Kalotaszegen.

Kevesen élnek már

Az elmúlt években több olyan személlyel sikerült
találkoznom, akiket rövidebb-hosszabb ideig mellé sodort a történelem vihara, kiknek emlékében
még elevenen él a „Kós úrral” való kapcsolatuk.
Jó pár éve küldött nekem egy kedves meghívást
Bobos Leontina Kalotanádasról.
Édesapám 1940 és 1944 között szolgált a Kós
családnál – mesélte Leontina asszony, amint a
nagy sárt dagasztottuk a Kalotanádasról Sztánába
vezető földúton, miközben mutatta azokat a földparcellákat, melyeket valaha az édesapja cserélt el
a Kós családdal. A Vigyázót és a Riszeg-tetőt éppen leszakadni készülő sötét hófellegek burkolták,
melyek elől lépteinket szaporázva igyekeztünk a
Varjúvár udvarára.

Mélyre ereszd az ekét

Gyermekkora legszebb éveit töltötte itt – vallotta
az asszony szeme sarkában gyűlő könnycseppekkel.
– A mi családunk az innen pár száz méterrel
feljebb lévő, ma gazzal benőtt hegyoldalon épült
tanyán kapott lakást, ahol napközben Kós úr is
a legtöbb idejét töltötte. Ott voltak a gazdasági épületek, a magtárak, a ló- és tehénistállók, a
baromfiólak és a finom gyümölcsillatot árasztó
pincék is. Valaha gyönyörű gyümölcsös virágzott
a birtokon, a legfinomabb alma- és körtefajták
mellett olyan sárgaszilva termett, mint egy-egy
barack. Olyan szép és hatalmas paradicsomot sem
láttam még, amilyen ezen a köves, hűvös talajon
termett. Mondta is Kós úr édesapámnak, hogy
jó mélyre ereszd az ekét, Simon, mert akkor lesz
jó termés, és hidd el nekem, ha a követ csak egy
arasznyi föld is fedi, szorgalmas munkával bő terméssel jutalmaz az anyaföld.
Bobosék a fizetésen kívül minden évben egy
kövér disznót kaptak ajándékba, tejet pedig
amennyit csak akartak.
– Kósék minket is családtagként kezeltek. Amikor Kós úr hosszabb idő után Budapestről vagy
Kolozsvárról hazaérkezett, ugyanúgy, mint a saját
gyerekeinek, nekünk is ajándékokat, csokoládét,
édességet, szalámit hozott, amely abban az időben
ugyancsak nagy dolognak számított. Én és Ioan
bátyám együtt játszottunk a Kós gyerekekkel. Kós
úr minden déli tizenkét órakor ment a Varjúvárba
ebédelni, este pedig mi vittük a frissen fejt tejet
a nagyságos asszonynak. Este édesanyám hozta
a Kós úr vacsoráját, amely mellé egy piros babos
kannába egy liter feketekávét készített. Nagyon
sokat dolgozott, éjjel két-három óráig is lámpavilág szűrődött ki a szobája ablakán.

Kényes, mint
a Kós kutyája
Egy alkalommal búsan mondta az édesapjának
Kós Károly, hogy a kiskutyája már a szalámit sem
eszi.
– Az éppen ott tartózkodó nagyapám azt
mondta, adja oda két hétre a kutyát, ne féljen,
majd megjön az étvágya. Két hét elteltével Kós úr
ugyancsak meglepődött, amikor a kutyája a feléje dobott vadalmát röptében kapta el és megette.
Mint megtudtuk, nagyapám alaposan kiéheztette
a kiskutyát, amely azután többé nem válogatott az
ételekben. A nádasi románok között még ma is él
a mondás: „Kényes, mint a Kós kutyája.”
A háború ellenére eleinte még boldogan éltek a
Kós-tanyán.
– Valahányszor édesapám katonai behívót ka-
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pott, Kós úr mindig elintézte, hogy nem kellett
a frontra menjen, áldja meg érte az Isten! 1944
nyarán és őszén minden megváltozott, gyülekeztek a fejünk felett a sötét fellegek. Mind sűrűbben
jöttek az alacsonyan szálló repülőgépek, melyek
Kolozsvárt bombázták. A tanya közelében lévő
hegy tetején sűrűn szólaltak meg a légvédelmi
ágyúk, félelemmel töltve el gyermeki lelkünket.
Egyik délelőtt két német tiszt kereste fel Kós urat,
aki ezután mindnyájunkat levitt a pincébe. Talán
egy félóra után óriási robbanás rázta meg az egész
hegyoldalt, csak úgy remegtek a pince falai. Ekkor
robbantották fel a németek a közelben lévő sztánai
vasúti alagutat.
Amikor megérkezett az orosz és a román katonaság, a Bobos család hazaköltözött Nádasra.
Kósékat pedig Bobos Iuliunál, édesapám bátyjánál bújtattuk két hétig a szénapadláson. A tanyát és a Varjúvárat kirabolták, feldúlták, sajnos
nemcsak az orosz katonák, hanem a románok is,
sőt egyes semmiháziak a falunkból is részt vet
tek a rablásban, a tanya lerombolásában. A román
„voluntárok” mindenütt keresték Kósékat, mindent tűvé tettek, hogy kézre kerítsék őket. Még
álmukban sem gondolták, hogy a színtiszta román lakosú Kalotanádason bújtatjuk őket. Édesapámnak csak kevés bútorzatot és értéket sikerült
megmentenie a prédálástól, köztük egy hatalmas
faládát, amelyet a veszély elmúltáig egy közeli bokorban rejtett el. Két hét elteltével Kós urat Iuliuék
egy éjjel valahova elvitték, mivel mind jobban
féltek, hogy kitudódik a rejtekhely, és ők is bajba
keveredhetnek.

tünk a völgybe, s a könnyeivel küszködő Leontina
asszony még elmondta:
– Egy zivataros őszi éjjel édesapám a karjá
ra tűzte a nemzetiszínű szalagot (a románt – A
szerk.), amely valami védelmet nyújtott a szabad
utazáshoz, kocsira rakta a tanyáról megmaradt
bútorokat, értékeket, s az erdőn keresztül reggelig
két fuvart is csinált a körösfői hágó tetejéig, ahol
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Advent a Kalota
havas lábánál
Csodálatos reggelre ébredt Körösfő népe advent első vasárnapján, mivel a puha
hópelyhek vastagon beborították a Kalota-havast és annak 1836 méteres Vigyázó csúcsát. A hóból bőven jutott a hegy alatt megbúvó aprócska kalotaszegi
falvaknak is, ezáltal meghittebbé, ünnepélyesebbé téve a várakozás, az ünnepre
való készülődés idejét.

A titokzatos láda

Miközben lassan kapaszkodtunk a Varjúvártól
a hegy teteje felé, mindent betakart a puha fehér
hó. A tanya helyén egy magányos fa áll, körülötte csalán és bogáncsligetek. Odafent még mindig
látszik a légvédelmi üteg kiépített állása, mellette
a bánffyhunyadi Kós Károly Kulturális Egyesület
által állított kisméretű emlékkopjafa. Visszanéz-

A magyarbikali Antal Ferenccel 1969 telén ismerkedtem meg a bánffyhunyadi kór
házban, ahol egymás mellett töltöttünk pár hetet. Feri bácsi Kós Károlyéknál volt tehénpásztor. Ő így emlékezett az 1944 őszén történtekre:
Sokan szerettek volna a Kósék szolgálatába állni, mert az egy biztos megélhetést
jelentett. A sztánai alagút felrobbantása után rövid idő múlva megjelentek az oroszok és
a velük érkező fosztogató román rablócsorda. Mindent elvittek a tanyáról, a teheneket
elhajtották, a disznókat leszúrták és elvitték, a bútorokat összetörték, s a könyvekkel
együtt a tanya udvarán rakott tűzön égették. Engem a berúgott orosz tisztek az asztalfőre ültettek, és azt mondták, hogy ezután én leszek az úr a tanyán. Sokat ittunk. Az
udvaron hatalmas kondérokban főtt a paszuly, bennük húsdarabokkal. Még ma sem
tudom, mi történt velem, talán a szörnyű rombolás, az udvarról bevilágító máglyaláng
vagy a sok elfogyasztott szilvapálinka hatására felkaptam az asztalon lévő hosszú kést,
és a szemközt étkező orosz tiszt feje felé sújtottam. A kés a paszulyos tál közepén
keresztül az asztallapba hatolt be. Az oroszok azt hitték, csúfolkodom velük, ezért úgy
elvertek, rúgtak, hogy két oldalbordám és az egyik kezem eltörött. Miután elájultam,
a tanyaközeli bokorba hajítottak. Itt ébredtem meg éjjel a szemerkélő őszi esőben, és
vánszorogtam haza Magyarbikalra.

A kalotanádasi Bobos
Iuliu, aki akkoriban fiatal
legény volt, így emlékezett
a történtekre:
– 1944 őszén egy este édesapám
erősen rám parancsolt, hogy a
számat befogom, mindennap
rendesen ellátom szénával a négy
kis mokány lovat, amelyet a Kóstanyáról hoztak, a sötét beálltával
élelmet viszek a csűr héján megbújó
Kós úrnak. Éjjelente mindig pisszegni
kellett, hogy Kós úr előbújjon a
szénából, hiszen a vaksötétben
semmit nem láttam. Emlékszem,
nagyon letörte, amikor egy reggelre
a rossz széna miatt két lova
elpusztult, többször nekem kellett
lebeszélnem, nehogy feladja magát,
mivel nagyon bántotta ez a megalázó
helyzet. Egyik éjjel édesapám
befogta a megmaradt két kis mokány
lovat a kocsiba, és Kós úrral együtt
elhajtottak, sosem tudtam meg,
hova.


Advent első vasárnapján úrvacsoraosztás volt
Körösfőn, amelyre a bűnbánati hét keretében
istentiszteletekkel készültek fel. Károly Károly
lelkipásztor elmondta, hogy javában folynak
azoknak a műsoroknak a próbái, melyeket karácsonykor az egyházi kórus, valamint helyi
fiatalok és kisiskolások adnak.
Szomorú idők járnak a község sertésállományára: reggelente disznók visítására ébred a
falu apraja-nagyja, hiszen ritka az a ház, ahol

az ünnep előtt ne vágnák le a hizlalt vagy akár
a vásárban vett, kolbásznak, hurkának, szalonnának valót.
Hiába a magas tojásár – átszámítva 110 forint darabja a bánffyhunyadi piacon –, azért
mindenki megveszi az ünnepre valót, hiszen
karácsonykor a házi tojásból készült tészta illik
a finom húslevesbe, a süteményekbe, kalácsokba. S „megérett” már a hordókban a töltött káposztának való is…
Advent idején sem áll a munka a körösfői
családi fafeldolgozó műhelyekben, reggeltől
estig gépek zúgása hallatszik ki az utcára, jelezve, hogy készülnek a különféle dísztárgyak,
gyerekjátékok, sporteszközök. A fürge ujjú lányok és asszonyok pedig szorgalmasan varrják
a gyönyörű kalotaszegi abroszokat, terítőket,
díszpárnákat, egyebeket, hiszen a falu népe ezzel keresi a kenyerét. A községet átszelő nemzetközi főút mentén felállított bazársorok is
teljes gőzzel készülnek az ünnepi vásárra.
Érdekes hagyomány, hogy Körösfőn emberemlékezet óta nem gyújtanak gyertyát halottak
napján, s karácsonyra sem készítenek adventi
koszorút, habár a környező református falvak
nem idegenkednek ettől. Még az idősebbek
sem emlékeznek, mi az oka ennek a különös
helyi hagyománynak.
Igaz, az utóbbi években az egyházi vezetés
a virágot adventi koszorúra cseréli az Úr asztalán, és egyre több család ékesíti koszorúval
bejárati ajtaját.
Annak reményében, hogy Körösfőn is újra
elterjed ez a szép szokás – először Johann H.
Wichern német evangélikus lelkész készített
adventi koszorút 1839-ben –, kívánok Körösfő
templomos népe nevében áldott, békés karácsonyt testvértelepülésünk, PestszentlőrincPestszentimre minden lakosának!
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n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű ügyintézéssel.
Gázkazánok, konvektorok,cirkók, bojlerek, tűzhelyek javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt
2003 Bt. Tel.:06709487751
n Megoldás Délpesti Gyorsszerviz. Lakásán: Mosógép, bojler, tűzhely, hűtő,
Üzletünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizelése! Alkatrészcserénél
ingyenes kiszállás, 1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17, 285-34-88, 06-30-9-50
-17-17 www.megoldasszerviz.hu
n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588
n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések,
alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email:
szerviz@szerviz.info
n Kaiser Viktor gázkészülék javító Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és
tűzhelyek tisztítása, javítása, karbantartása, ellenőrzése. Víz, gáz és fűtésszerelés tervezéstől
a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647
n ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyoghálók
beépítése, cseréje 35% kedvezménnyel! Helyreállítással, ingyenes munkafelméréssel, garanciával. Tel.: 0630-849-4294
n Dugulás elhárítás, falbontás nélkül víz, gáz, központi fűtésszerelés.

Ázások csőtörések megszüntetése. Mosdók, Wc tartályok és szifonok
cseréje. Tel.: 06-20-491-50-89

n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok,
ka¬puk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11
n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA,
TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-70-544-4050
n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ
TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE.
DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.
n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező

árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését,
hőszigetelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan!
HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269

n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL,
HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., 06-20-9-579-533, 06-1-28492-13
n MINDENNEMŰ RÉGISÉGET VÁSÁROLOK, DIJTALAN KISZÁLLÁSSAL

KÉSZPÉNZÉRT! BUTORT, FESTMÉNYT, CSILLÁRT, PORCELÁNT,
KERÁMIÁT, SZÖNYEGET, ÓRÁKAT, HIRADÁSTECHNIKÁT, CD-DVD, BAKELIT
HANGLEMEZT, FÉNYKÉPEZŐGÉPET ÉS OBJEKTÍVET, EZÜST-BRONZ-RÉZ
TÁRGYAKAT, BIZSUKAT, BOROSTYÁNT, KÖNYVEKET, KITÜNTETÉST,
JELVÉNYT, HÁBORUS-KATONAI TÁRGYAKAT. PINTÉR NIKOLETTA, 06-30973-4949, 466-83-21

ADÁS–VÉTEL–RÉGISÉGEK
n BIZALOM BIZTONSÁG! KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROL (MAGYAR GYŰJTŐ), ANTIK

ÉS MODERN BUTOROKAT, FESTMÉNYEKET, ÓRÁKAT, PORCELÁNOKAT,
SZOBROKAT, EZÜSTÖKET, CSILLÁROKAT, SZÖNYEGEKET, KÖNYVEKET,
PÉNZÉRMÉKET, KITÜNTETÉSEKET, KÉPESLAPOKAT, BÉLYEGEKET,
VALAMINT TELJES HAGYATÉKOT. TELJES LOMTALANITÁSSAL! MAGAS
ÁRON DIJTALAN KISZÁLLÁSSAL!!! 06-70-604-20-13

n KIEMELT ÁRON KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK, régi bútorokat, festményeket,
csillárokat, szőnyegeket, dísztárgyakat, órákat, ruhaneműt, teljes hagyatékot, varrógépet,
könyveket, bizsukat. Kiszállás, szakbecslés díjtalan! (hétvégén is) ÉLETJÁRADÉKI SZERZŐDÉST
KÖTNÉK. Balog Zsófia Mobil: 0620-629-58-44

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3%
jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS FIX 300000Ft. Hívjon,
nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55
n 3D virtuális túra, színes 2D alaprajz, 3D "babaház" alaprajz, videós bemutató, igényes
fotók, lézeres felmérés az alapszolgáltatás részei. Kiss Attila DrNest.hu 20-241-0000

ÁLLÁS
n XVIII. kerületi magyar nagykereskedelmi cég, a kerületben élő munkájára igényes,
leinformálható takarítónő munkatársat keres heti (hétköznap) 5 nap, 4 – 5 órás bejelentett
munkaidőben. Fényképes önéletrajzokat várunk a bérigény megjelölésével a kontrolling@
paliszander.hu email címre várjuk.

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a követkĞǌƅƉŽǌşĐŝſŬďĂŬĞƌĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ:
<SDqs^ ͬ^'DhE<^: <ƅŵƾǀĞƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ũĄƌĚĂ- ĠƐƷƚĠƉşƚĠƐ͕

n ǀĂůĂŵŝŶƚĐƐĂƉĂĚĠŬĞůǀĞǌĞƚĠƐ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
EMELŐGÉP-KEZELŐ:ƉŽŶƚŽƐ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ůƅŶǇ͕ĚĞŶĞŵĨĞůƚĠƚĞů͗
Emelőgép-kezelő munkatársat keresünk.
ƐǌĂŬŵƵŶŬĄƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇŵĠůǇĠƉşƚĠƐďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞFeladatok: - emelőkosaras gépjármű vezetése, - az emelőgép biztonságos
ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟<ƅŵƾǀĞƐͬ<ƅŵƾǀĞƐƐĞŐĠĚŵƵŶŬĄƐ͊͟
kezelése, ellenőrzése, - a munkavégzési területet felmérése, - az előírt biztonsági feladatok
elvégzése, - munkavédelmi előírások betartása és betarE,'W<>S:
EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝƉŽǌşĐŝſďĂ͕ĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŐĠƉƚşƉƵƐŽŬƌĂŬĞƌĞƐƺŶŬŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚ͗
tatása, - a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs feladatok elvégzése.
ŐƵŵŝůĄŶĐƚĂůƉĂƐŵŝŶŝŬŽƚƌſ;zĂŶŵĂƌ-ϭϱ͕zĂŶŵĂƌ^s-17)͕ĐƐƷƐǌſŬĞƌĞŬĞƐŚŽŵůŽŬƌĂŬŽĚſ;',>Ϳ͕
Elvárások: emelőgép-kezelő (kivéve targonca) OKJ-s bizonyítvány megléte
ŬŽŵďŝŶĄůƚƌĂŬŽĚſŐĠƉ͕ŚĞŶŐĞƌ;Ϭ͕ϱ-ƚƅůϯ͕ϱƚŽŶŶĄŝŐͿ͕DĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ũſĐƐĂƉĂƚŵƵŶŬĂ͕ƉŽŶƚŽƐ
ŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶǇ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂŶĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅŝK<:-ƐǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŵĞŐůĠƚĞ
(OKJ 32 582 02), gépkezelői kiskönyv megléte a következő gépcsoportokĂůĂƉĞůǀĄƌĄƐ͘
ra: mobil<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟EĞŚĠǌŐĠƉŬĞǌĞůƅ͊͟
szerelő kosár (4223), hidraulikus szerelőkosaras gépjármű (4224),
B kategóriás
vezetői engedély, pontos, felelősségteljes munkavégzés. Előny,
hZ<K>M͗
DĞůĞŐďƵƌŬŽůĄƐŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚƚĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬĂǌĂůĄďďŝŵƵŶŬĄŬ
de nem feltétel:
fakitermelői végzettség.
ĞůǀĠŐǌĠƐĠƌĞ͗
ĨƅůĞŐůĂŵŝŶĄůƚƉĂƌŬĞƚƚĂ͕ƐǌƅŶǇĞŐƉĂĚůſ͕Ws͕ůŝŶſůĞƵŵ
ĂŶǇĂŐƷďƵƌŬŽůĂƚŽŬŬĠƐǌşƚĠƐĠƌĞ͕
n VARRODAI
MUNKATÁRS: Varrodai munkatársat keresünk. FelũĂǀşƚĄƐĄƌĂ͘ <ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟DĞůĞŐďƵƌŬŽůſ͟!
adatok: munkaruha készítés, külső megrendelők részére javítási és varrási
W>z'KEEK<: WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬŵƾĨƺǀĞƐƐƉŽƌƚƉĄůǇĂŬĂƌďĂŶƚĂƌƚĄƐĄŚŽǌ
feladatok elvégzése, kapcsolattartás az ügyfelekkel. Elvárások: szakirányú
ŬĂƚĞŐſƌŝĄƐũŽŐŽƐşƚǀĄŶŶǇĂů͕ƚŽǀĄďďĄĂŬŝƐƚƌĂŬƚŽƌĂĚĂƉƚĞƌĞŝŶĞŬŬĞǌĞůĠƐĠŚĞǌƐǌƺŬƐĠŐĞƐĂůĂƉŽǌĄƐ͕ŬƂǌŵƾ
végzettség, több éves releváns tapasztalat, pontos, megbízható munkavégĠƐĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐŝ-ŐĠƉŬĞǌĞůƅ K<:-ƐďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶŶǇĂů͘ ůƅŶǇ͗,ĂƚſƐĄŐ;E<,ͿǀŝǌƐŐĂŵĞŐůĠƚĞ<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝů
zés, monotóniatűrés.
ƚĄƌŐǇĄďĂŶ͕ǀĂŐǇĂďŽƌşƚĠŬŽŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟WĄůǇĂŐŽŶĚŶŽŬ͊͟
n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti
h^KD^dZ:
hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘&ĞůĂĚĂƚŽŬ͗Ă
munkavégzéssel.
Önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet
ŵĞĚĞŶĐĠďĞŶ͕ĂŵĞĚĞŶĐĞƚĠƌďĞŶĠƐĂƐƚƌĂŶĚŵĞĚĞŶĐĠďĞŶƚĂƌƚſǌŬŽĚſŬĠůĞƚĠŶĞŬ͕ƚĞƐƚŝĠƉƐĠŐĠŶĞŬ
élő energikus férfi jelentkezését várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és
ǀĠĚĞůŵĞ͕ĂŚĄǌŝƌĞŶĚďĞƚĂƌƚĂƚĄƐĂ͕ ĂǌƷƐǌſŵĞĚĞŶĐĞĠƐŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞƚŝƐǌƚĂƐĄŐĄŶĂŬ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĞůƅşƌƚ
tapasztalat előny.
ǀşǌŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬďŝǌƚŽƐşƚĄƐĂ͕ ĂƐǌĂƵŶĂĞůƅşƌĄƐƐǌĞƌŝŶƚŝŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ͕ŝůůĞƚǀĞĂďĠƌůƅŝƐĄǀƚƺŬƂƌĂůĂƉũĄŶĂǌ
n VILLANYSZERELŐ:
Villanyszerelő végzettséggel rendelkező munkaŝŐĠŶǇďĞǀĞǀƅŬĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞ͕ĂŵƵŶŬĂŬƂƌŚƂǌƚĂƌƚŽǌſĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝĠƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚŽŬĞůůĄƚĄƐĂ͘
társat keresünk. Elvárások: Végzettséget igazoló bizonyítvány, legalább 5
ůǀĄƌĄƐŽŬ͗ƵƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌŝǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉŽŶƚŽƐ͕
éves szakmai tapasztalat, megbízhatóság, precíz
munkavégzés, rugalmasĨĞůĞůƅƐƐĠŐƚĞůũĞƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵƾƐǌĂŬŽƐŵƵŶŬĂƌĞŶĚǀĄůůĂůĄƐĂ͘
<ĠƌũƺŬĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬ
ĨĞů͗͟hƐǌŽĚĂŵĞƐƚĞƌ͟!
ság alapfeltétel. Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló végzettség
előnyt jelent.
Z<dZK^: ZĂŬƚĄƌŽƐŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘ &ĞůĂĚĂƚŽŬ͗ ĂdĄƌƐĂƐĄŐĄůƚĂůǀĄƐĄƌŽůƚĂŶǇĂŐŬĠƐǌůĞƚĠƐ
n NEHÉZGÉPKEZELŐ:
Feladatok: A Mélyépítési Osztály tevékenyséƚĄƌŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬ ŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĂ͕ĂŬŝǀŝƚĞůĞǌĠƐŝĞŐǇƐĠŐĄůƚĂůŝŐĠŶǇĞůƚĂŶǇĂŐŽŬŬŝĂĚĄƐĂ͕ĨĞůŶĞŵŚĂƐǌŶĄůƚ͕
gén belül építőipari és mélyépítési
földmunkagépek szakszerű kezelése,
ŝůůĞƚǀĞďŽŶƚĄƐďſůĞƌĞĚƅĂŶǇĂŐŽŬ
ǀŝƐƐǌĂǀĠƚĞůĞǌĠƐĞ͕ĂƌĂŬƚĄƌďĂŶƚƂƌƚĠŶƅŵŝŶĚĞŶŶĞŵƾ
üzemeltetése.ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐĂĚŵŝŶŝƐǌƚƌĂƚşǀĨĞůĂĚĂƚƚĞůũĞƐşƚĠƐĞ͕ĂĚŽůŐŽǌſŬŶĂŬŬŝĂĚŽƚƚƐǌĞƌƐǌĄŵŽŬ
Kisebb karbantartási, hibaelhárítási feladatok elvégzése
ĂŶǇĂŐŵŽǌŐĂƚĄƐƐĂů
ĞŐǇĞĚŝŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĄŶĂŬ
ǀĞǌĞƚĠƐĞ͕ĨŝǌŝŬĂŝĄƌƵŵŽǌŐĂƚĄƐĂƌĂŬƚĄƌŽǌĄƐŝǀĞǌĞƚƅƵƚĂƐşƚĄƐĂŝ͕ǀĂůĂŵŝŶƚ
a munkagépen. Elvárások:
szakirányú, hatályos OKJ-s bizonyítvány és Ă
ĨĞůŵĞƌƺůƚŝŐĠŶǇĞŬŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͘ůǀĄƌĄƐŽŬ͗
ŬƂǌĠƉĨŽŬƷƐǌĂŬŝƌĄŶǇƷǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐ͕ŚĂƐŽŶůſ
a gépcsoportokat tartalmazó NKH-s
kiskönyv, felelősségteljes, pontos
ŵƵŶŬĂŬƂƌďĞŶƐǌĞƌǌĞƚƚƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ƉƌĞĐşǌ͕ƉŽŶƚŽƐŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕ŵĂŐĂƐĠƉşƚĠƐŝĂŶǇĂŐŝƐŵĞƌĞƚ
munkavégzés, csapatszellem.
n s/>>Ez^Z>S:
USZODAMESTER:
Feladatok: a medencében, a medencetérben
sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐŐĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂƚŬĞƌĞƐƺŶŬ͘
sĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞƚés a
strandmedencében tartózkodók életének, testi épségének védelme, a háŝŐĂǌŽůſďŝǌŽŶǇşƚǀĄŶǇ͕ůĞŐĂůĄďďϱĠǀĞƐƐǌĂŬŵĂŝƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐ͕ƉƌĞĐşǌŵƵŶŬĂǀĠŐǌĠƐ͕
zirend betartatása,ƌŝŶƚĠƐǀĠĚĞůŵŝƐǌĂďǀĄŶǇŽƐƐĄŐŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůſǀĠŐǌĞƚƚƐĠŐĞůƅŶǇƚũĞůĞŶƚ͘
az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint
ƌƵŐĂůŵĂƐƐĄŐĂůĂƉĨĞůƚĠƚĞů͘
<ĠƌũƺŬ
ĂǌĞ-ŵĂŝůƚĄƌŐǇĄďĂŶƚƺŶƚĞƐƐĠŬĨĞů͗͟sŝůůĂŶǇƐǌĞƌĞůƅ͟!
előírt vízminőségének biztosítása, a szauna előírás szerinti működtetése,
illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a munka:ĞůĞŶƚŬĞǌĠƐŵſĚũĂ͗ PŶĠůĞƚƌĂũǌǌĂů͕Ğ-ŵĂŝůďĞŶǀĂŐǇƉŽƐƚĄŶ͕ĂǌĂůĄďďŝĞůĠƌŚĞƚƅƐĠŐĞŬĞŶ͗
körhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások:
E-ŵĂŝů͗ĂůůĂƐΛǀĂƌŽƐŐĂǌĚĂϭϴ͘ŚƵ
uszodamesteri végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat,
pontos, felelősségteljes munkavégzés,
műszakos munkarend vállalása.
WŽƐƚĂĐşŵ͗sĄƌŽƐŐĂǌĚĂys///͘ŬĞƌƺůĞƚEŽŶƉƌŽĨŝƚƌƚ͘
ϭϭϴϭƵĚĂƉĞƐƚ͕ĂƌŽƐƐƵƚĐĂϳ͘
n AUTÓSZERELŐ: Társaságunk autószerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: gépjárművek és azok szerkezeti egységeinek szerelése,
alkatrészek pótlása és cseréje, valamint javítása és felújítása, hibafeltárás;
gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai
beállítások végzése. Elvárások: autószerelő vagy technikusi végzettség;
gyakorlati ismeretek; több éves szerelői tapasztalat; pontos munkavégzés;
kulturált megjelenés; csapatszellem; jó problémamegoldó képesség. Amit
kínálunk: stabil munkahely, változatos feladatok.
n KÖNYVELŐ: Felelősség: A számviteli törvény szerint a Társaság
kezelésében, illetve tulajdonában lévő eszközökről és forrásokról, továbbá
a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartás vezetése, amely
a bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan
áttekinthetően mutatja. Feladatok: - Bejövő és kimenő számlák könyvelése; - Főkönyvi könyvelési feladatok ellátása; - Főkönyvi egyeztetések
végrehajtása; - Éves beszámoló elkészítésében aktív részvétel, időszaki
zárási feladatok elvégzése; - Tárgyi eszközökhöz, immateriális javakhoz
kapcsolódó gazdasági események könyvelése; - Új gazdasági események
számviteli megoldásának kialakításában való közreműködés, kapcsolódó
projektekben való aktív részvétel; - Adózással kapcsolatos feladatok ellátása, bevallások elkészítésében való részvétel, adófolyószámlák egyeztetése;
- Jogszabályváltozások lekövetése; - Közreműködés az adóellenőrzéseken
és a könyvvizsgálatokon; - Társosztályokkal való szoros együttműködés;
- Dokumentációk, nyilván-tartások kezelése; - Egyéb adminisztrációs
feladatok ellátása. Elvárások: Közép vagy felsőfokú számviteli vagy pénzügyi
végzettség; mérlegképes könyvelői végzettség; minimum 3 éves könyvelési
gyakorlat; naprakész adózási és számviteli ismeretek; felhasználói szintű,
magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office); felelősségteljes, önálló
munkavégzés; precizitás, jó analitikus és problémamegoldó képesség; rendszerszintű gondolkodás; csapatszellem; nonprofit területen és társasházi
könyvelésben szerzett tapasztalat előnyt jelenthet.
n HELPDESK MUNKATÁRS: Társaságunk helpdesk munkatárs
pozícióba keres munkavállalót. Feladatok: - a felhasználók napi szintű
helyi, vagy távmenedzselt informatikai támogatása; - kliens oldali eszközök
(telefon, asztali és hordozható számítógép, nyomtatók, stb.) beüzemelése,
hibaelhárítása, cseréjének elvégzése; - vezetékes és vezeték nélküli hálózat
üzemeltetési, hibaelhárítási feladatinak ellátása; - alapszoftverekkel (Levelezés, Office, Intranet) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás; - üzleti
szoftverekkel (pl.: pénztár rendszer, könyvelési- és bér rendszer, iktatási
rendszer, stb.) kapcsolatos felhasználói segítségnyújtás; - részvétel az éves
informatikai eszközöket érintő leltározási feladatok ellátásában; - informatikai rendszerekkel kapcsolatos nyilvántartások vezetése, átadás-átvételek
dokumentálása; - saját napi feladatainak vezetése a Társaság központi IT
Help-Desk rendszerében. Elvárások: informatikus végzettség, kreatív és
önálló munkavégzés, precizitás és megbízhatóság, szervezőkészség. Előny,
de nem feltétel: hasonló területen szerzett 1-2 éves tapasztalat.

n LAKOTT-TERÜLETI FAKITERMELŐ: Feladatok: - a fa kitermelése és a faanyag mozgatása; - nevelővágásokban (tisztítás, gyérítés) a
megmaradó fák növekedését akadályozó, illetve véghasználatban minden
fa tőtől való elválasztása, döntése; - a kidöntött fák gallyazása; - a kívánt
választékok szerinti méretre darabolása, kérgezése, majd a tárolást
szolgáló máglyákba, illetve sarlangokba rakodása; - gépek, berendezések
üzemeltetése, karbantartása; - a biztonsági előírások betartása. Elvárások: szakirányú végzettség (OKJ 35 623 01), szakmai tapasztalat, precíz,
pontos munkavégzés, megbízhatóság. Emelőgép-kezelő (kivéve targonca)
végzettség előnyt jelent.
n GONDNOK: Társaságunk gondnok munkakörbe keres munkatársat
telephelyein történő üzemeltetési, karbantartási feladatok ellátására.
Feladatok: - általános üzemeltetési és karbantartási feladatok ellátása; épületek, berendezések és felszerelések, tereptárgyak állapotának napi
ellenőrzése; - a létesítmények beosztásának naprakész ismerete; - az
igénybevétel ellenőrzése, a bérlői jelenléti ívek vezetése, a jogosulatlan pálya-, és egyéb létesítményhasználók kiszűrése; - nyilvántartások
folyamatos vezetése. Elvárások: alapfokú végzettség, jó problémakezelő és
együttműködési készség, kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés. Előny: hasonló
területen szerzett tapasztalat. Amit kínálunk: hosszú távú munkalehetőség,
versenyképes fizetés.
n RAKTÁROS: Feladatok: - a Társaság által vásárolt anyagkészletének és
tárgyi eszközeinek gépi nyilvántartása; -raktárkészletet érintő nyilvántartások vezetése; - a szigorú számadású anyagmozgatási bizonylatok kezelése;
nyilvántartása; - havi ellenőrzés a raktár és a gépi nyilvántartással; - a
raktárhelységben elhelyezett anyagok mozgatása; - tengelymérleg kezelése,
mérlegjegyek összesítése táblázatba; - a közvetlen vezető által elrendelt,
ad-hoc jellegű feladatok végrehajtása. Elvárások: terhelhetőség, adminisztratív tapasztalat, jó kommunikációs, szervező és koordinációs készség,
felhasználói szintű Office ismeretek (Word, Excel, Outlook), pontos, megbízható munkavégzés.
n VÍZVEZETÉK SZERELŐ: Társaságunk Magasépítési Osztályára
olyan önmagára is igényes, szakmai végzettséggel rendelkező vízvezeték
szerelő munkavállalót keres, aki az Osztály feladatkörén belül a személyre
szólóan kiadott vízvezeték szerelési feladatokat szakszerűen, pontosan és
maradéktalanul elvégzi. Kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség.
n KISZOLGÁLÓ RENDSZER ÜZEMELTETŐ: Feladatok: - üzleti
alkalmazások üzemeltetése, támogatása vállalati környezetben; - IT üzemeltetési feladatok azonosítása, az üzemeltetéshez kapcsolódó folyamatok
egyeztetése és dokumentálása; - frissítések, verzióváltások végrehajtása;
- események monitorozása, a felmerülő hibák vonatkozásában hibaelhárítás végrehajtása; - IT szolgáltatások mérhető és ellenőrizhető paraméterek alapján történő elszámolása; - IT projektek bevezetési feladatainak
specifikálásában való részvétel, projektek üzemeltetés oldali felügyelete,
koordinálása, tesztelési feladatok ellátása; - az SLA feltételek folyamatos
biztosítása. Elvárások: minimum középfokú, szakirányú végzettség, 1–3
év üzemeltetési tapasztalat munkaállomási és szerver oldali üzemeltetésben, kreatív, megbízható, önálló munkavégzés, jó kommunikációs és
kapcsolattartó képesség. Előny, de nem feltétel: IT projekt részvételi,
esetleg projektvezetői tapasztalat, vezetői tapasztalat, B kategóriás vezetői
engedély, önkormányzati szervezetek ismerete, valamint a 2013. évi L.
törvény ismerete.
n ENERGETIKUS: Feladatok: - a saját telephelyek, kezelt intézmények
és átmenetileg a Társaság üzemeltetésébe került bérlemények közüzemi fogyasztási adatait bennfoglaló nyilvántartási rendszer kiépítése és
üzemeltetése; - a közterületi mérőórák fogyasztási adatainak változásának
figyelemmel követése; - negyedéves és éves riportok készítése a fogyasztási adatok, a bevételek és a kiadások alakulásáról, különös tekintettel a
lakóingatlanokra és üzlethelyiségekre; - részvétel a közmű szolgáltatások
beszerzésének előkészítésében; - közműstatisztika vezetés. Elvárások:
energetikus vagy villamosmérnök, vagy gépészmérnök végzettség; hasonló
területen szerzett tapasztalat; B kategóriás vezetői engedély; megbízható,
precíz munkavégzés; jó prezentációs készség; kiváló elemző és problémamegoldó képesség; önálló személyiség; felhasználó szintű számítástechnikai ismeretek (Word, Excel, Outlook).
n MOTORFŰRÉSZ-KEZELŐ MUNKATÁRS: Társaságunk
Közterületi-kertészeti Osztálya motorfűrész-kezelői munkavállalót keres.
Szükséges szakképesítés: motorfűrész-kezelő, szakképesítés OKJ száma:
21 623 02. Olyan szakembert keresünk, aki elvégzi a kérgezést, gallyazást,
darabolást, kezeli és karbantartja a motorfűrészeket. Motoros adaptereket
kezel és karbantartja azokat, a munkavédelmi előírásokat betartja. Elvégzi
a felkészítési és készletezési műveleteket. A motorfűrész-kezelő 6-cm-nél
kisebb átmérőjű fákat dönthet. A motorfűrész-kezelő felismeri a legfontosabb átmérőjű fa- és cserjefajokat.
	Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán,
a pozíció megnevezésével az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: allas@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda
XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

Gerinc és izületi diagnosztikai és terápiás központ
Dr. Németh Lóránd
gerinc és izületi specialista
reumatológus forvos

Ne éljen
fájdalommal !

 Gerinc, izületi és végtagfájdalom,
Bejelentkezés:
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos
06 1 291 - 0539
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és
06 1 290 - 0921
szakszer kezelése
1181. Budapest
 Gerinc és izületi specialisták, konzulensek
Ülli út 419.
 Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós
és infúziós kezelési lehetségek www.maganreumatologia.hu
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Gazdasági Ellátó Szolgálat
1181 Budapest, Városház utca 16.
1675 Budapest, Pf.: 18

2017. december hónap
2017. december hónap
(január havi étkezés)

Januári pótbefizetési időpontok a GESZ központban
(1181 Budapest, Városház u. 16.)
9:00 - 12:00 óráig
(január havi étkezés)

2018. január 23. kedd
2018. január 24. szerda
2018. január 25. csütörtök
Decemberi
Decemberi pótbefizetési
időpontok apyWEHIL]HWpVLLGĘSRQWRND*(6=N|]SRQWEDQ
GESZ központban
(1181 Budapest, Városház u. 16.) (1181 Budapest, Városház u. 16.)
Az Intézményekben és a GESZ pénztárában készpénzzel, re9:00 - 12:00 óráig
9:00 - 12:00 óráig
gisztrált és átutalásos számlát igénylő szülők banki átutalással vagy online rendszerünkben bankkártyával egyenlíthetik
2017. december 21. csütörtök
2017. december 21. csütörtök
ki számlájukat.
2017. december 27. szerda

2017. december 27. szerda

Telefonszám: +36 20/3882-083

2018. január hónap
(február havi étkezés)

2018. január hónap
(február havi étkezés)

(1) 296-1488
www.gesz18.hu
etkezeslemondas@gesz.bp18.hu

Januári pyWEHIL]HWpVLLGĘSRQWRND*(6=N|]SRQWEDQ
(1181 Budapest, Városház u. 16.)
9:00 - 12:00 óráig
2018. január 23. kedd
2018. január 24. szerda
2018. január 25. csütörtök
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Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/954-2025; E-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu Hirdetés
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Pestszentlőrinc-Pestszentimrén
2017. december 2-től 2018. február 11-ig
a régi Piac téren, kedvezményes árakkal,
korcsolya bérlési lehetőséggel várjuk
a korcsolyázni vágyókat!
Nyitva tartás:
hétfőn és szerdán: 17-20 óráig
kedden és csütörtökön: 15-20 óráig
pénteken: 15-21 óráig
szombaton: 10-21 óráig
vasárnap: 11-20 óráig
iskolaszüneti napok alatt: 10-21 óráig
(14-15 óra között pályafelújítással)
A NYITVATARTÁSI IDŐ MÓDOSULHAT AZOKBAN AZ
IDŐSZAKOKBAN, AMIKOR JÉGKORONG EDZÉSEK FOLYNAK A PÁLYÁN!
Ünnepi nyitvatartás:
12.24. 10-13 óráig
12.25. 13-21 óráig
12.26-12.30. 10-21 óráig
12.31. 10-14 óráig
01.01. 13-21 óráig
01.02. 10-21 óráig
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Kultúra

Adventi börze Pestszentimrén

Ez volt az év
 Az év első kulturális eseménye
ezúttal is a Dohnányi Ernő Zeneiskolának a
Pestszentimrei Sportkastélyban tartott újévi
hangversenye volt.
 A Pestszentimrei Közösségi Házba
költözött a Nagykőrösi úti könyvtár. A január
23-i ünnepélyes átadáson Fodor Péter, a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója
mellett részt vett Szalay-Bobrovniczky
Alexandra főpolgármester-helyettes is.
 Rerrich Béla, a lőrinci Kossuth tér
kertművésze címmel nyílt kiállítás a mű- és
tájépítész terveiből és vázlataiból január
31-én a Múzeumsarokban.
 A Kenyér és tank – 1956 pestszentlőrinci és pestszentimrei eseményei címmel
a Tomory Lajos Múzeum gondozásában
megjelent könyv második kiadását mutatták
be február 20-án a Kondor Béla Közösségi
Házban.
 A helyi kitüntetéseket a hagyományoknak megfelelően március 15. alkalmából adták át.
 Minihangversenyekkel egybekötött
hangszerválasztó programot szervezett a
Dohnányi Ernő Zeneiskola április 1-jén a
Pestszentimrei Sportkastélyban.
 Az 5KOR Képzőművész Csoport ezúttal A
rés címmel hirdette meg az április 1-jéhez
kapcsolódó humoros kiállítást a Kondor
Béla Közösségi Házban.
 Stílusosan az Üllői útra néző Pavilongalériában rendezte meg áprilisban a Tomory
Lajos Múzeum a Pestszentlőrinc, Üllői út
című kiállítást.
 A német gyermekdalok és gyermekjátékok fesztiválján mintegy négyszázan
vettek részt a Kondorban április 27-én.
 A Múzeumok Majálisán a több mint száz
hazai intézmény között a Tomory Lajos
Múzeum is megmutatta magát a Magyar
Nemzeti Múzeum kertjében.
 A Havanna-ünnepen számos színes
program várta az érdeklődőket a Kondor
Béla Közösségi Házban és a környékén
május 25–28. között.
 Az Arany János születésének 200.
évfordulója alkalmából általános iskolásoknak szervezett levelezős vetélkedő díjkiosztó
ünnepségének adott otthont a Kondor Béla
Közösségi Ház május 30-án.
 Podo-Híd címmel idén is megrendezték
a roma–magyar diák kulturális fesztivált
június 1-jén a Kondorban.
 A június 3-i Vasvári-napon nemcsak az
1848–49-es szabadságharc honvédjeire
emlékeztek, hanem a Szent László-év
alkalmából a lovagkirály előtt tisztelgő
hagyományőrző program is helyet kapott.
 A kerületi déli szlávok kulturális napját idén
június 17-én tartották a Bókay-kertben.
 Deák Kristóf, aki Oscar-díjat nyert
a Mindenki című rövidfilmjével, a 35.
születésnapján tiszteletbeli díszpolgári
címet vehetett át a Brassó Utcai Általános
Iskolában, ahol diákként a filmes kísérleteit
kezdte.
 A Vörösmarty Mihály Ének-zenei
Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium
leánykara júliusban nagy sikerű koncerteket
adott Pekingben és Sanghajban.
 Harmadszor rendezték meg a
megújult Kossuth téren a Szent Lőrinc-napi
sörfesztivált. A hagyományos és különleges
nedűk mellett színes kulturális programok
várták az érdeklődőket.
 Forintos Anna festőművésznek 80.
születésnapja alkalmából Szeretetben
címmel nyílt kiállítása szeptember 4-én a
Városháza Galériában.
 A Bókay-kerti napok – Csülökfesztivál
(a korábbi nevén Szeptemberi Kóstoló),
az év legjelentősebb kerületi kulturálisgasztronómiai rendezvénye két napon át
szórakoztatta a nem csak a kerületből
érkező érdeklődőket. A sztárvendég a Csík
zenekar volt.
 A Nyugdíjas Akadémia, amelynek
programjai folyamatosan nagy érdeklődés
mellett zajlanak, szeptemberben tizenegyedik szemeszterét kezdte meg a kerületben.
 A Kulturális Örökség Napjai
keretében ezúttal is helytörténeti sétákat
szervezett a Tomory Lajos Múzeum.
 Eddig soha nem látott 1956-os fotókat állítottak ki a Pavilongalériában október
10-től. Faragó György fotóriporter képei a
magyarság sorsát meghatározó két hétből
elevenítettek fel pillanatokat.
 Kurucz Ferenc festőművész Hazatérés
című kiállítását a Magyar Festészet Napja
rendezvénysorozat és 70. születésnapja
alkalmából láthattuk a PIK Galériában s

Karácsonyváró hangulatban

Harmadik alkalommal adott helyet a Szenczi iskola kisgyerekek kézműves foglalkozásának és adventi börzének december 9-én.

Útirajzok
és etűdök

A kerületünkben élő Frömmel Gyula festőművész kiállítása Útirajzok és
más etűdök címmel nyílt meg december 11-én a Városháza Galériában.

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti
Társaság és az imrei óvodák – Gyöngyszem,
Zöld Liget, Vackor, Napsugár – közös szervezésében, az óvodapedagógusok hatékony közreműködésével karácsonyi ajándékokat, díszeket készíthettek a szülői kísérettel érkező kicsi
és nagyobbacska gyerekek.
A kézműves foglalkozáson túl a szenvedélyes felnőtt gyűjtők bemutathatták, kinek mi a
hobbija, ki mit gyűjt, és mit készít. Sok egyéb
mellett láthattunk gyöngy ékszereket, bogárhátú Volkswagen-modelleket, régi egyházi
könyveket, képeslapokat és fényképeket.
Rövid köszöntőjét követően dr. Léderer Imre,
a Széky Társaság intézőbizottságának tagja
tájékoztatta a hasznos tudnivalókról és a déli
műsorról a sűrű sorokban érkező vendégeket,
majd átadta a mikrofont a polgármesternek.
– Immár hagyományosnak mondható a
polgári közösségek adventi, karácsonyváró
meghitt hangulata. Saját emlékeim jönnek
felszínre – mondta Ughy Attila. – A hatva-

nas–hetvenes években Fenyőünnep néven
vártuk Jézus születését, ugyanis csak szűk
családi körben kérdezhettem azt a szüleimtől,
hogy mikor jön hozzánk a Jézuska. Változtak
az idők, örömmel látom az ajándékot készítő
szorgos kezeket, és visszaigazolva látom, hogy
lehet advent idején aktívan, alkotómunka közben is várakozni.
A karácsonyi jókívánságait követően a kézműves alkotások felé fordult Ughy Attila, és
egy kis kézműves máris az alkotásáról mesélt,
és mutatta neki.
Déltájban leálltak a dolgos kezek, és minden figyelem a színpadra koncentrálódott: a
Bóbita Band műsora nagy sikert aratott. Sokan
az előadást követően a gusztusosan elkészített
hagymás, uborkás zsíros kenyereket vették
célba, amelyekhez citromos tea is járt. Ám voltak olyanok is, akik folytatták a félbehagyott
munkájukat, majd a végeredményt elégedett
mosollyal nyugtázva indultak haza.
Ê Gönczöl András

Váljon a Biblia mindennapos
olvasmánnyá!

Érdekes bibliatörténeti kiállítás nyílt december 12-én a Kondor Béla Közösségi Házban Magyarország Bibliája – Európa Bibliája címmel. Tablókon, színes képeken követhetjük nyomon a kereszténység alapművének, üzenetének kalandos történetét.

A művelődési ház már hetekkel ezelőtt ünnepi
díszbe öltözött, karácsonyfák, díszek láthatók a
bejáratnál az egyik oldalon, a másikon pedig a
hónap közepétől nagy tablókról tekintenek ránk
szentek, pápák és a reformáció hősei. Minden
tablón ez áll: A Biblia és a reformáció, s ha elolvassuk a szövegeket, igen érdekes és izgalmas
történetek kerekednek ki az elmúlt évszázadok
vallási küzdelmeiről. Ezekről ugyan sokat olvashattunk, hallhattunk tanulmányaink során, de
itt rendszerezve még izgalmasabb, érdekesebb
olvasmány. Talán nem mindenki tudja például,
hogy évszázadokkal ezelőtt Angliában és Franciaországban az életükkel játszottak azok, akik
lefordították a Bibliát. Többek között erről és

más érdekességekről tartott vetített képes előadást Cserbik János lelkész, pedagógus a nagyteremben Képes európai körutazás a reformáció
nemzeti nyelvű bibliájának nyomában címmel.
– A Biblia váljon mindennapos olvasmánnyá
– emelte ki az előadó az óhaját.
A kiállítást Varga Ferenc, az intézmény általános igazgatóhelyettese nyitotta meg, aki kifejezte örömét, hogy a Magyar Bibliatársulat által
szervezett vándorkiállítás a Kondorba is eljutott.
A kiállítást, így a vitrinben elhelyezett, különféle nyelvű értékes könyveket a hónap végéig
tekinthetjük meg.
Ê Temesi L.

Cibakháza, Mátraháza, Buják, Zebegény és
más települések, illetve vidékek egy-egy jellegzetességével ismerkedhetünk meg a művész
szemével. Látható a kiállításon grafika, kollázs
és olajfestmény, változatos a kínálat kifejezési
eszközökből.
– Frömmel Gyula rajzi kultúrája igen gazdag
– emelte ki a megnyitó beszédében Garamvölgyi
Béla festőművész. – Érzékeny, nagyon jó adottságokkal megáldott festőművész, akinek a képei között érdemes és nagy élmény barangolni.
Ajánlom másoknak is ezt a kis „barangolást”,
mert hívogató országimázsképek ezek. Festőkollégám, a magyar kultúra egyik jeles képviselője, lovagja motívumokat gyűjt, amelyek aztán
fontos önálló művekké állnak össze.
Frömmel Gyula nemcsak fest, hanem ír is.
Érdemes idézni a megnyitón Tósoki Anikó előadóművész által tolmácsolt Küldetés című verséből: „Nézz jól körbe a falakon, vásznakon,
Kusza képi jelek, talányos történetek, Démonaink és múzsáink arcát látod, Átélni, érezni és
kimondani segítenek.” Az előadóművész még
egy szép dallal is köszöntötte a festőművészt,
aki a következőket mondta lapunknak:
– Ezek itt mind magyar tájak, települések,
az utazásaim során átélt benyomásaimat vittem vászonra. Egyben bepillantást engedek a
műhelytitkaimba is rajzaim, vázlataim segítségével, amelyek egyszer majd elvisznek kész képeim megvalósításához.
A képek – és tájak – között december 22-ig
barangolhatunk hétköznapokon 8 és 18 óra között.
Ê (temesi)

Vörösmartyszalagavató

A kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Művelődési Központban tartotta a szalagavatóját a Vörösmarty gimnázium
december 9-én. Az érettségi előtt álló
diákok a szülők, rokonok és barátok
jelenlétében ünnepeltek.
Két osztály csaknem félszáz tanulója vonult be
ünnepélyesen a művelődési központ nagytermébe. Miután Galgóczy Zoltán alpolgármester
köszöntötte a végzős diákokat, Pásztor Józsefné,
a Vörösmarty Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Iskola és Gimnázium igazgatója ezekkel a
szavakkal szólt hozzájuk:
– Nekünk ez a mai nap fontos, ez a szalagavató ugyanis a miénk. A mi ünnepünk, a mi
diákjaink és családjaik ünnepe, ez a szalag, amit
majd feltűzünk, a mi szíveink fölött dobog, és a
mi iskolánkat szimbolizálja. Örülök, hogy ilyen
szépen összegyűltünk, hogy ilyen sokan tartjuk
fontosnak osztozni a maholnap végzős diákjaink örömében, örülök, hogy mind együtt ünnepelhetünk.
A szülőknek és az osztályfőnököknek a következőket mondta az intézményvezető:
– Nagy pillanat ez az önök életében is, hiszen
legnagyobb kincsük, a gyermekük mellett gondoskodó szeretettel állnak ma is, lehetővé téve,
hogy bizakodó, vidám hangulattal kezdje meg a
nagy felkészülést az érettségire. Kívánom, hogy
az a sok szeretet és aggodalom, amellyel közösen neveltük őket, megtérüljön életük további
részében. S köszönöm az osztályfőnököknek,
hogy helytállnak, hogy szeretettel és kitartóan
biztatják, terelgetik a rájuk bízott kis közösséget, lelkiismeretes és fáradságos munkával segítik diákjaik felkészülését. Itt szeretném megköszönni a végzős osztályokban tanító valamennyi
kollégám alapos felkészítő munkáját is.
Ezután feltűzték a szalagokat a diákok ruhájára, és kezdetét vette a bál, amelyből természetesen nem maradhatott ki a keringő sem: diákok, szülők, pedagógusok együtt keringőztek a
színházteremben.
Ê (temesi)
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Hagyomány már az egyházi kerekasztal Mozaik

Vietnami
adomány

Egyetértés a felekezetek között

Hagyomány már, hogy az önkormányzat advent idején minden évben vendégül látja a
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén működő egyházak képviselőit.

A Wesley Kincsei Általános Iskola és
Gimnázium 200 ezer forintos adventi
ajándékcsomagot kapott a Magyarországi Vietnamiak Egyesületétől.

Az indokínai ország kultúrájában nem számít
hagyományos ünnepnek a karácsony, az Európában élő vietnamiak azonban hamar megértették, mi a jelentősége az ünnepkörhöz kötődő
szokásoknak, és örömmel járulnak hozzá maguk is. Elsősorban az adventi időszak jótékonysági akcióiból veszik ki a részüket. A Magyarországi Vietnamiak Egyesülete nem először
adományozott itt, a XVIII. kerületben.
– Tavaly a SOFI növendékei kaptak ajándékot az egyesülettől – informált Lévai István
Zoltán alpolgármester. – A civil szervezet képviselői idén is kikérték az önkormányzat véleményét, hogy hova kerüljön az a 200 ezer forint
értékű ajándékcsomag, amelyet nagy örömmel
hoztak el itteni gyerekeknek. Végül bizonyos
értelemben a tavaly megkezdett hagyományt
folytatták, hiszen a Wesley Kincsei Általános
Iskolát és Gimnáziumot keresték fel, amelyben
a SOFI-hoz hasonlóan sajátos nevelési igényű
gyerekek tanulnak.
Az imrei intézményben december 15-én tartott átadóünnepségen részt vett Bauer Ferenc, a
Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat elnöke is.
Ê K. Gy.

A vallások
szimbolikája

Érdekes gondolatokat hallhattak azok,
akik elmentek a Lőrinci Nagykönyvtár
Kultúrkör című előadás-sorozatának
decemberi eseményére. Dr. Berzsenyi
Emese vallástörténész, egyetemi és főiskolai tanár Stonehenge-től a fenyőfáig, avagy hogyan lett a karácsony? címmel tartott előadást.
Berzsenyi Emese az egymást követő történelmi
korok szimbólumvilágának ismertetésével, a
napfordulókhoz kapcsolódó hit- és szokásrendszerek fölvázolásával, valamint az adott kor
épített örökségeit ábrázoló képek bemutatásával
gazdagította az előadását, rávilágítva a vallások
egymáshoz hasonló, avagy éppen eltérő jellemzőire.
Követendőnek mondta Hegel azon tézisét,
mely szerint a történelem egy lefelé folyamatosan táguló spirálhoz hasonlítható, amely az
események állandó ismétlődését szimbolizálja.
Példaként említette Mithrász istent, aki Jézushoz hasonlóan a fény fia. A Nap szimbolikájának kiemelt jelentőségéről tanúskodik a máltai
Hagar Qim- és Mnajdra-szentély, Mexikóban
a tiahuanacói Napkapu, valamint az angliai Stonehenge is. Tájolásuk a Nap mint égitest
fontosságát jelképezik: a Nap fénye – a rozettán
keresztül − minden esetben az oltárt világítja
meg.
Az előadó egybevetette a két társadalmi forma – a matriarchális és az azt követő patriarchális társadalom – lényegi sajátosságait és különbségeit, kiemelve azt, hogy a matriarchális
társadalomhoz tartozó Minotaurusz a régi világ
szimbóluma, megölése annak a világnak az elpusztítását is jelenti.
A társadalmi változás a vallásokban is nyomot hagyott: a szimbólumok átértékelődtek, a
vallási törvény és a hit szerepe megerősödött, s
a keresztények számára születésétől fogva már
Jézus az életadó, a megváltó. A kor egyik fontos szimbóluma az életfa, amely több kultúrában, így az egyiptomi és a görög mitológiában
is fellelhető. A zsidó vallásban a menóra és a
hanukagyertya, a kereszténységben a kereszt,
később pedig a karácsonyfa e szó jelentésének
a hordozója.
Ê-dziuba-
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Égből pottyant
vendég

Ki kopog? címmel adventi „kacagó koncertet” adott Levente Péter és Török
György 4–104 éveseknek a Kondor Béla
Közösségi Házban december 10-én.

A vendéglátás helyszíne szintén hagyományos:
az Új Tündérkert Étterem különterme. Az Egyházi Kerekasztalnak nevezett kötetlen beszélgetésen, ebéden az atyák és lelkészek mellett részt
vett Ughy Attila polgármester, Kucsák László országgyűlési képviselő, Szarvas Attila, az egyházi ügyekért felelős alpolgármester, valamint két
alpolgármester-társa, Dömötör István és Lévai
István Zoltán is.
A megnyitó beszédében Szarvas Attila többek
között arról beszélt, hogy egység és egyetértés
van a helyi felekezetek között.
Ughy Attila hangsúlyozta: a kerületben az
egyházak egyre közelebb kerülnek az emberekhez és egymáshoz, Kucsák László pedig annak a
reményének adott hangot, hogy a jövőben tovább
erősödik az egyházak szerepe a társadalomban.
Az ünnepi ebéd előtti áldást Henter Barna, a
Hetednapi Adventista Egyház Pestszentlőrinci
Gyülekezetének lelkésze mondta, megköszönve
azt is, hogy egészségben tudhatják maguk mögött a Reformáció 500 emlékévet.
Az ünnepségen három egyházi személyiséget
kértünk arra, hogy üzenjen olvasóinknak. Íme…
Horváth-Csitári Boglárka, a Pestszentimrei
Evangélikus Gyülekezet lelkésze:

– „Íme, a szűz fogan méhében, fiút szül, akit
Immánuélnek neveznek” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” (Mt 1, 23)
Ennél nagyobb biztatást nem kaphatunk az
ünnepekre. Maga az Isten születik meg értünk,
hogy minden bajban, nehézségben, ugyanakkor
minden örömben és az ünnepben közénk lépjen.
Éljük meg Isten érkezésének a teljességét, ami
egyedül képes betölteni reménységeinket, élettel
megtölteni hétköznapjainkat és hittel gazdagítani ünnepünket.  
Áldott ünnepet kívánok minden kedves olvasónak!
Tampu-Ababei József, a Pestszentlőrinci Főplébánia plébánosa:
– Istentől áldott, szeretettel teli, boldog karácsonyi ünnepet kívánok a lap minden olvasójának!
Kiss László, a Pestszentlőrinc-Szemeretelepi
Református Egyházközség lelkésze:
– Jézus Krisztus, a világ megváltója születésének napján testvéri szeretettel köszöntöm
az újság olvasóit. Kívánom, hogy legyen békés,
meghitt, lelket gazdagító, a családokat építő ünnepük!
Ê-róth-

Karácsonyi kreatív rajzok

Izgalommal vegyes kíváncsisággal érkeztek szülők, nagyszülők és kisiskolások december 14-én a Kondor Béla Közösségi Házba az önkormányzat és a Külső-pesti
Tankerületi Központ által kiírt, 15. alkalommal megrendezett alsó tagozatos rajzverseny ünnepélyes eredményhirdetésére. Az idei pályázati felhívás témája ez volt: Karácsonyi kreatív − Jézus születése.

Amennyiben valóban az égből pottyant Levente
Péter, akkor azt is jól csinálta. Színpadi landolása hangtalan volt – nem úgy az előadás! Az
interaktivitás magasiskoláját mutatta be, hol
egyenként, hol csoportosan foglalkoztatva a nézők soraiból kiválasztott gyermekszereplőket.
A kicsik nem mindennapi feladatokat kaptak:
megtanították járni a mikrofonállványt, és akár
hiszik, akár nem, még egy ruhafogast is. Az öt
év körüli Ádámra olajozást bíztak: igen komolyan vette a dolgát, mindent megolajozott, ami a
keze közé került.
A hetvenperces előadás alatt volt mese, dal
és számtalan más, közösen teljesített feladat.
Hangulatfokozó szerepet kapott Hakapeszi Barnabás, akinek minden beszólását, mozdulatát
gyermeki kacaj kísérte, amint az egy kismajom
esetében természetes. A sikeréhez hozzájárult
Török György is, hiszen az ő keze mozgatta a
bábot, és amikor a kismajom megpihent, Gyuri
bácsi a gitárhúrok közé csapott.
Az előadást követően gyerekek, papák, mamák, nagyszülők hosszú sorokba rendeződve,
türelmesen várták a névre szóló dedikációt. A
távozó papák arcán széles mosolyt láthattunk.
Ennek magyarázata: az égből pottyant vendég
az előadás kezdetén körülnézett, és a számos, a
gyermekét elkísérő édesapát látva nemes egyszerűséggel kijelentette: „Azok az apák, akik
ilyen előadásokra járnak, tovább élnek.”
Ê Gönczöl A.         

Táncos
óvodajárás

Luca napján, december 13-án, a
Pestszentimrei Gyöngyszem Óvodába
látogatott a Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola Bokréta csoportja, hogy a tánc
nyelvén elevenítse fel az adventi népszokásokat a kicsik legnagyobb örömére, akik lelkesen nézték végig az ízes
előadást.

A rendezvényt Patakfalvi Attiláné tehetséggondozási szakértő, a verseny szervezője nyitotta meg, visszatekintve az elmúlt másfél évtized eredményeire és szólva az idei pályázatról,
amelyre a kerületi iskolák 75 százaléka pályázott, több mint 250 rajzot küldve.
Galgóczy Zoltán alpolgármester a köszöntőjében gratulált a pályamunkák készítőinek, s megköszönte a felkészítő pedagógusok munkáját, a
szülők és a nagyszülők segítségét. A zsűri egyik
tagja, Varga Ferenc, a közösségi ház általános
igazgatóhelyettese és művészeti vezetője kiemelte: mindegyik alkotás közös munka eredménye,
az átadandó díjakban a kerületi pedagógusok
magas színvonalú vizuális nevelőmunkája is
megtestesül.
A rajzversenyben az 1–2. osztályosok közül
Petrányi Blanka (Kastélydombi iskola) érdemelte ki az első helyezést. A második helyen Mann

Cecília (Vajk-sziget) és Szakács Zsuzsanna (Kastélydombi), a harmadikon pedig Horváth Zsófia
(Vajk-sziget), Zsubori Júlia (Vörösmarty), NagyRugáber Noémi (Szenczi) és Antal Dániel (Kapocs) osztozott.
A 3–4. évfolyamosok között Botos Anna Brigitta lett az első (Vörösmarty iskola), Dvorzák
Barnabás és Alexa Ákos a második (Gloriett),
a harmadik pedig szintén holtversenyben Grán
Karmen (Eötvös) és Kiss Kinga (Brassó).
A díjazottaknak Galgóczy Zoltán és Varga
Ferenc adta át a tárgyjutalmakat. A rendezvényt bensőségessé és meghitté tette az énekkelzenével-tánccal-verssel fűszerezett ünnepi műsor.
A legkiválóbb alkotásokból rendezett kiállítás január 3-ig látható a Kondor Béla Közösségi
Házban.
Ê D. J.

Az önkormányzat támogatásával már két éve
missziónak számít a Tébláb táncegyütteseinek az, hogy a kerület óvodáit végigjárva bemutassák az adventi népszokásokat, köztük
a regölést, a lucázást és a betlehemezést. Harminc intézmény két nap alatt – nem semmi!
– Tavaly még két, az idén már négy csoportunk járja a kerületet kisbuszokkal, hogy
megörvendeztessük a gyerekeket a műsorunkkal – avatott be Gorácz József, az iskola igazgatója, a Bokréta csoport vezetője. – Ide tizenöten érkeztünk, és örömmel
jöttünk, mert ez egy igen jó kezdeményezés.
– Hagyományt szeretnénk teremteni, ezért is
támogatjuk szívesen ezeket az előadásokat –
mondta Galgóczy Zoltán alpolgármester, aki a
műsor után megdicsérte a kis táncosokat.
Az idejáró gyerekek többsége még nem látott, nem láthatott effélét, hiszen a fővárosban
élve nem találkozhatnak a vidéken is egyre inkább visszaszoruló népszokásokkal…
Az óvoda vezetője, Gajdosné Szabó Anita ezért
is örült, hogy több mint száz „gyerekük” lehetett részese a tavaly átadott tornateremben a
színvonalas előadásnak.
– Lehet, hogy többen most kaptak kedvet
a tánchoz, és majd jelentkeznek a Bokrétába –
mondta, hozzátéve, hogy ezzel még nem ért véget az adventi készülődésük, mert a műsor után
a szülőkkel együtt kézműves foglalkozást tartanak, amelyen karácsonyi díszeket, angyalkákat
készítenek, gyurmáznak, és üdvözlőlapokat rajzolnak.
Ê (temesi)

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Karácsonyi ajándék bújt meg a Nemes utcai cipősdobozokban

Januárban
is jóllakhatnak

A Pestszentlőrinci Katolikus Karitász
lelkes csapata, mint már évek óta, az
idén sem hagyja éhen a hajléktalanokat, a rászorulókat. A két októberi, a
novemberi és a decemberi vendéglátás
után a jövő évben is a segítségre szorulók mellett állnak majd.
Hogy miként teszik, arról Kovács Istvánt, a
karitász vezetőjét kérdeztük.
– Természetesen január utolsó szombatján,
27-én is finom ebéddel várjuk a rászorulókat.
Már megvan a menü is: székelykáposztát és süteményt adunk a már jól ismert „törzshelyünkön”, a Szent Imre-templom kertjében.
Kovács István azt is elmondta, hogy a december 16-i ételosztás nem a szokásos volt,
mert nem feledkeztek meg a közelgő karácsonyi
ünnepekről.
– A lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk
ünnepivé tenni ezt a napot a vendégeink számára, mert egy kis műsorral, verssel kedveskedtünk nekik. Természetesen volt közös ima is a
karitász tagjaival, akikkel hosszú évek óta nyújtunk segítséget a szükséget szenvedőknek.
Sok mindent el lehetne mondani a csapat
lelkes munkájáról, segítőkészségéről, de legyen
elég ennyi: Isten tartsa meg a jó szokásukat…

Ez volt az év
 Miként az egész országban,
Pestszentlőrinc-Pestszentimrén is megrendezték az ökumenikus imahetet január
15–22. között.
 A reformáció 500. évfordulójára
emlékező eseménysorozat a Pestszentimrei
Közösségi Házban rendezett kiállítás megnyitójával kezdődött meg február elején.
 Az önkormányzat képviselő-testülete
február 23-án elfogadta a kerület 2017.
évi költségvetését, s annak részeként 14
millió forintot hagyott jóvá a helyi egyházak
működésének biztosítására.
 Díszpolgári címet kapott március 15.
alkalmából a 85. életévét novemberben
betöltő Varjú Imre nyugalmazott plébános.

Szeretetdobozok
Idén is meglepték a gyerekeket az imrei baptisták

�

Nyolcadik alkalommal rendezte meg a
Pestszentimrei Baptista Gyülekezet a
már hagyományosnak
mondható cipősdobozakcióját a Nemes utcai
imaházban. Ebben
az évben 89 gyermek
kapott ajándékot.
Messze volt még az ünnepség kezdete, ám az ajándékra váró imrei
fiúk és lányok már ott ültek az imaház széksoraiban. Érthetően, hiszen
hozzájuk pontosan tíz nappal előbb,
december 14-én jött el a Jézuska.
Háló Gyula, a Pestszentimrei
Baptista Gyülekezet lelkésze alaposan elfáradhatott az elmúlt napokban, hetekben, de nem bánta.
– Számunkra már hozzátartozik az ünnepi készülődéshez a
cipősdoboz-akció, amelyről évről
évre egyre többen tudnak. Örömteli, felemelő ez, mert érezzük, hogy
tényleg sokat számítanak azok az
ajándékok, amelyeket a helyi lakosoktól kapunk – mondta a lelkész,
aztán már ment is tovább, hogy köszöntse a vendégeket.

Őszinte öröm

De vajon kik ők, s miért éppen ők?
A Pestszentimrei Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai által ajánlott gyerekek voltak a
vendégek. Olyanok, akiknek a sors
nem jólétet és gazdagságot juttatott,
ellenkezőleg… Rossz anyagi körülmények között élő családokban nevelkednek, így bárkihez is kerüljön
a dobozok tartalma, jó helye lesz,
őszinte örömöt szerezve a megajándékozottnak.
Hogy lesz mit kiosztaniuk a baptistáknak, az rögtön látni való volt.
Az oltár mellett egészen pontosan 89
szépen becsomagolt cipősdoboz sorakozott, mindegyiken annak nevével, aki átveheti azt a lelkésztől és a
műsort levezető Szekér Józsefnétől, a

Nyolcadik alkalommal fogtak össze az imrei baptisták az imrei gyermekek karácsonyáért
Békéssy Sándor Baptista Értelmiségi
Egyesület gazdasági vezetőjétől.

Helyiek
a helyieknek
– Nekünk már novemberben elkezdődik a karácsony, mert érkeznek a családoktól az ajándékok. Ez
munkát ad, de láthatja, ezek a néha
megszeppent, de mindig boldog
gyerekek mindenért kárpótolnak
mindnyájunkat. A legfontosabb,
hogy valódi pestszentimrei ünneppé lett ez, mert helyiek helyieknek
ajándékoznak. Az adakozók nem
tudják, ki kapja majd az ajándékot,
de mint mondják, nem is ez a fontos, hanem az, hogy segíthessenek
azokon, akiknek nem biztos, hogy
jut ajándékra. Láthatja, most jut
nekik is, ez pedig legalább akkora
örömöt jelent nekünk, mint a gyerekeknek.

Nem véletlen, hogy a beszédében Háló Gyula lelkész többször is
megemlítette: nem biztos, hogy csak
kapni jó és öröm, mert a szívből
adott ajándék akár lélekgyógyító is
lehet.
A pestszentimrei kezdeményezés egyre nagyobb (el)ismertségét
és népszerűségét az is jelzi, hogy az
imrei óvodák és iskolák sem maradtak ki a gyűjtésből.

Segíteni másokon

Az akció akár tovább is gondolható.
Azok a gyerekek, akik adnak valamit,
ismeretlenül szereznek örömöt
nehéz körülmények között élő
kortársaiknak. Talán megjósolható
róluk, hogy másokon segíteni akaró,
nyitott szívű és lelkű felnőtté válnak.
Olyanná, amilyenekre itt is, ott is,
ma is, holnap is nagy szükség van és
lesz.
Egyre nagyobb…

A pestszentimrei
baptisták már a
nyolcadik alkalommal rendezték
meg a cipősdobozakciójukat.
Ők is segítettek
A Pestszentimrei Baptista
Gyülekezeten túl a
Békéssy Sándor Baptista
Értelmiségi Egyesület,
a Vasvári Pál Polgári
Egyesület, a Széky
Társaság és az Együtt
Pestszentimréért Egyesület
is hozzájárult az akció
sikeréhez.
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Az az aprócska láng

K

 Az Élő rózsafüzér zarándoklatot
tizenegyedszer rendezték meg idén május
13-án. A fatimai jelenés 100. évfordulójának napján 165 ember kapcsolódott be a
kerületi 7., illetve 8. szakaszba.
 A XI. Ars Sacra Fesztivál keretében az Új Teremtés evangélikus együttes
meghitt hangulatú koncertet adott a
pestszentimrei református templomban
szeptember 16-án.
 SzeretetREformáció címmel egész
napos ökumenikus programnak adott otthont a Pestszentimrei Sportkastély október
7-én. A Reformáció 500 rendezvénysorozat
fő kerületi eseményének több mint ezer
látogatója volt, s nagy sikert arattak a reformáció történetét, kiemelkedő személyiségeit
bemutató sátrak.
 Kocsis István monodrámáját, az Árva
Bethlen Katát a Reformáció 500 rendezvénysorozat keretében október végén mutatták be a Kondor Béla Közösség Házban.
A címszereplő Kökényessy Ágnes teljesítményét a kerületi közönség is hatalmas
tapssal jutalmazta.
 Pestszentimrét is útba ejtette a Menő
reformáció című vándorkiállítás, amely egy
csuklós buszban járja az országot.
 Befejeződött a Kossuth téri református
templomnak a tér megújulásával párhuzamosan megvalósuló felújítása.

özeleg a karácsony. Gyermekeimmel mi is örömmel és izgatottan
várjuk az Úr érkezését. Advent elején feldíszítettük az otthonunkat, az iskolánkat, s elkezdődött a lélek felkészülése is, a hajnali
szentmisékre, a roratékra járás, a csodálatos koncertek, műsorok… Ajándékokat készítünk, vásárolunk, ebben az időszakban még inkább a
szeretteinkre fókuszálunk, s ez csodálatos gazdagság! Nem véletlen nevezik a
karácsonyt a szeretet ünnepének!
S mégis… Elgondolkodom… Az Úr, akit várunk, nem fényes, csillogó, zajos
pompával érkezett, hanem sötét éjjelen, csöndesen – egyetlen csillag jelezte az
érkeztét. Vajon egy zajos, nyüzsgő nappalon is meglátták volna szerény jelét a
pásztorok? Aligha… Az adventi koszorú első gyertyájának magányos, gyenge fénye is szinte beragyogja a sötét szobát… Egy kivilágított nyüzsgő teremben észrevehetetlen lenne, de a sötétben a gyertya lángjára nézve elhalkulnak szívem
aggodalmai, szomorúságai. A hétköznapok gondjai szintúgy, mint a megbántások, igazságtalanságok, csalódások… Szívünket, lelkünket beragyogja, felmelegíti az az aprócska láng. Úgy ragyogja be a szobát, mint maga a Megváltó, aki
azért jött az életünkbe, hogy fényt, boldogságot, szeretetet hozzon.
Fontos, hogy az ünnep gyönyörű külsőségei – bár szebbé és gazdagabbá teszik
az életünket – ne vonják el figyelmünket a legfontosabbról, arról, akit ünneplünk! Jézus Krisztus személyes jelenléte és személyes szeretete képes csak az
ünnepet tartalmassá és boldoggá tenni. Nélküle nem lenne igazi ünnep a karácsony. A jelenléte nélkül hideg és barátságtalan
lenne, mint a betlehemi istálló a téli éjszakában. A szeretete összeköt és gazdagít minket, akik várjuk és befogadjuk Őt a szívünkbe! Krisztushoz fonódó közös keresztény értékeink tartást és útmutatást adnak az életutunkon nekünk, idősebbeknek, és
gyökeret gyermekeinknek, unokáinknak. Fontos feladatunk, hogy őrizzük a lángot, és továbbadjuk a következő nemzedéknek!
Kívánom a kerület minden lakójának, hogy a szerettei körében boldogan ünnepelje karácsony szent ünnepét! Kívánom,
hogy mindenki megtalálja azokat az alkalmakat, programokat, lehetőségeket, amelyek széppé és lelkiekben is gazdaggá teszik
az ünnepet! Kívánom, hogy a Betlehemi Kis Jézus ragyogja be mindnyájunk életét!
Áldott, szép karácsonyt, és boldog új évet kívánok a kerület minden lakójának!
Szarvas Attila
alpolgármester
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Idén is mindenkit vár az előszilveszteri utcabál Programajánló

Programok

Rózsa Művelődési Ház
Városház utca 1–3.

Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 31. 20 óra: Szilveszteri bál.
Zenél a Főnix együttes, sztárvendég:
Peter Srámek. Belépőjegy: 6900 Ft.
Asztalfoglalás szükséges, vacsora 2950
forintért rendelhető.
Január 14. 11 óra: Furfangos legény –
a Lőrinci Színpad előadása. Belépőjegy:
990 Ft.
Január 21. 15 óra: Egy csók és más
semmi – zenés vígjáték két részben
a Pesti Művész Színház előadásában.
Belépőjegy: 2500 Ft, diák, nyugdíjas:
1800 Ft.
Január 27. 11 óra: Csiribiri – Halász
Judit koncertje. Belépőjegy: 2500 Ft.
Január 27. 16 óra: Magyar táncház
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Január 27. 19 óra: Magyar táncház
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Hétfőnként 9.30-tól Pilates-torna. Segít
a karcsúság megőrzésében, az izomzat
feszessé, a törzsizomzat stabillá tételében. Oktató: Nagy Melinda. Részvételi
díj: 1200 Ft/alkalom, 10 500 Ft/10
alkalom.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna.
A foglalkozás az energia-egyensúly
helyreállításával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamainkra, foglalkozásainkra (New Dance World tánciskola,
gerinctorna, ringató, zumba, callanetics,
baba-mama klub, Etka-jóga) jelentkezni
és azokról további információt kérni az
elérhetőségeinken lehet.
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. Beiratkozás szerdánként
16–19 óráig, szombatonként 10–13
óráig. Részletes információ a síiskola
honlapján: www.siiskola-bokaykert.hu.
Pestszentimrei
Sportkastély

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
December 27. 19.15: Retro
koncertshow
December 30. 19 óra: az Együtt
Pestszentimréért Egyesület óévzáró
utcabálja
Január 5. 18 óra: a Dohnányi Ernő
Zeneiskola újévi koncertje
Január 14. 10 óra: MEGA Játszóház
Deák Ferenc „Bamba”
Sportcentrum

Thököly út 5.
Telefon: 291-0535
Január 20. 10 óra: XXII. Lónyay-kupa
teremlabdarúgó-torna
Január 27. 10 óra: XXII. Lónyay-kupa
teremlabdarúgó-torna
Lőrinci Nagykönyvtár
Thököly út 5.

Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
December 21. 17 óra: Az egészséges
test – A tüdő, a szív, a hát és a has
egészsége. Sonnleitner Károly életmódtanácsadó előadása.
Január 3. 16.30: Társasjátékklub
Január 8. 14 óra: A Tomory Lajos
Múzeum Baráti Körének összejövetele
Január 10. 16.30: Társasjátékklub
Január 17. 17 óra: Izgő-mozgó klub
Január 24. 16.30: KézműveSzerda
A Galéria 18 kiállítóteremben január
12-ig a Virányosi Alkotók Klubjának
közös kiállítása látható. Január 15-én
bibliatörténeti kiállítás nyílik.
Internethasználói foglalkozás haladóknak 4 órában, délelőttönként 10–12
óráig. Időpontok: január 17., 24., 31.,
február 7. Jelentkezni személyesen és a
részvételi díj – beiratkozott olvasóknak
120 Ft/óra, regisztráltaknak 120 Ft/fél
óra – egyidejű befizetésével lehet.
Havanna-lakótelepi
Könyvtár

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Január 4. 10 óra: Csevegő csütörtök.

Téma: Hogyan teltek az ünnepek? Újévi
fogadalmak.
Január 10. 17 óra: Receptcsereklub.
Téma: Milyen finomság került az ünnepi
asztalra?
A könyvtár előterében a Tomory Lajos
Múzeum által összeállított Mesterek és
mesterségek Pestszentlőrincen című
kiállítás látható.
Pestszentimrei
Könyvtár

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
A könyvtár a PIK Ház első emeletén
hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, pénteken 11–17 óra
között várja a látogatókat. Kedden és
szombaton zárva.
Kondor Béla
Közösségi Ház

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 21. 16.30: Gerinctorna
December 27. 15 óra: Nyugdíjas táncklub - óévbúcsúztató
December 28. 14 óra: Fehér asztalnál –
a NYÉVE óévbúcsúztató összejövetele
Január 3. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Január 4. 14 óra: Fehér asztalnál – a
NYÉVE újév-köszöntő összejövetele
Január 5. 16.30: Gerinctorna
Január 6. 15 óra: Mulassunk együtt – a
Marsai Dalkör összejövetele
Január 7. 10 óra: Ásványkiállítás és
-börze
Január 9. 15 óra: Gyermekszemmel. A
kerületi általános iskolások rajzversenyének anyagából rendezett kiállítás
megnyitója és díjkiosztó ünnepsége.
Január 9. 16.30: Gerinctorna
Január 10. 14 óra: Véradás a Magyar
Vöröskereszt szervezésében
Január 12. 16.30: Gerinctorna
Január 14. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Január 16. 16.30: Gerinctorna
Január 19. 16.30: Gerinctorna
Január 16. 17.30: A máig ható múlt
– Pais István filozófiatörténész, ny.
egyetemi docens előadás-sorozata. Az
„ész” filozófusa, Anaxagorasz és az
atomista bölcselő, Démokritosz.
Január 23. 16.30: Gerinctorna
Január 25. 17 óra: A Velencei Biennálé
– a kerületi művészek kiállításának
megnyitója
Január 26. 16.30: Gerinctorna
Az Aulagalériában december 29-ig
a Hetednapi Adventista Egyház 500
éves a reformáció című tárlata látható.
Január 25-től a Velencei Biennáléra
kiutazó kerületi művészek beszámoló
kiállítása.
Szombatonként 9 órakor kerámia és
tűzzománc nyitott műhely, 15 órától
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörökről,
klubokról, tanfolyamokról a 291-6564es telefonszámon lehet érdeklődni.
Tomory Lajos Múzeum
Központi iroda:
Kondor Béla sétány 10.

Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
A Tomory Lajos Múzeum leendő
központjában, a Herrich–Kiss-villában
(Margó Tivadar u. 116–118.) a
látványraktár és a Kondor-emlékszoba
januárban az elérhetőségeink valamelyikén tett előzetes bejelentkezéssel
látogatható.
Időszaki kiállítások:
Kossuth téri Pavilongaléria: Kaesz Gyula
építész-belsőépítész-grafikus életművét
bemutató kiállítás. Nyitvatartás: hétfőtől
péntekig 10-től 17.30-ig. A galéria
december 23. és január 1. között zárva
tart.
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a
Ferihegy 2B terminál mellett): Repüléstörténeti kiállítás.
Pestszentimrei
Közösségi Ház

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 31. 19 óra: Szilveszteri bál a
Vasvári Pál Polgári Egyesület és a PIK
Ház közös szervezésében. Belépődíj:
10 000 Ft.
Január 5. 15 óra: Nyugdíjas nóta- és
operettdélután. Fellép: Pető Tóth

Brigitta és Gencsev Gábor. A belépés
ingyenes!
Január 9. 18 óra: Tudatos életmód klub.
Téma: Önismeret az életszituációkban.
Előadó: Póth Péter. Belépőjegy: 400 Ft.
Január 10. 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 jelentkezést kérünk a
06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Január 10. 17.30: Kertbarátklub. Téma:
Az új bor kóstolása. Előadó: Nagy
Ákosné. A belépés ingyenes!
Január 11. 17 óra: Ingyenes jogi
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés
szükséges.)
Január 12. 9.30: Baba-mama klub.
Belépőjegy: 600 Ft, testvérek esetén
500 Ft/gyermek.
Január 12. 16.30: Családi táncház és
népi játszóház. Vezeti Plugor Judit. A
belépés ingyenes!
Január 13. 9–13 óra és 14–18 óra
között: PIK-varróklub. Varró workshopok
kis csoportokban kezdőknek és
haladóknak. Részvételi díj: 5000 Ft/
alkalom.
Január 13. 10 óra: Kreatív kézműves klub gyermekeknek. Manuális
készség- és kreativitásfejlesztő
foglalkozások különleges technikákkal
és alapanyagokkal. Részvételi díj: 200
Ft + a felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk
a 06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Január 13. 15 óra: Nosztalgia táncklub.
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.
Január 17. 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 jelentkezést kérünk a
06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Január 17. 18 óra: Sós László és Kemény Éva grafikus (So-Ky) kiállításának
megnyitója a Magyar Kultúra Napja
alkalmából. A kiállítást megnyitja Feledy
Balázs művészettörténész, művészeti
író. A tárlat január 31-ig látogatható.
Január 19. 16.30: Művészetterápiás
workshop. Kreatív önismereti alkotóműhely, melynek során megtapasztaljuk
a művészet nyújtotta örömérzést,
és szembenézünk önmagunkkal.
A workshopot vezeti: dr. Antalfai
Márta pszichológus Phd, művészetpszichoterapeuta, a Lelki Egészségvédő
Alapítvány elnöke. Részvételi díj, mely
a felhasznált alapanyagokat is tartalmazza: 2500 Ft. A korlátozott helyek
miatt előzetes jelentkezést kérünk
elérhetőségeink egyikén.
Január 21. 14.30: Filmvetítéssel
(Nimród regéje) egybekötött program a
Magyar Kultúra Napja alkalmából.
Január 23. 18 óra: Tudatos életmód
klub. Téma: NES-terápia. Előadó: dr.
Sasvári Ferenc. Belépőjegy: 400 Ft.
Január 24. 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 jelentkezést kérünk a
06-20-943-6249-es telefonszámon,
illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Január 24. 17.30: Kertbarátklub. Téma:
A kertészkedés a gyógyítás szolgálatában. Előadó: Gyócsi Zoltán. A belépés
ingyenes!
Január 25. 17 óra: Ingyenes jogi
tanácsadás. (Előzetes bejelentkezés
szükséges.)
Január 26. 10 és 15 óra: Ágacska – a
Főnix Művészeti Műhely gyermekelőadása. Belépőjegy: 980 Ft. Kérjük, hogy
a részvételi szándékot előre jelezzék
elérhetőségeink valamelyikén.
Január 27. 9–13 óra és 14–18 óra
között: PIK-varróklub. Varró workshopok
kis csoportokban kezdőknek és
haladóknak. Részvételi díj: 5000 Ft/
alkalom.
Január 27. 10 óra: Kreatív kézműves klub gyermekeknek. Manuális
készség- és kreativitásfejlesztő
foglalkozások különleges technikákkal
és alapanyagokkal. Részvételi díj: 200
Ft + a felhasznált alapanyag ára. A foglalkozásra előzetes jelentkezést kérünk
a 06-20-943-6249-es telefonszámon,

illetve elérhetőségeink valamelyikén.
Január 27. 15 óra: Nosztalgia táncklub.
Zenél a Magic Duó. Belépőjegy: 600 Ft.

Szilveszteri bálok
A Vasvári Pál Polgári Egyesület és
a Pestszentimrei Közösségi Ház
szeretettel várja Önt egy jó hangulatú
szilveszterestre és újév-köszöntőre
a PIK Házba. Hozza magával párját,
barátját is!
Zenél a Retro Express zenekar. A
vendéglátásról az imrei La Familia
olasz étterem gondoskodik. 20 órakor
gálavacsora. 22 órától Játsszunk
együtt – legyen szerencséje! Éjfél
után: virsli mustárral és ketchuppal.
Belépőjegy: 10 000 Ft, amely tartalmazza a svédasztalos vacsorát, az
éjfél utáni virslit, az éjféli koccintáshoz a pezsgőt, valamint a programot
és az élőzenét. Megjelenés az
alkalomhoz illő öltözékben!
Érdeklődés és jegyfoglalás Bauer
Ferencnél (bauerferi@t-online.hu,
06-30-460- 3855) lehetséges.
Szilveszter éjszakáján bált rendeznek
a Rózsa Művelődési Házban is. A
jó hangulatról itt a Főnix együttes
gondoskodik, és lesz sztárvendég
is, a kereskedelmi televíziók zenés
szórakoztató műsoraiból ismert Peter
Srámek.
Asztalfoglalás szükséges, vacsora
pedig 2950 forintos áron rendelhető.
Belépőjegy: 6900 Ft. További információ a Rózsa elérhetőségein.

Rajzpályázat
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
Pestszentimrei Könyvtára rajzpályázatot hirdet óvodás és általános iskolás
gyermekek számára.
Az óvodáskorú (3–7 éves) gyerekektől a gyermekrészlegünk hajójában
szerzett élményeik megjelenítését
várjuk rajzban. Az általános iskolás
gyermekektől saját mesék, versek,
naplórészletek ötletes megjelenítését
kérjük.
A művek terjedelme nem haladhatja
meg a két A4-es oldalt.
A pályázatokon kérjük feltüntetni
a pályázó nevét, lakcímét, a szülő
telefonszámát vagy e-mail címét,
valamint az óvoda, illetve az általános
iskola nevét.
Mindkét pályázat esetében az 1–3.
helyezettet díjazzuk.
A pályaműveket személyesen a
könyvtár nyitvatartási idejében lehet
leadni, illetve erre a postacímre lehet
elküldeni: 1188 Budapest, Vasút
utca 48.
A borítékra kérjük ráírni, hogy „Rajzpályázat”.
Beérkezési határidő: 2018. január 19.
Bővebb információ Fodor Beatrix könyvtárvezetőtől kapható a
fszek1801@fszek.hu e-mail címen,
valamint a 291-2392-es, vagy a 0620-392-3343-as telefonszámon.

Rege az ősapáról
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
egész délutánt kitöltő programmal
készül a PIK Ház. Az illusztrációs
és képregény-rajzoló pályázat eredményhirdetése után a Nimród regéje
című film vetítésével egybekötve népi
operát láthatnak az érdeklődők. A
történet középpontjában az őshaza
emlékezete jelenik meg, amelynek a
Jóisten egy csillagból gyúrt almát ejtett a közepére. Ezen a helyen nagyot
dobbant a Föld szíve, az Isten almája
pedig meggyökerezett, és csodálatos
életfa hajtott ki belőle.
Időpont: január 21. (vasárnap), 14.30.
A program ingyenes, de előzetes
jelentkezést kérünk elérhetőségeink
egyikén.

januári Véradás
A Magyar Vöröskereszt munkatársai
január 10-én 14 órától a Kondor
Béla Közösségi Házban (Kondor Béla
sétány 8.) várják szeretettel a régi és
új önkéntes véradókat.
Kérjük, hogy személyazonosító igazolványukat és lakcímkártyájukat hozzák
magukkal, valamint a TAJ-szám
megadása is szükséges.

17

X. MALACVÁGTA
Előszilveszteri futóverseny
Időpont: 2017. december 30. 10 óra
Helyszín: Bókay-kert, a főbejáratnál
(1181 Budapest, Szélmalom u. 33.)
Megközelíthető a Határ útról az 50-es villamossal
(a Városház utcáig) vagy a Kőbánya-Kispest metróvégállomásról
a 136E busszal (Fiatalság utcai megálló).
Rendező: 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:
–2012
Junior: 2001–1999
Mini: 		
2011–2010
Felnőtt: 1998–1979
Gyermek 1:
2009–2008
Szenior 1: 1978–1969
Gyermek 2:
2007–2006
Szenior 2:1968– 1959
Serdülő:
2005–2004
Veterán: 1958–
				
vagy korábban születettek
Ifjúsági: 2003–2002
Meglepetés: babakocsis futam!
Futam
Táv
1. Szupermini
300 m
2. Mini		500 m
3. Gyermek 1
800 m
4. Gyermek 2
800 m
5. Serdülő
1500 m
6. Ifjúsági
2000 m
7. Junior, felnőtt, szenior, veterán
5000 m
8. Babakocsis futam
4000 m

Rajtidő
10.00
10.20
10.40
11.00
11.30
11.50
12.20
13.00

Eredményhirdetés: Szuperminitől Gyermek 2-ig: 11.35-kor
Serdülőtől az összes futam: 13.40-kor
Díjazás: A korcsoportok 1–3. helyezettjei érmet és tárgyjutalmat
kapnak! A verseny 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.
Mint mindig: forró tea és zsíros kenyér!
Információ: Eszes János, 06-20-23-23-823
www.bp18.hu, eszes.janos@bp18.hu

Művészeti
találkozó

A Fővárosi Önkormányzat, a XVIII. kerületi önkormányzat és a Kondor Béla Közösségi Ház közös pályázatot
hirdet középiskolások képző-, ipar- és fotóművészeti
alkotásainak országos kiállítására, a Gyermek és Ifjúsági Művészeti Találkozóra.
A kiállítás célja: A tehetséges alkotók műveinek és a szakkörök,
felkészítő tanárok munkájának országos megismertetése. Pályázati
feltételek: A pályázaton részt vehet 14 éves kortól minden középiskolás
tanuló. A művek témáját, műfaját és technikáját a pályázó a tetszése
szerint választhatja meg: képzőművészet, festészet (olaj, akvarell,
kollázs, vegyes technika stb.), grafika (bármilyen sokszorosított vagy
egyedi alkotás), szobrászat (kisplasztika, dombormű, érem stb.),
iparművészet (textil, tűzzománc, bőr, üveg stb.), fotóművészet (színes
vagy fekete-fehér technikával készült fotók, digitális fényképek).
Egy pályázó maximum 5 művel vagy egy képsorozattal pályázhat
(a sorozat maximum 5 képből állhat). A sorozatokból a kiállításhoz
egy-egy kép kiemelésének, a sorozat megbontásának jogát a zsűri
fenntartja.
A pályaműveket a Kondor Béla Közösségi Ház címére kell
eljuttatni (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8.).
Beérkezési határidő: 2018. január 29. (hétfő) 18 óra
A pályázattal kapcsolatban további információ a Kondor Béla
Közösségi Ház elérhetőségein kapható.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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Sport

Az akadémia kis focistáinak a vezetője tudja, mit jelent a sportban elért siker

Ez volt az év
 Ezernél többen álltak rajthoz az idén március 15-én már
tizedik alkalommal megrendezett Imre–Lőrinc-futóversenyen, amelynek népszerűsége egyre nő.

Az igazgató, aki szaktanácsadó, a szaktanácsadó, aki igazgató

A „pengés” Kiss
�

Lehet, hogy Kiss László nevét olvasva nem mindenkinek jut
eszébe, hogy ő az a futballista, akinek oly sokat és sokan
tapsoltak a nyolcvanas években, amikor a Vasas vagy a válogatott mezében lépett pályára, fejfájós perceket okozva a védőknek. Bizonyára azt sem tudja mindenki, hogy a cselei és a megoldásai miatt pengésnek is mondott 62 éves, 33-szoros válogatott
focista a Városgazda Utánpótlás Akadémia labdarúgó-szakosztályának az igazgatója. Jobbat keresve sem találhattak volna…

 Második születésnapját ünnepelte márciusban a Városgazda
Utánpótlás Akadémia. A klubnak ekkor már hat szakosztálya volt,
700 gyerekkel.
 Öt aranyérmet nyertek mű- és gyorskorcsolyázásban a SOFI
versenyzői az Ausztriában megrendezett Speciális Olimpia Téli Világjátékokon.
 „Bejött” a Fitt Akadémia elnevezésű szabadidősport-nap,
amelyet idén áprilisban második alkalommal rendezett meg a Városgazda Utánpótlás Akadémia.
 Csaknem 500 millió forint értékben újulnak meg a következő
években kerületi labdarúgópályák, sportlétesítmények az önkormányzat és a Magyar Labdarúgó Szövetség április 27-én aláírt együttműködési megállapodása eredményeképpen.
 Nem jutott fel a PLER-Budapest kézilabdacsapata az első osztályba. Az utánpótláshoz „átigazoló” Kovács Mihály vezetőedző helyét
Perger Zsolt vette át.
 Egyre népszerűbb a Tour de Bókay kerékpáros felvonulás. A VIII.
kerületi Bókay Gyermekklinikától a Bókay-kertig tartó menetet idén
június 11-én már negyedik alkalommal tartották meg.

– Igazgató úr, megtalálta már azokat a
kincseket, akik segíthetnek majd kijuttatni
a magyar labdarúgást a nem kis gödörből?
– Azon vagyunk, dolgozunk rajta, s
amivel sokat foglalkozik az ember, amire
odafigyel, azt előbb-utóbb sikerrel oldja
meg.

Mestermunka
a vébén
– Ezzel a mondatával akár időutazásra is
indulhatunk, mert már játékosként is odafigyelt a megoldásra. Senki nem mondhatta, hogy csak „alibizett”.
– Vidéken, Taszáron születtem, s otthon azt láttam, hogy ha valaminek nekiálltak a szüleim, akkor azt úgy és addig
csinálták, amíg tökéletes nem lett.
– Ön is beszélhet tökéletességről? Úgy
értem, elégedett a pályafutásával?

– Azt másoknak kell eldönteniük,
hogy tetszettem-e a bajnokikon meg a
válogatottban. Ami engem illet, nem vagyok haragban az akkori önmagammal.
A Vasasban nem voltam messzire a 300
bajnokitól, a válogatottban pedig 33-szor
léptem pályára.
– Ilyen mutatókkal és mínusz 35 évvel
akár egy nyugati sztárklub is megkereshetné…
– Lehet, csak éppen itt ez a plusz 35…
Komolyra fordítva, nekem ennyi jutott, s
elégedett vagyok ennyivel. Játszhattam az
1982-es spanyolországi világbajnokságon,
ahol többek között az argentinok ellen is
pályára léptem.

Sok ügyes gyerek

– Szerény ember, mert azt nem említi, hogy
három gólt is rúgott azon a vébén. Igaz,
akkor „csak” Salvador volt az ellenfél.
– Ezt a mai napig mondogatják, de nem
volt ám az annyira rossz csapat. Valóban

esélytelenek voltak ellenünk, de azért a
meccset végig kellett küzdeni, nem volt
sétálós. A három gólomról meg csak an�nyit: nem akartam kimaradni a sorból…
– Szívesen lenne ma futballista?
– Focizni mindig jó, különösen egy
olyan embernek, aki már kölyökként beleszeretett ebbe a játékba. Igen, jó volna
ma is ott szaladgálni a füvön, de most
már másoké a pálya.
– Azoké a gyerekeké, akiket ön is „igazgat” az akadémia szakosztályában?
– Például. Sok ügyes van közöttük, ami
önmagában még csak azt jelenti, hogy lehet belőlük focista, de hogy lesz-e, az sok
mindentől függ… Hivatalosan ugyan
igazgató a státuszom, de szaktanácsadónak is nevezhetnek, mert remélem, megmaradt valami abból a tapasztalatból,
amit a pályákról hoztam magammal, abból, amit ott megtanultam.

Szép volt, igaz volt

– Szóval, a gyerekek…
– Elsősorban a kerületből jönnek, de
igyekszünk bővíteni a „vadászterületet”.
A Vilmos Endre Sportcentrumban, az
egykori Malév-pályán egy műfüves és
egy természetes fűvel borított pálya várja a kétszáznál több gyereket a Bozsikprogram korosztályaiban, hétéves kortól.
A legidősebb korosztály, az U14-es csapat
már a BLSZ-bajnokságban játszik. Ők az
első hírnökei annak a munkának, amit a
kiváló szakembergárdánk végez.

Taszártól a VUA-ig
Kiss László Taszáron született 1956. március 12-én. 1974-ig Kaposváron, a
helyi Rákócziban játszott, ott lett NB I-es labdarúgó. 1978-ban igazolt a Vasashoz. A piros-kékekkel egyszeres MK-győztes és kétszeres bajnoki bronzérmes. 1985 és 1987 között Franciaországban, a Montpellier-ben játszott. A
magyar első osztályban 1976 és 1989 között 271 bajnokin 124 gólt szerzett.
A válogatottban 33-szor szerepelt 1979 és 1984 között, és 11 gólt rúgott. Az
1982-es spanyolországi vébén is tagja volt a válogatottnak. A csoportmérkőzésen Salvador ellen hét perc alatt három gólt szerzett. 1993 után edzőként
dolgozott, három éve pedig a Városgazda Utánpótlás Akadémia labdarúgószakosztályának az igazgatója.
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 Az ezüstéremig jutott Tadissi Martial a Linzben júliusban megrendezett karate-világbajnokságon.
 Három aranyérmet szerzett a vizes világbajnokságot követő
szenior vb-n Marosi Melinda, a Bp. Spartacus, illetve az UTE egykori
úszója.
 Felföldi Csaba, a PSK futballistája augusztusban tragikus hirtelenséggel elhunyt.
 Ötödik alkalommal zárták le szeptember elején a ferihegyi
egyes terminál kifutóját, hogy megrendezzék a Runway Run jótékonysági futóversenyt. A több mint ezer résztvevő nevezési díjából befolyt
összeg fő kedvezményezettje a Suhanj! Alapítvány volt.
 A szeptemberi Sportízelítőn negyvennél több egyesület és
sportvállalkozás mutatkozott be a Bókay-kertben. Hetedszer is a
sportágak bőséges kínálatából válogathattak a fiatalok, és természetesen nem maradt el a Kutyás Sportízelítő sem.
 A PLER férfi kézilabdacsapata kiváló rajtot vett az NB I/B Nyugaticsoportjában, amely azzal vágott neki a szezonnak, hogy visszajut a
legjobbak közé.
 Kilenc műfüves pályát adtak át a kerületben az ősz folyamán
az Ovi-Sport program keretében. Az új létesítményeknek a Bóbita, a
Napraforgó, a Csemete, a Gyöngyszem és a Napsugár óvodában, valamint az Ady, a Csontváry, a Darus és a Sztehlo iskolában örülhettek
a gyerekek.

 A diákolimpia kerületi legjobbjait köszöntötték november 22-én a
Kondor Béla Közösségi Házban. A versenyeken, akárcsak tavaly, az
idén is a Gloriett Sportiskolai Általános Iskola diákjai szerepeltek a
legjobban.

Örömúszás
sztárvendéggel
Egyre több résztvevő az adventi úszógálán
Az idén december 9-én harmadszor rendezték meg a Vilmos Endre
Sportcentrum uszodájában a Városgazda Utánpótlás Akadémia adventi úszóversenyét, amely egyre több gyereket vonz a medencébe. Ezúttal mintegy kétszázan mutatták meg, hogy mit tudnak.

Volt szerencsém megnézni az adventi
úszógála eredményhirdetésének egy részét, így újra egyértelművé lett számomra: nem kell félteni az amúgy is gazdag
magyar úszósport-utánpótlást, mert a
következő generáció már ott áll, bocsánat: ott tempózik a vízben azok mögött,
akik már napjainkban is feljegyzésre méltó eredményeket érnek el.
A véget érni nem akaró dobogós ünneplésen a legjobbakat szólították. Ők
voltak a főszereplők, de a szervezők azokról sem feledkeztek meg, akik nem jutottak éremhez – a Mikulás-csomagot ők is
megkapták. A mamák és a papák pedig

olyan izgalommal és odaadással ünnepelték és fotózták a kincseiket, mintha
a vizes vébén szerepeltek volna. Elnézve
őket, néhány év múlva meg is lehet erre
az esélyük…
Maradjunk még néhány gondolat erejéig a dobogó környékén – egy „bácsi”
miatt. Horváth Zoltán, az úszószakosztály vezetője a verseny előtti napon elárulta, hogy az idén már sztárvendége is
lesz a gálának.
Az uszodában aztán az is kiderült,
hogy „jó nevet” sikerült megnyerni a
verseny népszerűsítéséhez. Ugyanis nem
más, mint az egykor egy ország által ün-

nepelt olimpiai, világ- és Európa-bajnok
mellúszó sztár, Rózsa Norbert adta át az
érmeket a gyerekeknek, akik persze nemigen tudták, hogy „milyen nagy ember”
gratulál nekik életük talán első dobogós
helyezéséhez.
A ma 45 éves sportember, az atlantai
olimpia aranyérmese, a barcelonai játékok ezüstérmese elmondta, hogy újsütetű
lőrinci lakos, s természetes, hogy kíváncsi
az utánpótlásra, hogy szeretné tudni, mi
várható a legkisebbektől.
A rendezvényt megnyitó Banyár László, a Városgazda Utánpótlás Akadémia
Nonprofit Kft. ügyvezetője jogos büszkeséggel mondta, hogy a búcsúzni készülő
esztendő azért is sikeres volt az akadémia
számára, mert három újabb szakosztállyal
– a kosárlabdával, a sakkal és legutóbb a
jégkoronggal – bővült a kínálat.
Visszatérve magára a versenyre, Horváth Zoltán már a gála előtt jelezte, hogy
„őrült” forgalom lesz, s nem is tévedett.
Ennek oka egyszerű és világos volt: a várt
száz helyett csaknem kétszer annyi gyerek csobbant a vízbe. A 25 és 50 méteres
távokon véget nem érően indították az
időfutamokat, de csak nem akart fogyni
a „nép”. Már sötétedett, amikor az utolsó versenyek helyezettjei is átvehették az
elismeréseket.
A kosárlabdával, a sakkal
és legutóbb a jégkoronggal
bővült az utánpótlás-akadémia
szakosztályainak a sora.


Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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A téli szünetben garantáltan „havas napok” lesznek Sport
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Csúcsforgalmat bonyolíthatnak le a sípályák

Ünnepi nagyüzem
a Bókay-kerben

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Éjszakai
„pikk-pakk”

A gondolat kiváló, a megvalósítás dicséretes, mert különleges programot kínált a Kondor Béla Közösségi Ház azoknak a
fiataloknak – és nem csak nekik –, akik netán nem tudtak mit
kezdeni magukkal december 15-én este 8-tól éjfélig.

�

A közelgő iskolai szünidő kapcsán is kérdeztük a Bókaykerti téli örömökről Kőszegi Jánost, a 4seasons Sí- és
Snowboardiskola vezetőjét.

– Korán jött az idei első hó…
– Igen, ez jó, bár a sípályák mesterséges burkolata egész évben biztosítja
a sí- és snowboardoktatás feltételeit a
Bókay-kertben. A mostani havazás a
szokásosnál is több sportolni vágyót
csalogatott a pályákra. A szeptember
óta működő tanfolyamok és egyéni oktatások során több százan szereztek már
biztonságos tudást a síiskola szakképzett oktatóitól. Az őszi tanfolyamok zárásaként nemrégiben, december 10-én a
Decathlon támogatásával megrendezett
Mikulás-kupán mérethették fel frissen
szerzett tudásukat a résztvevők, akik
nagy örömünkre évről évre többen vannak. A verseny végére, természetesen sítalpon, a Mikulás is megérkezett a több
mint száz gyermek nagy örömére.

Négy
korcsoportban
– A műanyag pályák sokat segíthettek
abban, hogy gond nélkül bonyolítsák le a
diákolimpia kerületi versenyeit.
– Az országos diákolimpia selejtezőjeként az iskola haladó pályáján rendeztünk sí- és snowboardversenyt. A meredek, nehéz pálya teljesítésére 11 kerületi
általános iskola 72 diákja nevezett négy
korcsoportban.
– Kik szerepeltek a legjobban?
– Öröm, hogy sok gyereket említhetnék meg, de maradjunk csak a legjobbaknál. A legkisebbek mezőnyében
a Kapocs iskolából Temesvári Zsófia, a
Gloriettből Hodruszky Csanád szerezte
meg a győzelmet, míg a nagyobbaknál a
lányok közül Lovas Jázmin a Brassó iskolából, a fiúknál Mercz Dániel, a Vajk

iskola tanulója állított fel pályacsúcsot.
– Gondolom, a téli szünidőben is nagy
lesz a forgalom a Bókay-kertben…
– Az iskolai szünetben mindennap
intenzív tanfolyammal várjuk a gyerekeket, január első hetében pedig a szokásos rendben indul újra az oktatás. Az
érdeklődők a www.siiskola.com címen
juthatnak bővebb információhoz.

Csak oktatóval!

– Az év utolsó napjaiban, az ünnepek
alatt sokan vannak szabadságon. Nekik
mit kínálnak?
– Így igaz, mert nem csak a gyermekek felé fordulunk. A felnőttek is kényelmesen elférnek a Bókay lejtőin, ők is tanulhatnak ott.
– Az ő részükről is nagy az érdeklődés?
– A síiskolába járók 15–20 százaléka
felnőtt, ráadásul az önkormányzat által
életre hívott Lendületbe hozzuk! program keretében a kerületi felnőtt lakosok
térítésmentesen kapnak sífelszerelést és
szakképzett oktatói segítséget a sportággal történő ismerkedéshez. Az utóbbira
nagy szükség is van, mert a síbalesetek
többsége abból ered, hogy még mindig
sokan vágnak neki a síelésnek egyedül
vagy amúgy jó szándékú baráti segítséggel. Ennek sajnos gyakorta kórházi
kezelés a vége… Tudatosítani kell, hogy
szakképzett oktató segítségével a sísport
veszélyei minimálisra csökkenthetők,
sőt akár el is kerülhetők. Miként az is
elkerülhető, hogy valaki örök kezdő
maradjon, mert a rosszul elsajátított,
hibás mozdulatokat sokkal nehezebb
kijavítani, mint megtanítani a helyes
technikát.

Figyelni az
életkorra is
– Erre szokták mondani, hogy kettőn áll
a vásár. A diákon és a tanítón…
– Vitathatatlan, hogy jó, gyakorlott oktatók kellenek, akik tudják, miként kell az életkori sajátosságok figyelembevételével megválasztani az
oktatás helyszínét, módszerét. Az életkor előrehaladtával ugyanis növekszik
a sérülésveszély is. Fontos tudni, hogy
amelyik esésből egy gyermek minden
gond nélkül, nevetve áll fel, abból egy
felnőttnél gyakran sérülés lehet. Ez sokakat elriaszthat, pedig nem arról van
szó, hogy idősebb korban nem szabad
elkezdeni a csúszást a lejtőkön, de itt fokozottan szükséges a szakképzett oktató
jelenléte és segítsége.
– Milyen forgalmat várnak az ünnepek és a téli szünidő alatt?
– Ha velünk lesz a hó meg a mínuszok, akkor csúcsforgalmat, mert a
csúszni vágyóknak nincs egyéb dolguk,
mint hogy a hónuk alá kapják a sífelszerelésüket, s kijöjjenek a Bókayba, ahol
máris élvezhetik a tél örömeit.
„Az iskolai szünetben mindennap intenzív tanfolyammal
várjuk a gyerekeket…”


Nézzük, miről is van szó, hogyan vette birtokba a sport néhány órára a közösségi ház színház-, vagy ha úgy tetszik, nagytermét.
Az éjszakai asztaliteniszezés ötlete Galgóczy Zoltántól származik. Nem
véletlenül, hiszen sokan tudják róla, hogy nemcsak a teniszlabdát kezeli kiválóan, hanem annak „kistestvérét”, a pingponglabdát is. Az alpolgármester
vetette fel a Kondor egyik művelődésszervezőjének, hogy rendezzenek asztalitenisz-versenyt, méghozzá éjszakait fiataloknak. Mondván, sokkal jobb
egy izgalmasnak ígérkező sportesemény résztvevőjének lenni, mint program
nélkül tölteni az estét, az éjszakát – netán kint a mínuszokban.
A felvetést tett követte, s a verseny előtt így beszélt a programról
Czinczkyné Fejes Mónika művelődésszervező:
– Számunkra is újdonság lesz ez a rendezvény, mert bár van három pingpongasztalunk, és klub is működik a házban, „hivatalos” versenyt még nem
rendeztünk. Kíváncsian várjuk, ki mit tud.
Az első alkalomhoz képest jelentős érdeklődés kísérte a felhívást, mert
21-en adták le a nevezésüket, tehát „jó kis mezőny” várta, hogy kik lesznek
az éjszakai verseny győztesei. Igen, többes számban, mert a férfiakon kívül
nők és gyermekek is indultak.
A valóban jó hangulatú versenyre – de jobb, ha azt írjuk, közösségi programra – családok, barátok is eljöttek, így elmondható, hogy sikeres volt a
kezdeményezés. Olyannyira, hogy Fejes Mónika rendszeressé szeretné tenni
az eseményt.
– Mivel tényleg jó hangulatban zajlott az egész este, sokan eljöttek a lakótelepről és a környékről is, azt gondolom, hogy akár negyedévenként is
rendezhetnénk ilyet.
A „bajnokok”
Férfiak: Dániel Gergely Csaba, nők: Szappanos Marianna,
gyermekek: Nagy Bence.
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Portré

Vasy Géza nemzedékek tanára lett

Nyolcszázezres olvasótábor
„Sem könnyűséget, sem öncélú játékot…”

�

Az emberek
szívesen vitatkoznak azon,
hogy vannak-e véletlenek, de akármilyen
álláspontot foglalnak
is el, azt mindenki
elismeri, hogy az
élet (úgymond) nagy
tréfamester – ha
nem is mindig lehet
nevetni rajta.
K. L. M.				
A frissen érettségizett (1960,
József Attila Gimnázium) Vasy
Géza például boldogan bontotta
fel a borítékot, amelyben arról
értesítették, hogy felvételt nyert
az ELTE Bölcsészettudományi
Karának magyar–német szakára. Nem semmi: egy horthysta
katonatiszt fia! (Erről még később…) Aztán hamarosan érkezett egy másik boríték is: sajnos (illetve dehogy sajnos, sőt!)
mégse. Ugye, „egy horthysta
tiszt fia”!

százados úr
és a masinái
Egyáltalán, hogyan lett egy
műszaki szakember (gépészmérnök) Horthy hadseregének
hivatásos tisztje? Nyilván elhivatottságból. Persze nem an�nyira a hadsereg, mint inkább
a repülés irántiból. Vasy „apuka” ugyanis nem egyszerűen a
műszaki tudományok, hanem
a „repülő masinák” (aerodi-

Nem véletlen, hogy az „ős budai” Vasy Géza huszonöt éves fejjel lőrinci lakos lett
namika) nagy rajongója volt, s
hogy a háború küszöbén álló
Magyarországon ehhez éppen a
hadseregben lehetett közel kerülni, nagyon is természetes. A
háború után Vasy százados urat
az új hadsereg előbb ugyan még
igazolta (1947-ben már alezredes), de 1951-ben – mint megbízhatatlan „elemnek” – vissza
kellett térnie a polgári életbe, s
rajta maradt a bélyeg – és persze
az utódain is.
Nem is kellett más, csak egy
kellően éber személyzetis a tervezőirodában, és máris ment

a figyelmeztetés az egyetemre:
elvtársak, kígyót melengettek
(azaz melengetnétek) a kebleteken!

Csak azért
is bölcsész!
El lehet képzelni, mit érzett akkor a fiatal Vasy. Mert a reáltárgyakból is jól teljesített ugyan,
de mégis, neki az irodalom volt
a szíve csücske (mondhatni, von
Haus aus, hiszen édesanyja is
bölcsészvégzettségű volt). Negyedikesként az iskolai szavaló-

pódiumon olyan – igaz, fiatalabb
évjáratú – társak előtt aratta le a
babérokat, mint a későbbi Kossuth-díjas Jordán Tamás, Bálint
András. De ha más út nem volt,
jöhetett a matematika. A Műszaki Egyetemre fel is vették –
elkerülve tán a személyzetisek
éberségét vagy/mert a matematikának már nem volt annyira
osztálytartalma? Két évet el is
végzett, de az irodalomról nem
tudott megfeledkezni.
És utána is megannyi véletlen! Ahogy átvették a bölcsészkarra (igaz, csak az esti tago-
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Újévi

koncert
a Sportkastélyban

ÚJÉVI KÖSZÖNT_T MOND:
Kucsák László
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Ughy Attila

Pestszentlùrinc-Pestszentimre
Polgármestere

Draskóczy Zoltán

A Dohnányi Ernù Zeneiskola
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Emberi Erőforrások
Minisztériuma

Több mint másfél évtizede ad
újévi hangversenyt kerületünkben
a Dohnányi Ernő Zeneiskola. A
mindig kiemelkedő zenei élményt
nyújtó koncertre a Pestszentimrei
Sportkastélyba invitálják a zenebarátokat január 5-én 18 órára.
Pestszentlőrinc-Pestszentimre
egyik legfontosabb kulturális
eseménye, évről évre tartalmas
kikapcsolódást és változatos
szórakozást kínál minden korosztálynak.
A mostani műsorban felcsendül
többek között a Kacagódal ifjabb
Johann Strauss A denevér című
operettjéből, a Virágkeringő
Csajkovszkij Diótörőjéből, s részletek hallhatók majd Grieg Peer
Gynt című táncjátékából és Bizet
Carmenjéből.
A Dohnányi ifjúsági fúvószenekara és szimfonikus zenekara
mellett fellép a Budapesti Vonósok Kamarazenekar, Bojtos Luca
szoprán énekesnő és a Botafogo
Táncegyüttes.
Az 1500 forintos támogatói
jegyek december 20-ig megvásárolhatók a zeneiskolában (munkanapokon 9 és 15 óra között), a
Pestszentimrei Közösségi Házban
és a Sportkastélyban, valamint a
helyszínen a hangverseny kezdete előtt egy órával.
A rendezvényen Kucsák László
országgyűlési képviselő, Ughy
Attila polgármester és Draskóczy
Zoltán, a zeneiskola megbízott
vezetője mond újévi köszöntőt.

zatra), majd amikor behívták
sorkatonai szolgálatra, s ahogy
egy jóindulatú potentát végül is
kihozta onnan – annak ellenére, hogy esti tagozatosnak nem
jár a felmentés, de ugye, még a
szocializmusban is akadtak kiskapuk…

Életre szóló
szerződés
Aztán, hogy véletlen volt-e,
vagy „csak” váratlan, ahogy a
bölcsészkaron a nagy tekintélyű Király István „csapatába”
került Vasy Géza? Király professzor jeles irodalmár volt, és
a rendszer elkötelezett híve. Az
ő köreiben tényleg csak úgy lehetett megmaradni, ha az ember fia-lánya… bizonyított. Így
lett a „horthysta katonatiszt fia”
is párttag – hadd örüljön szegény Tanár úr! 1972-től már az
Írószövetség KISZ-titkára, és
nyilván ennek is köszönhetően
a legendás Egyetemi Színpad
tanár-igazgatója. Mert az már
„természetesnek”
mondható,
hogy maga mellé vette őt a tanszékre Király tanár úr. Habár
Vasy Géza emlékei szerint nem
kis csalódással olvasta a diplomamunkáját Sánta Ferencről, mert azt nem találta eléggé
„pártszerűnek”… Az Akadémiai
Kiadó Kortársaink sorozatában
1975-ben jelent meg a nevezetes íróportré – s negyvenkét év
után, idén ősszel, a Nap Kiadó
adta ki ismét, bővített formában. Sokatmondó tény, hogy az
eredeti könyv ma is „megáll”,
nem szorult különösebb ideológiai átfésülésre! És ez talán
Hirdetés

nem véletlen. Vasy Géza pestszentlőrinci otthonában egy
klasszikus portré vonja magára
a látogató figyelmét: egy hamisítatlan „régi vágású” úriember
(orvos- vagy jogászprofesszor,
bankigazgató?), valaki, aki
előtt megemeljük a kalapunkat.
Kiderül: ő Vasy tanár úr apai
nagypapája, akinek különben
cipész volt a becsületes mestersége – fénykorában a belvárosi Molnár utcában volt üzlete
(tudja még valaki egyáltalán,
mi volt az a gojzervarrás?!).
Az Eisenbartok a Rákócziszabadságharc után kerültek
Magyarországra, de a suszter
nagypapa 1865-ben már Vasnak született – amihez aztán a
tanár úr édesapja ragasztotta
hozzá az „y”-t. (Ezen az ágon
az édesapa még elsőgenerációs
értelmiségi, az anyai ág viszont
mind-mind bölcsész, jogász,
orvosdoktor.)
Egyáltalán nem véletlen,
hogy az „ős budai” Vasy Géza
huszonöt éves fejjel lőrinci lakos lett, Lágymányosról végleg
a beláthatatlanul hosszú Dobozi
utcába költözött. A Kunák igazi „bennszülöttek”, hiszen már
1927-ban megvásárolták itteni
házukat. A Vasy–Kuna-házaspár
gyermekei (két fiú, egy lány) innen rajzottak szét a nagyvilágba
– lám, két magyar magyartanár,
s a nagycsaládot Amerikából
(Stanford), Londonból, Brüs�szelből kell összetoborozniuk.
(A házastársak, unokák révén
már igazi „nemzetközösség” ez
a család kínai, spanyol–ír, marokkói leágazással.)
Vasy Gézát idén tavasszal
mint egykor volt elnökét (2007–
2010) köszöntötte a Magyar
Írószövetség a 75. születésnapján. (Az évfordulóról lapunk
is megemlékezett.) Az 1975-ös
kismonográfia óta művek sokasága sorakozik a könyvespolcon, elérve a harmincas számot.
Mégis… ha valaki arra volna
kíváncsi, melyikre a legbüszkébb közülük, ő maga mindig a
Mohácsy-féle tankönyvsorozat
számára írt XX. századi áttekintését említi (amely, ha jól
számolja, legalább nyolcszázezer végzős magyar diáknak
nyújtott ismeretanyagot és talán kedvet is az olvasáshoz).
Mert hát, a tanárember tanítani szeret leginkább, elvégre
arra szerződött az életével.
És talán az sem véletlen,
hogy a Tanár úr első könyvének
a hátsó borítójára Sánta Ferencnek ezt a vallomásos mondatát
választotta: „S mert alázatot
éreztem, sem könnyűséget, sem
öncélú játékot soha magamnak
meg nem engedtem.”

