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VONZÓ A KERÜLET

EGYRE TÖBBEN döntenek úgy, hogy a belvárosi 
kerületekből Budapest peremére költöznek. A 
Forbes magazin felmérése szerint a célkerüle-
tek közül egyértelműen a dinamikusan fejlődő, 
korszerűsödő XVIII. a legnépszerűbb, amely 
a nyugalmával, a zöldfelületeivel, a jelentős 
méretű kertvárosi övezetével, a jó infrastruktú-
rájával vonzza a lakóhelyet változtatókat. 

AJÁNDÉK

KARÁCSONYI AJÁNDÉKKÉNT a Lőrinci Sport-
csarnokban és a Pestszentimrei Sportkas-
télyban mintegy 76 tonna élelmiszerből össze-
állított csomagot osztott ki az önkormányzat a 
kerület 65 év fölötti lakosainak. Azok ajándék-
csomagja sem ment veszendőbe, akik nem 
vették azt át: a maradékot közhasznú civil 
szervezetek osztották szét a rászorulóknak.

MEGSZÉPÜLT A BAMBI

DECEMBER ELEJÉRE ELKÉSZÜLT a ganzkertváro-
si Bambi bölcsőde külső felújítása. A tető- és 
homlokzatszigetelés, a festés és a nagy udvar 
két teraszának felújítása mellett az épület 
belsejében is változás történt. A fejlesztés be-
fejezésének alkalmából december 6-án tartott 
ünnepségen a bölcsőde kis lakói versekkel, 
mondókákkal lepték meg a felnőtteket.

ÚJÉVI KONCERT

KÜLÖNLEGES LESZ A DOHNÁNYI zeneiskola janu-
ár 4-én 18 órakor kezdődő újévi hangversenye 
a Sportkastélyban: a fellépők nemcsak az új 
esztendőt köszöntik, hanem az intézmény ön-
állóvá válásának ötvenedik évfordulóját is. 1969 
őszén kezdődött meg az a tanév, amelynek 
során a diákok már egy független intézmény 
tanulóiként ülhettek be az iskolapadba. 

VELÜNK A FŐBÍRÓ

A KERÜLETI RENDEZVÉNYEKEN gyakorta 
találkozhatunk Lomnici Zoltánnal, aki 2002 és 
2009 között volt a Legfelsőbb Bíróság elnöke. 
A Pestszentimrén született 64 éves főbíró, aki 
a pártpolitikától magát mindig is távol tartotta, 
napjainkban leggyakrabban az Emberi Méltóság 
Tanácsának elnökeként bukkan fel a hírekben, a 
határainkon túl élő magyarokat segítve.
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Testvérvárosunk - Roding 
(Németország)

„Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; 
ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az 
után, aki van, aki a miénk.”
 (Pilinszky János)

Aki van
– karácsonyi köszöntő

A kézben tartott bontatlan ajándék mindig többet mesél az 
ajándékozóról, mint a kibontott. Az örömszerzésnek ugyanis 
az az első és legfontosabb mozzanata, hogy hogyan adjuk át 
az ajándékot. Ha az ajándékozó éppannyira izgatott, mint az 
ajándékozott, akkor biztos, hogy azt a bizonyos meglepetést 
sokáig, gondos szeretettel keresték, és az egymásra találás 
teljességéhez már csak a közösen megélt katarzis hiányzik. 
Hogy vagyunk egymásnak…
A van mindig erősebb ige, mint a lesz.  
Mégis sokszor hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy mennyi 
mindenünk van, hogy mennyi mindent birtokolunk, mennyi 
minden szerezhetne örömet és elégedettséget. 
Azt gondoljuk, a boldogság nem megélhető addig, amíg vala-
mi nem teljesül.
Ha nem vesszük meg ezt vagy azt, ha nem kapjuk meg ezt 
vagy azt… Mint amolyan légvárvédők, folyton küzdünk vala-
miért, és az ilyen-olyan dolgok megszerzésének függvényévé 
tesszük a boldogságunkat. 
Közben pedig elfelejtjük a mindennapok nem mindennapi 
csodáit. Életünk apró és szerethető epizódjait, a megbújt, de 
fontos részleteket, szövevényes történetünk fő- és melléksze-
replőit. Számba venni azokat, akik szeretnek bennünket, akik 
jót tesznek velünk, akiknek fontosak vagyunk, akikkel együtt 
igyekszünk megfejteni a szeretet misztériumát. 
Akik vannak…
Akik a családban, a munkahelyen, a kisebb-nagyobb közös-
ségekben körbevesznek bennünket; akik szólnak hozzánk, 
akikhez szólhatunk; akik segítenek nekünk, akiknek segítünk; 
akikre lehet számítani, akik számítanak ránk; akik sohasem 
jutalmat remélnek, hanem ugyanazt az odafordulást, mint amit 
ők tesznek felénk; akikkel így, együtt, megélhetjük a valódi, 
egyetlen, nem kergetett, hanem megtalált boldogságot. 
Az advent türelemre és a remény fontosságára tanít.
Legyünk türelmesek, mert a lelki megtisztulás gyertyaviasz-
szagú időszakában biztosan fel fogjuk ismerni, hogy van, aki 
mindig velünk van, aki már születése pillanatában reményt 
hozott a reménytelennek látszó küzdelmekben. 
Aki van…
Nemcsak a templomokban, a könyvekben, az útszéli feszü-
leteken, hanem a kesze-kusza gondolatainkban, a csapon-
gó érzelmeinkben, az előre eltervezett mozdulatainkban, a 
reményteli vágyakozásainkban és a tétova keresgéléseinkben 
is – mindenben, ami a miénk. 
Kívánom, hogy éljük meg az ünnepet tiszta, reményteli, 
felismerést kívánó szívvel és lélekkel, és a bontatlan ajándék 
kézbevételekor keressük a szemeket, a másik ember izgalmát. 
Ha megtaláljuk, az ajándék értékével is tisztában leszünk. 
Áldott karácsonyt kívánok mindannyiuknak! 

Ughy Attila
polgármester
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2 Pestszentlőrincet és Pestszentimrét egyre többen választják lakhelyülKÖZÉLET

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY

Akik itt élnek, tudják: a XVI-
II. kerület az egyik legna-
gyobb a fővárosban, százezret 
meghaladó lélekszámával a 
megyei jogú városokkal ve-
tekszik. Az adottságai is ki-
válóak, hiszen a lakótelepek 
mellett új építésű lakóparkok 
is találhatók itt, ugyanakkor 
jelentős a kertvárosi terület, 
és minden egyes részében 
számottevő a zöldfelületek 
aránya, folyamatosan fejlődik 
az infrastruktúra, megújul-
nak az oktatási és kulturális 
intézmények. Ezek a tények 
és természetesen az ingatla-
nárak teszik vonzóvá a belvá-
rosból kiköltözők körében.

BENT DRÁGA
Egy világszerte ismerős fo-
lyamat mutatkozik meg a 

magyar főváros ingatlanpia-
cán is. A belső zajos, egész-
ségtelen és drága központok-
ból, a külsőbb területek felé 
orientálódnak a városlakók. 
Ilyenkor természetesen erő-
sen mérlegelik a letelepedés-
re kiszemelt körzet előnyeit 
és hátrányait.

Budapest belső részében 
– az V., VI., VII., VIII. és 
IX. kerületben – egyre drá-
gábbak az ingatlanok, ezért 
évről évre többen döntenek 
úgy, hogy magas áron érté-
kesítik a belső kerületben 
található ingatlanukat, és 
az árából valamelyik kül-
ső kerületben vásárolnak 
újat. A felmérések szerint 
az elmúlt évben a főváros-
ban 40 ezer ember költözött 
másik kerületbe. A Forbes.
hu december elején átfogó 
elemzést közölt a témáról, 

amelyből kiderül, hogy a 
trend szerint a legtöbben 
egy szomszédos kerületet 
választottak: például a XIV. 
kerületből a XVI-ba költöz-
tek át, a XIII-ból a IV-be, il-
letve a XI-ből a XXII-be. Az 
összesítések alapján azon-
ban a XVIII. kerület bizo-
nyult a legnépszerűbbnek, 
ezt választották a legtöbben 
új lakóhelyül, és Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrére jóval 
többen költöztek, mint ahá-
nyan elmentek innen.

KÖNNYEN  
MEGKÖZELÍTHETŐ
Az elemzés szerint általá-
ban elmondható, hogy a fő-
városiak kifelé igyekeznek 
a városból. Népszerű lett az 
agglomeráció, elsősorban 
Pest megye, ahol sokan vásá-

roltak lakást, házat a belvá-
rosi ingatlanok helyett. Ám 
igen magas azoknak a száma, 
akik csak a város pereméig 
mentek. Számukra ideális a 
XVIII. kerület, amely nyu-
galmával, zöldfelületeivel, 
jelentős méretű kertvárosi 
övezetével csábítja a köl-
tözőket. Fontos tényező az 
is, hogy bár a lakosok és az 
autók számának növekedé-
se fokozott terhelést jelent 
az infrastruktúrára, a kerü-
let több főútvonalon – Üllői 
út, Nagykőrösi út, gyorsfor-
galmi, M0-ás – is megköze-
líthető. Emellett kielégítő 
a közösségi közlekedés is, 
a kerület minden pontjáról 
könnyen elérhetők Dél-Pest 
olyan fontos központjai, 
mint Kőbánya-Kispest, a Ha-
tár út, és közvetlen kapcsolat 
van Pesterzsébet, Csepel és 
a repülőtér felé is. A továb-
bi fontos szempontok között 
találjuk a jó hírű oktatási 
intézményeket, és a korsze-
rűsödő egészségügyi létesít-
ményeket.
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A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtök 17–19 óra között az MSZP 
székházban (1181 Bp., Üllői u. 337.).
Bejelentkezés a 205-3045-ös 
telefonszámon hétköznapokon  
14–18 óráig.

Képviselői fogadóórák

UGHY ATTILA

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

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN

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

DÖMÖTÖR ISTVÁN

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 Vajk-
sziget iskolában.

GALGÓCZY ZOLTÁN

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

SZARVAS ATTILA SÁNDOR

alpolgármester
Fidesz–KDNP
Előzetes egyeztetés alapján:
296-1350

BAUER FERENC

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

CSABAFI RÓBERT

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

DÁMSA JÓZSEF LAJOS

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

FEHÉR GÁBOR

MSZP, 06-20-335-1708
Minden kedden 16–18 óra között 
a Darus utcai iskolában, minden 
pénteken 16–18 óra között a Gloriett 
sportiskolában. További napokon 
előzetes egyeztetés alapján.

FERENCZ ISTVÁN

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

HAVASI ZOLTÁN

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

KASSAI DÁNIEL

Független, 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, 
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@egyuttpart.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.

A belvárosban élők számára a legvonzóbb kerület a XVIII.
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3Ughy Attila polgármester: Az a legfontosabb, hogy tudjunk választani jó és rossz között KÖZÉLET

„CSAK A NYUGALOM ÉS A BIZTONSÁG TEREMTHET 
OLYAN KÖZEGET, AMIBEN ÉPÍTKEZHETÜNK”

– Hogy áll a karácsonyi bevásárlással?
– Ezt most úgy kérdezi, mintha azzal lehetne jól áll-
ni… Igyekszem magam utolérni, de ez nem megy 
egyszerűen. Ráadásul pár éve tettem egy fogadal-
mat, miszerint nem vagyok hajlandó hozzájárulni a 
karácsonyi csoda idézőjelbe tételéhez. Ezért sokkal 
több időt töltök azzal, hogy az adventi időszak a va-
lódi megtisztulásról, a lelki felkészülésről szóljon, a 
karácsony pedig arról az örömről, ami a születést, a 
Megváltó világra jöttét kíséri. Vagyis inkább olva-
sok, sokat beszélgetek és gondolkodom, mint hogy 
elvesszek abban a parádéban, amit a gyorskölcsö-
nök, a reklámhadjáratok és a hamis illúziók vezé-
nyelnek. 

KÖZÖS GYERTYAGYÚJTÁS
– Gondolom, ilyenkor a naptára is jobban tele van, 
mint máskor. 
– Ez egy olyan naptár, amelyik mindig tele van, 
ilyenkor csupán a meghívók küllemei és üzenetei 
változnak. Az élet mindig megpezsdül karácsony 
előtt, és mivel egy nagyon életerős, a saját tagjaira 
mindig odafigyelő kerületben élünk, egymást érik 
a különféle adventi, karácsonyi programok. Hol kö-
zös gyertyagyújtásra, hol meghitt ünneplésre, hol 
szolidaritási akcióra, hol zsibongó gyermekprog-
ramra kapok meghívást, és ezeknek eleget is teszek. 
Naponta találkozom Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
aprajával-nagyjával, úgyhogy az advent az egyik 
legtanulságosabb időszak az évben. 

– Miért? Mit hall és lát ilyenkor?
– A visszajelzések egyértelműen pozitívak: a kerüle-
tiek értik és értékelik azt a városépítő munkát, amit 
végzünk. Meglepetésemre még az évekkel ezelőtti 
sikereinkre is élénken emlékeznek, holott az ember 
azt gondolná, hogy a jó dolgok könnyebben vesznek 
a feledés homályába, mint a rosszak. De nem ez tör-
ténik: a többség tudja, hogy milyen állapotban vet-
tük át Pestszentlőrinc-Pestszentimrét, és pontosan 
látja azt is, hova jutottunk. Hogy hogyan  sikerült 
a több mint tízmilliárd forintos adósságtól megsza-
badulnunk, hogy húsz év után végre elvégeztük a 
csatornázást, hogy számtalan iskolát, egészségügyi 
és más közintézményt újítottunk fel, hogy sziszte-
matikusan fejlesztjük az infrastuktrúrát, az utakat, a 
járdákat, hogy a közbiztonság valóban a köz bizton-
ságát jelenti, hogy olyan szerethető közösségi ren-
dezvényeink vannak, amelyek minden korosztály 
és társadalmi csoport igényeit kielégítik. Nagyon 

büszke vagyok arra, hogy a mások által is látott és 
tapasztalt gyarapodás a mi munkánk révén valósul-
hatott meg. 

EGYRE JOBB  
A KERÜLET MEGÍTÉLÉSE 
– Az ingatlan.com felmérése szerint Budapesten 
belül tavaly közel negyvenezren költöztek át másik 
kerületbe. Az elköltözők és a beköltözők különbsége 
alapján a XVIII. kerület számít a legkedveltebb vá-
rosrésznek. Ön szerint ez minek köszönhető?
– Ez egy érdekes statisztikai adat, de hogy milyen 
sok nézőpontból lehet elemezni, arra jó példa az a 
rengeteg hozzászólás, amit a Facebook-oldalamon 
kapott a hír. Azt gondolom, hogy alapvetően pozitív 
fejleménynek vagyunk tanúi, hiszen a számsor vitán 
felül bizonyítja, hogy Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
megítélése évről évre jobb. A jellemzően fiatal, kis-
gyermekes családok olyan lakókörnyezetet keres-
nek maguknak, ahol jó ár-érték aránnyal juthatnak 
lakáshoz, házhoz, és az ingatlan környéke megfelel 
az igényeiknek. Nálunk ez egyáltalán nem lehetet-
len, mert  rengeteg olyan kisebb városrészünk van, 
amely megfelel az elvárásoknak. A kertvárosias és 
az urbánus környezet sok lehetőséget nyújt, és ezt 
bizonyára a beköltözők is értékelik. Persze mesz-
sze nem vagyunk hibátlanok, és igenis figyelünk 
azokra a lakossági észrevételekre is, miszerint a né-
pességnövekedést infrastuktúrálisan is kezelni kell, 
legyen szó óvodákról, iskolákról, a jóllétet szolgáló 
intézményekről. Azt hiszem, jó úton járunk: a ke-
rület épül és szépül, hitem szerint megszolgáljuk a 
bizalmat. 

– Milyen stratégia alapján folyik Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre fejlesztése? 
– Határozott elképzelésünk van, vízió nélkül ugyan-
is nem lehet építkezni és fejleszteni. Továbbra is a 
karakteres „teraszváros-koncepció” jegyében dolgo-
zunk, amelynek az az alapelve, hogy a városfejlesz-
tés harmóniát teremtsen az impulzív városias lét és 
a pihentető, nyugodt, természetközeli élmények kö-
zött. Már évekkel ezelőtt meghatároztuk azokat az 
irányokat, amelyek mentén az identitására büszke, 
fontos térségintegráló szerepkörrel, bővülő munka-
helykínálattal rendelkező kerületet építünk, amely 
élhető, szerethető otthont kínál a lakosainak. A tö-
rekvéseket elsősorban a zöld (kert)városi lakókör-
nyezet, a biztonságos belső közlekedési kapcsolatok, 
valamint a környezettudatos, a közösségi lét és az 

öngondoskodás területén is aktív lakosság erősíti. 
Tudjuk, hogy nem egyszerű feladatokat igyekszünk 
megoldani, de pontról pontra valósulnak meg rövid 
és középtávú stratégiai elképzeléseink. 

KIEMELT HELYEN ÁLL AZ  
INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS
– Melyek a jövőépítés legfontosabb programpontjai? 
– Jelenleg az infrastruktúra-fejlesztés áll kiemelt 
helyen, aminek révén folytatjuk a járdaépítési és a 
kerületi úthálózat-felújítási programot, és javítjuk 
a közösségi közlekedés feltételeit. Önállóan vagy a 
fővárossal közösen kivesszük a részünket a villa-
moshálózat, a kerékpáros úthálózat bővítéséből, az 
új P+R parkolók létesítéséből, és az elővárosi vasúti 
közlekedés feltételeinek javítását, és a közúti rend-
szer fejlesztését tűztük ki célul, aminek jelentős gaz-
daságélénkítő hatása lesz. Szeretnénk, ha továbbra 
is a megszokott módon növekedne a helyi munka-
helyek száma, ennek érdekében a kreatív-innovatív 
és a szolgáltatószektor szereplőinek az igényeik-
nek megfelelő vállalkozási környezetet teremtünk. 
Emellett folytatódik az oktatási-nevelési-szociá-
lis-egészségügyi intézmények korszerűsítése, az ön-
kormányzati lakásállomány felújítása, a lakótelepi 
és a kertvárosi épületek energiahatékonyságának 
javítása is. A repülőtér környezetében mostanában 
kialakult helyzettel, a gépek fel- és leszállását kísérő 
zaj kérdésével kapcsolatban pedig akár a saját kor-
mányunkkal is hajlandóak vagyunk vitába szállni, 
ha a kerületi életminőség javításáról van szó.

 

A GENERÁCIÓKON ÁTÍVELŐ 
SZOLIDARITÁS
– Hogyan érhető tetten az a sokszor hangsúlyozott 
polgármesteri szándék, miszerint a kerület tevőlege-
sen is segítse a különböző társadalmi csoportokat?
– Nagyon fontos dolog, amit kérdez, mivel közpo-
litikai intézkedéseink alapja a generációkat átölelő, 
a generációkon átívelő szolidaritás és gondoskodás. 
Ennek köszönhető az, hogy gyakorlatilag az összes 
nemzedék megkapja a számára aktuálisan fontos 
támogatást és törődést. Ez egy évek óta jól műkö-
dő rendszerben valósul meg. Az újszülötteknek, 
az újdonsült szülőknek a Gólyahír program révén 
kiosztott  csomagjaink segítenek, a gyerekek az is-
kolakezdéshez tanszercsomagokat kapnak, az ifjú 
házasok önkormányzati kártyát, a rászorulókat, a 
szépkorúakat pedig évente többször élelmiszercso-

maggal, adományokkal támogatjuk. Egyetlen szám-
szerűsített példa a segítségnyújtásra: az idén több 
mint 17 ezren kaptak karácsonyi élelmiszercsoma-
got, ami hatalmas szám, ennek ellenére ellenvetés 
nélkül álltunk ki a támogatás mellett. Mindezen fe-
lül gondolunk az idősek szellemi fittségének megőr-
zésére is – ezt a feladatot a kerületünkben országos 
összehasonlításban is páratlan eredményességgel 
működő Nyugdíjas Akadémia teljesíti. 

– Már az első polgármesteri székfoglalójában leszö-
gezte, hogy az egészséget kulcsfogalomnak tartja a 
fejlesztésekben. 
– Így igaz, mivel az egészség megőrzése az egyik 
legjobb befektetés. Hála az Istennek Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrén minden adott ahhoz, hogy 
egészséges környezetet biztosítsunk: a kertvárosi ré-
szek nagy aránya már önmagában is sokat segít ab-
ban, hogy egészségtudatosabban gondolkozzunk. A 
meglévő zöldfelületeinket, a parkokat, a fasorokat, 
a helyi erdőket óvjuk és ápoljuk, ahol lehet, komoly 
területrendezést hajtunk végre. Az egészségtudatos-
ság jegyében pedig folyamatosan korszerűsítjük és 
bővítjük a sportcentrumokat, javítjuk az óvodai és 
az iskolai sportolás feltételeit, támogatjuk a fiatalok 
iskolai időn túli sporttevékenységét és a helyi spor-
tegyesületeket is. Nem mellesleg átépítjük és bővít-
jük a Lőrinci Sportcsarnokot, ami a következő idő-
szak legnagyobb kerületi beruházása lesz. 

ÚJABB MÉRFÖLDKŐ  
A KERÜLET ÉLETÉBEN
– Milyen évre számít jövőre?
– Eddig egyetlen évünk sem volt könnyű, és ez vél-
hetően jövőre sem lesz másként… Ráadásul helyha-
tósági választások is lesznek, ami újabb mérföldkő 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre életében. Az már most 
látszik, hogy a tét nem kicsi: vagy tovább folytatjuk a 
városépítő munkánkat a kormány és a főváros hat-
hatós támogatásával, vagy újra felbukkanak a letűnt 
korszak szereplői, és beleveszünk a nagypolitikai csa-
tározásokba, ami miatt kiesünk a vérkeringésből, és 
amit felépítettünk, az szép csendben elsorvad. Azt hi-
szem, az a legfontosabb, hogy tudjunk választani jó és 
rossz között, és felismerjük az üres és a tartalommal 
teli beszéd, a hamis ígéretek és a tettekkel bizonyított 
elkötelezettség közötti különbséget. 

– Nem lehet nem észrevenni, hogy az ellenzéknek 
szólnak a mondatok.
– Több, mint bosszantó, hogy a kampány már most 
elindult, és ez nem nekünk volt sürgős. Olyan ér-
zésem van, mintha az ellenzék rájött volna: jövőre 
még az eddigieknél is kevesebb esélye lesz a válasz-
tók megnyerésére, mivel az elmúlt időszakban nem 
sokkal járultak hozzá a kerület fejlődéséhez, ami 
miatt joggal érezhetnek lelkiismeretfurdalást. Jóma-
gam nem vagyok „hirtelen típus”, de még engem is 
felkiáltásra sarkall, ha látom a nemtelen eszközöket, 
a kommentálhatatlan stílust, a szisztematikusan fel-
állított „fake news-gyárak” álhírtermelését, amely 
egyre agresszívabban próbálja tematizálni a közbe-
szédet. Különösen elszomorít az, hogy ebben né-
hány önkormányzati képviselő, ellenzéki politikus 
is komoly szerepet vállal hol kezdeményezőként, 
hol kéretlen prókátorként. Nehéz elhinni, hogy az 
igazság nem nagyon számít. Mi viszont sohasem 
voltunk komédiások, és nem úgy nézünk Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrére, mintha cirkuszi manézs 
lenne, ahol a fellépők csak figyelmet és tapsot akar-
nak kapni. Szerintem ez igazi produkció nélkül nem 
megy, márpedig abból igen keveset látunk. 

NYUGODT  
ÉS KISZÁMÍTHATÓ ÉLET
– Ezek szerint zajos kampányra számít…
– Az ellenfelek bizonyára ezt az utat választják majd, 
de azt gondolom, kevés esélyük van arra, hogy a 
módszereik támogatást kapjanak, mivel a kerületnek 
nem zajra, hanem nyugodt és kiszámítható életre van 
szüksége. Az ilyen-olyan bizonytalan hátterű, legin-
kább önkormányzati ellenzéki képviselőkhöz köthe-
tő internetes közösségi oldalak a hazugságra épülnek. 
Mondanak valamit, felkapnak valamit, hazugságot 
hazugsággal magyaráznak, és a végén mindent lóg-
va hagynak a levegőben – az ellenvetésekre sosincs 
mondanivaló, a kérdésekre sosincs válasz. Kétség-
beesett vergődéssel kiizzadt figyelemelterelés zajlik, 
ami jelentős károkat okoz mindannyiunknak. Ezzel 
szemben mi határozottan elutasítjuk a zavarkeltést, 
az igaztalan vádaskodást, az öncélú botránykeltést. 
Meggyőződéssel valljuk, hogy csak a nyugalom és a 
biztonság teremthet olyan közeget, amiben építkez-
hetünk: a kerület érdeke csak az lehet, hogy nyugal-
mat és biztonságot teremtsünk. 

�„A kerületiek értik és értékelik azt a városépítő munkát, amit végzünk” – fogalmazott Ughy Attila polgármester, akivel 
értékeltük az elmúlt időszakot, és számba vettük a Pestszentlőrinc-Pestszentimre előtt álló legnagyobb kihívásokat. A 
polgármester a karácsonyi köszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy becsüljük meg, amink van, és a boldogságun-

kat ne tegyük a kívánt tárgyak megszerzésének függvényévé.  
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A karácsonyi élelmiszercsomagok osztását ugyan csak 
9 órától hirdették meg, mégis voltak, akik már három-
negyed órával előbb a Lőrinci Sportcsarnokhoz érkez-
tek. Volt, aki a kiskocsiját húzva jött, mások csak na-
gyobb bevásárlótáskával. Egyedül, párosan vagy akár 
kisebb csoportban, de sokan láthatóan már piacon is 
jártak korábban, összekötve így a kellemest a hasznos-
sal. Az élelmiszercsomagokat két helyszínen állították 
össze és osztották az önkormányzat alkalmazottai, a 
Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. dolgozói és 
önkéntesek: december 11-én és 12-én a Lőrinci Sport-
csarnokban és a Pestszentimrei Sportkastélyban. 

INKÁBB AZ UNOKÁKNAK
Akik valamivel korábban érkeztek december 12-én 
a Lőrinci Sportcsarnokba, azoknak szerencséjük 
volt, mert nem kellett sokat várniuk a csomagok 
kiosztására, amiben ekkor Ughy Attila polgármes-
ter is személyesen működött közre.

– Az élelmiszercsomagok ilyenkor már hagyo-
mányos kiosztása mögött a társadalom különböző 
rétegei, illetve az idősek és a fiatalok közötti szolida-

ritás gondolata fedezhető fel. Ezzel a XVIII. kerület 
aktív közössége mutatja meg segítő támogatását, 
mert az ő adóbevételeikből származó javakat fordít-
juk arra, hogy karácsonykor könnyíteni tudjunk a 
szépkorúak élethelyzetén.

A polgármester hangsúlyozta, hogy az alapvető 
élelmiszerek mellett olyan termékeket is beletesz-
nek a csomagba, amelyek megvásárlását talán nem 
engedheti meg magának egy nyugdíjas, vagy úgy 
gondolja, hogy ennyi pénzből inkább az unokák-
nak vesz ajándékot. 

– Nem biztos például, hogy venne magának sza-
loncukrot vagy kávét – tette hozzá Ughy Attila.

A LEGINKÁBB VÁRT ESEMÉNY
Az élelmiszercsomag átvételére jogosult 65 évnél 
idősebb kerületiekről Holové Zsolt, az önkormány-
zat humánszolgáltatási irodájának vezetője el-
mondta, hogy idén mintegy 20 500-an kaptak érte-
sítést arról, hogy átvehetik az élelmiszercsomagot. 

– Amikor évekkel ezelőtt elkezdtük a csoma-
gosztást, 20 ezer alatt volt a jogosultak száma, ám 

ahogy az idősek száma országos méretekben is nö-
vekszik, a kerületi 65 év fölöttiek is többen lettek. 
Eközben sok fiatal is költözik Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrére, akik még gyermekvállalás előtt áll-
nak, vagy kicsik a gyermekeik, ami ugyancsak ki-
hívások elé állítja az önkormányzatot a megfelelő 
óvodai és bölcsődei férőhelyek tekintetében. 

Az irodavezető hozzátette, hogy csaknem 18 ez-
ren jöttek el a karácsonyi csomagjukért. A húsvéti 
ajándékozással és az őszi burgonyaosztással együtt 
évenkénti három ilyen akció közül talán a karácso-
nyi a leginkább várt esemény. 

ÜNNEPHEZ MÉRTEN
Az önkormányzat munkatársai az adott ünnephez 
igazodva igyekeznek összeválogatni a csomag tartal-
mát. A mindig benne levő liszt és tészta – mint alap-
vető élelmiszer – mellett húsvétkor kolbászt, tormát 
és kalácsot, ilyenkor pedig szaloncukrot, lencsét és az 
utóbbi években kávét is tartalmaz a csomag. 

Mintegy 76 tonna élelmiszerről van szó, amely-
nek a helyszínekre szállítása és kiosztása nem cse-
kély feladat. E jelentős mennyiségű áru logisztikai 
kezeléséről Holové Zsolt elmondta, hogy a korábbi 
évek tapasztalatai alapján nem a szállítás napján 
osztják a csomagokat, mert elég, ha az egyik fajta 
áru elakad valahol útközben, akkor már nem lehet 
időben összeállítani a gondosan eltervezett csoma-
gokat. Ez már csak azért is kellemetlen volna, mert 
az emberek 60–65 százaléka az első nap délelőttjén 
elmegy a csomagjáért.

A megmaradó csomagokból olyan közhasznú 
civil szervezetek kapnak, mint a Nagycsaládosok 
Egyesületének helyi szervezetei, a hajléktalanokkal 
foglalkozó Tiszta Forrás Alapítvány, amellyel szer-
ződésben is áll az önkormányzat, valamint a Csibész 
Család- és Gyermekjóléti Központ, amely a rászo-
ruló családoknak osztja ki a megmaradt élelmiszert.

Karácsony előtt 76 tonna élelmiszert osztottak szét a kerületi idősek közöttKÖZÉLET

A karácsonyt megelőző várakozás időszakában, 
advent idején valamiképp már az előttünk álló 
ünnepekkel, az ajándékozással vagyunk elfoglalva. 
Ilyenkor a kerület szociális intézményeiben és az 
idősotthonokban is nagyobb a készülődés, illetve 
a mozgás, és nem csak azért, mert az ünnepekhez 
közeledve a családtagok is gyakrabban látogatják a 
hozzátartozóikat. 

Az önkormányzat vezetői december 11-én a 
Fővárosi Önkormányzat által fenntartott kerületi 
intézményt látogatták meg. Ughy Attila polgár-
mester, Dömötör István alpolgármester és Holové 
Zsolt, a humánszolgáltatási iroda vezetője aján-

dékcsomagokat vitt az Alacskai úti Idősek Ottho-
nában élőknek.

A bent lakó időseket köszöntve Ughy Attila 
hangsúlyozta, hogy az átadott ajándékra nem úgy 
kell tekinteni, mintha azért bárki köszönetet várna, 
hanem éppen ellenkezőleg, ezzel igyekszik megkö-
szönni az önkormányzat az időseknek azokat az ak-
tív éveket, amelyekkel lehetővé tették a fiatalabbak 
felnevelkedését. 

– Az ifjabbak és a középkorosztályok dolga, 
hogy gondoskodjanak a náluk idősebb generáci-
óról – mondta a polgármester, egyúttal kellemes 
adventi készülődést, áldott karácsonyt és boldog új 
évet kívánva az otthon lakóinak.

Nyolcadik éve szokás a kerületben, hogy min-
den 65 év fölötti lakos ajándékcsomagot kap, füg-
getlenül a szociális helyzetétől. Hasonlóan a húsvét 
előtti akcióhoz, a karácsonyi ajándékosztás is na-
gyon népszerű az érintettek körében. Az ajándé-
kozás gesztus az önkormányzat részéről, ezért nem 
vizsgálják a jogosultak szociális helyzetét. 

A XVIII. kerületben jelenleg több mint 20 ezer 
65 évnél idősebb ember lakik, akik közül a koráb-
bi évek tapasztalatai alapján mintegy mintegy 90 
százalék él a lehetőséggel és veszi át az ajándékát. 
Aki személyesen nem tud megjelenni, annak a 
meghatalmazottja veheti át a csomagot, de kérésre 
az önkormányzat is házhoz viszi azt. Az alapvető 
élelmiszereket és édességet tartalmazó csomagokat 
idén is a szociális területen dolgozó munkatársak 
állították össze.

AJÁNDÉK – TÁRSADALMI 
SZOLIDARITÁSSAL
Az idősek karácsonyát igyekszik megszépíteni az önkormányzat

KÖSZÖNET AZ AKTÍV ÉVEKÉRT
Meglepetés az idősek otthona lakóinak

Akik csomagolják és osztják
A kerületi ajándékcsomag elkészítésének 
és kiosztásának már évek óta jól bevált 
menete van. Az önkormányzat munka-
társai mellett részt vesznek a munkában 
a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
dolgozói, valamint a XVIII. kerületi Nyugdíjas 
Érdekvédelmi Egyesület (NYÉVE) tagjai és 
középiskolás önkéntesek is. Ez utóbbiak 
inkább a tavaszi osztásba segítenek be, 
amikor jobban belefér az idejükbe a délutá-
ni szociális és közösségi munka.

Másféle csomagok
Az itt élők is XVIII. kerületi állandó lakcímmel 
rendelkeznek, de nekik mások az igényeik, 
mint azoknak a nyugdíjasoknak, akik otthon, 
saját családi környezetben élnek. Ezért az 
ő ajándékcsomagjaikat ennek megfelelően 
állították össze. A csomagok papír zsebken-
dőt, pezsgőtablettát, gyümölcslevet, kekszet, 
linzert, sajtos tallért, piskótaszeleteket és egy 
üveg mustot tartalmaztak.
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�Ajándékokat vittek a kerület vezetői december 11-én az Alacskai úti 
Idősek Otthonába, amelynek mintegy százharminc lakója örömmel 
fogadta az ő igényeik figyelembevételével összeállított csomagokat. 

�Két helyszínen, a Lőrinci Sportcsarnokban és a Pestszentimrei Sportkas-
télyban mintegy 76 tonna élelmiszerből összeállított csomagot osztott ki az 
önkormányzat a kerület 65 év fölötti lakosainak karácsonyi ajándékként.

Az oldalt összeállította: Bodzay Zoltán

■  Folytatódnak a kerületi Fejlesztések – adta 
hírül január 23-án megjelent interjújában 
Kucsák László országgyűlési képviselő. A 
beruházások elsősorban az oktatást és az 
egészségügyet érintették.

■  a Vackor óVoda járt jól azzal, hogy a ke-
rület február elején csatlakozott az eCentral 
elnevezésű uniós programhoz, amelynek 
célja a közintézmények hatékony energiafel-
használása. A kísérleti jellegű energetikai terv 
tanulsággal szolgálhat a további hasonló 
projektekhez. 

■  BőVült a kossuth tér a megújítását célzó 
második ütemben, amely februárban 
kezdődött meg. A bővítésre a tér felületének 
átalakításával nyílt lehetőség. Az új város-
központ tehát szebb és nagyobb is lett a 
projektnek köszönhetően. 

■  Folytatódott a lakatostelep mellett kiala-
kított Brenner János-pihenőpark fejlesztése 
márciusban. Az Erőmű-tó környéke koráb-
ban elhanyagolt terület volt, az önkormány-
zat több lépcsőben alakította azt pihenőpar-
kká az itt élők örömére.

■  töBB játszóteret újítottak Fel 2018 folya-
mán a kerületben. Március 20-án a Vándor 
Sándor utcai park megújulásáról számolt 
be a Városkép, s a tavasz folyamán átadták 
az ugyancsak felújított Pöstyén téri, Hargita 
téri, Gyékény téri, Alacskai úti, Tímea téri és 
Halomi úti játszóteret is. 

■  húszezer csomagot osztott szét húsvét 
előtt az önkormányzat. Az élelmiszerrel első-
sorban a hatvan felettiek ünnepéhez kívánt 
hozzájárulni a kerület.

■  az április 8-i Választások eredménye-
ként Kunhalmi Ágnes (MSZP) lett Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési 
képviselője. 

■  az erdőgondnokság BeVáltotta a hozzá 
fűzött reményeket – erről Dömötör István 
alpolgármester beszélt április elején a Vá-
rosképnek. A pesti oldalon a XVIII. kerület az 
egyik legnagyobb erdőfelülettel rendelkező 
városrész. A politikus elmondta, ezért is na-
gyon fontos ezek tisztán és rendben tartása.

■  ingyen strandBelépőt kaptak a bizonyítvány 
mellé a tanév végén a kerületi diákok. A hírt 
májusban, a Bókay-kerti gyermeknapi feszti-
válon jelentette be Ughy Attila polgármester.

■  a lurkó-liget óVoda BőVítéséről döntött 
az önkormányzat. A hírt június közepén 
jelentette be Galgóczy Zoltán alpolgármester 
és Kucsák László. A férőhelyek számának 
növelésére azért volt szükség, mert Szent 
Imre-kertvárosba egyre több család és fiatal 
pár költözik.

Ez volt az év
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5Befejeződött a Bambi bölcsőde teljes külső felújítása FEJLESZTÉSEK

A tornaszoba december 5-i átadóünnepségén az 
óvoda kis lakói verses-táncos műsorral kedvesked-
tek a felnőtt vendégeknek. Szabó Viola Emília intéz-
ményvezető elmondta, hogy az önkormányzat által 
elvégzett felújításon túl a saját költségvetésükből is 
áldoztak a tornaszoba megszépítésére.

– A kis terem falait régi lambériaburkolat fedte, 
ami az évtizedek során tönkrement, és sehogy sem 
illett a megújult padlóhoz és az új bútorzathoz. Az 
óvoda dolgozóinak keze munkáját dicséri a lambéria 
helyett felhelyezett faburkolat, ami a világoszöld szí-
nével jól illik a sötétebb zöld padlóhoz is.

Az óvoda vezetője azt is kiemelte, hogy a torna-
szoba felújításán kívül az informatikai eszköztár fej-
lesztéséhez is nagy segítséget kaptak az önkormány-
zattól. 

– Sikerült az emeletre bevezetni a telefont és az in-
ternethálózatot, valamint három laptopot is tudtunk 
vásárolni, ami rendkívüli mértékben megkönnyíti 
az óvónők munkáját. Azt is elmondhatom, hogy az 
óvodánk fejlődésében nagy szerepe van a kitűnő dol-
gozói közösségnek, és a lelkes szülők támogatása is 
segíti a kitűzött céljaink elérését – tette hozzá Szabó 
Viola Emília, arra is utalva, hogy az óvoda folyosóit 
egy festőművész édesapa rajzai díszítik, a mesehősök 
kiszínezését pedig az anyukák vállalták.

Az óvoda és az önkormányzat jó kapcsolatát a ter-
met átadó Galgóczy Zoltán is kiemelte.

– A kerületi óvodák vezetői folyamatosan 
bombázzák az ötleteikkel az önkormányzatot, 

ami nagyon jó dolog, még akkor is, ha gondol-
kodnunk kell, hogy mit hogyan valósíthatunk 
meg. Ugyanakkor igyekszünk megfelelni az igé-
nyeknek. A tornaszobák felújítása is ezek közé 
tartozott, és örömteli, hogy folyamatosak az ilyen 
irányú fejlesztések. A Szivárvány óvodában is át-
adtuk már a felújított tornaszobát, a Cseperedő 
óvodában most készül, és reményeink szerint a 

jövő év elején a Zenevár óvoda tornaszobája is 
megújul – mondta az alpolgármester. – Nagyon 
fontos az óvodai tornaszobák felújítása, megépí-
tése, hiszen a gyerekek mozgásigényét télen, illet-
ve rossz időben is ki kell elégíteni, amikor nem 
lehet kimenni az udvarra.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekessé-
gekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.

VÁLTOZÁSOK KÍVÜL-BELÜL
Modern konyhában készülnek a finomságok

ÚJ TORNASZOBA A VÁNDOR OVIBAN
Újjávarázsolt tornaszobát vehettek birtokba a gyerekek december elején a Szent Lőrinc-telepen lévő Vándor óvodában. A megújulás 
az ízületeket kímélő rugalmas sportpadlónak, a nagyméretű gardróbszekrényfalnak és a színes falburkolatnak köszönhető.

A Bambi bölcsőde 1982-ben épült, hat csoport-
szobájában összesen 72 kisgyerek elhelyezésére 
van lehetőség. Az intézmény rendkívül népsze-
rű, és nem csak a környéken élők körében. Ezt 
az is jól mutatja, hogy telt házzal működik, és 
azoknak, akik ide szeretnék beadni a gyermekü-
ket, bizony gyakran kell várniuk egy-egy felsza-
baduló helyre. 

SEGÍTSÉG A CSALÁDOKNAK
Ughy Attila polgármester a köszöntőjében úgy 
fogalmazott, hogy a modern korban a bölcsőde 

vette át azt a szerepet, amit régen a család idő-
sebb tagjai töltöttek be. A kicsikre már nem a 
nagyszülők vigyáznak, hiszen gyakran még ők is 
dolgozni járnak.

– Sokat változott a világ. A felvilágosodás, a 
modern kor, az iparosodás és a polgári társada-
lom virágzása óta egészen másként rendezked-
nek be az életre az emberek. A generációk külön 
életet élnek, és bár a szeretetbeli kapcsolat meg-
maradt, az egzisztenciális lehetőségek más-más 
irányokba terelik a felnőtteket. De ahogy a ré-
gebbi korok emberének, úgy a ma élő szülőknek 
is szükségük van segítségre a gyermeknevelés-

ben a boldoguláshoz. Önkormányzati szinten 
az egyik ilyen segítségnyújtás a bölcsődei elhe-
lyezés. Amint azt Gál Andrea intézményvezető 
elmondta, szerencsésnek érzi a bölcsődét, mert 
az önkormányzat rendszeresen gondoskodott a 
karbantartásról, és így a 36 év egyáltalán nem 
látszik meg az épületen.

– Úgy gondolom, hogy most már teljesen 
elégedettek lehetünk, és apróságoktól eltekintve 
késznek mondhatjuk a bölcsődénket – mondta.

LÁTHATÓ A FEJLŐDÉS
A Bambi bölcsőde önkormányzati támogatás-
ból újult meg. Dömötör István alpolgármester 
az átadáskor reményét fejezte ki, hogy ahogy az 
elmúlt néhány évben, úgy a jövőben is lesz lehe-
tőség további bölcsődei modernizálásokra.

– Az önkormányzat minden évben mintegy 
200 millió forintot juttat a szociális ágazat-
ban szükséges infrastrukturális felújításokra. 
Ez a korábbi években egy nagyon elhanyagolt 
terület volt, az utóbbi öt évben azonban jelen-
tős eredményt értünk el. A bölcsődék esetében 
például minden évben megvalósul egy jellem-
zően egy intézményt érintő nagyobb felújítás, 
a műszaki tartalomtól függően 50–100 millió 
forint közötti összegből. A fennmaradó pénz-
ből igyekszünk a többi intézményben kisebb 
mértékű karbantartási, felújítási munkákat el-
végezni.

Így újult meg a Bambi 
A Bambi bölcsőde idei felújításáról feb-
ruárban döntött a XVIII. kerületi önkor-
mányzat képviselő-testülete. Akkor saját 
forrásból 65 millió forintot szavaztak meg 
többek között a tető és a homlokzat 
szigetelésére, a konyha felújítására és a 
nyílászárók cseréjére. Az épület középső 
részén már 2011-ben elvégeztek bizonyos 
felújítási munkákat. A bölcsőde játszóud-
vara 2014–15-ben újult meg. Ekkor új 
játszóeszközöket telepítettek, majd talaj-
cserét követően szép zöld gyepet kapott 
az udvar, kiépült a locsolórendszer és a 
megfelelő helyeken térkőburkolat készült. 
A nyáron a szokásos éves karbantartás 
jegyében több csoportszoba is új szí-
nekbe öltözött, a kicsiket ősszel barátsá-
gos zöld, sárga, barack és halványpiros 
árnyalatú szobák fogadták. 
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�December elejére elkészült a ganzkertvárosi Bambi bölcsőde 
külső felújítása. A tető- és homlokzatszigetelés, a festés és a 
nagy udvar két teraszának felújítása mellett az épület belsejében 

is változás történt. A régi konyhából egy új, modern eszközökkel fel-
szerelt konyha lett. A fejlesztés befejezésének alkalmából december 
6-án tartott kis ünnepségen Ughy Attila polgármester Dömötör István 
és Lévai István Zoltán alpolgármesterek társaságában köszöntötte az 
intézmény dolgozóit. A bölcsőde kis lakói pedig versekkel, mondó-
kákkal lepték meg a felnőtteket.

MÉG TÖBB 
INGYENES WIFI 
Az okostelefonok és a kisméretű netbook-számí-
tógépek révén egyre több mindent lehet elintéz-
ni a világháló segítségével. Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre önkormányzata ennek megfelelően 
bővíti azoknak a helyeknek a számát, ahol in-
gyenesen érhető el az ehhez szükséges wifi. A 
Kossuth téren indult el idén augusztusban a nyílt 
hozzáférésű internetszolgáltatás az önkormány-
zat és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 
együttműködésével. A városüzemeltető cég fo-
lyamatosan fejleszti az ingyenes wifi-hálózatot a 
kezelésében lévő intézményekben.

– Az önkormányzat úgy döntött, hogy a 
kerület különböző találkozási pontjain, mint 
például a Kossuth téren vagy a régi piactéren 
található Jégteraszon is mindenki hozzáférhes-
sen az internethez. Szeretnénk, ha a találkozási 
pontok még több embert vonzanának – mond-
ta el Ricsóka-Müller Gyöngyi, a Városgazda Zrt. 
kommunikációs vezetője. – Ingyenes wifi-csat-
lakozási lehetőség van már a TUD18 Képzés-
koordinációs Irodában, a Városgazda Kondor 
Béla utca 16. szám alatti telephelyén, a Pest-
szentimrei Sportkastélyban, a Park uszodában, 
a Vilmos Endre Sportcentrum területén az 
uszodában és az Akadémia Fitneszben, a Vá-
rosgazda Baross utcai ügyfélszolgálatán, a cég 
központi irodájában (Üllői út 423.), a Deák Fe-
renc „Bamba” Sportcentrumban is. P. A.

Az oldalt összeállította: Puskás Attila

■  két nagy Beruházásról tárgyalt május 
29-i ülésén a képviselő-testület: az egyik 
a Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrumon 
belül a Lőrinci Sportcsarnok teljes felújítá-
sa, a másik a pestszentimrei Vasút utcára 
tervezett parkolósor. A Budapest Airport 
Aréna néven megújuló csarnok átépítése a 
Budapest Airport Zrt. tao-támogatásának 
köszönhető, a parkolósort pedig a terü-
leten társasházat építő ingatlanberuházó 
anyagi hozzájárulásával tudja kialakítani az 
önkormányzat.

■   egynyári Virágokat osztottak a Bókay-kert-
ben júniusban. A növényeket az önkor-
mányzat Szebb, virágosabb kerületünkért 
pályázatán indulók kaphatták. Az akcióban 
évről évre többen vesznek részt, idén 
1400-an vették át a virágokat.

■   a haVanna-hetiVásár területének Fel-
újításáról döntött június 19-i ülésén a 
képviselő-testület. A rendkívül népszerű 
hetipiac számára modern, higiénikus és 
jól megközelíthető vásárteret alakít ki az 
önkormányzat.

■   lezárult a Bókay-gödör megújításának 
első üteme júniusban. A Bókaytelep nép-
szerű játszóterén a kitöredezett futballpálya 
helyén műanyag borítású multifunkciós 
sportpályát alakítottak ki. Őszre a lakossági 
kéréseknek megfelelően a kapuk mögötti 
palánkot hálóra cserélték, így kevesebb zaj 
terheli a környezetet. 

■   ingyenes Füzetcsomagok osztását jelen-
tette be augusztus közepén az önkor-
mányzat. Az ajándékot a kerületi tanév-
kezdő iskolások kapták. Ez volt az ötödik 
alkalom, hogy a kerület ily módon járult 
hozzá a tanévkezdéshez. 

■   Folytatódott a Balassa és a haladás 
utca sarkán húzódó közterület fejlesz-
tése. A piac melletti terület helyére olyan 
közösségi tér kialakítását tervezi az 
önkormányzat, amely rendezvényeknek 
is helyet adhat. 

■   új rendőrkapitány, Jánosik István ezredes 
került a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapi-
tányság élére. A megbízott kapitányságve-
zető szeptember 13-án a képviselő-testület 
előtt is bemutatkozott. 

■   megnyílt a Fedett jégpálya a régi piactéren 
november végén. A létesítmény 2011 óta 
szolgálja a téli hónapokban a kerületiek 
aktív kikapcsolódását. 

Ez volt az év
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6 Egészségügyi, szociális és sportcélú fejlesztések is megvalósulnak 2019-benKÖZÉLET

Közmeghallgatásra hívta az önkormányzat képvise-
lő-testülete december 13-án a polgármesteri hivatal 
I. emeleti tanácstermébe a kerület lakóit. A minden 
érdeklődő számára nyitott rendezvény fő témája 
ugyan a Tomory Lajos Múzeum helytörténeti tevé-
kenységének és jövőbeli terveinek bemutatása volt, 
de a kerületet érintő bármilyen ügyben kérdezhették 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre lakosai a kerület veze-
tőit, képviselőit. 

Azért választották idén a közmeghallgatás fő té-
májává a Tomory Lajos Múzeumot, mert az idén 
márciusban múzeummá előlépő helytörténeti gyűj-
temény birtokba vehette új székhelyét, a felújított 
és átalakított Herrich–Kiss-villát. Noha a múzeum 
szakemberei már az elmúlt hónapokban is rendezvé-
nyeket szerveztek a kerület egyik legrégibb és egyben 
legszebb műemlékjellegű épületében, a villát a mint-
egy 71 millió forint értékű felújítást követően novem-
ber 14-én adták át a rendeltetésének.

Heilauf Zsuzsanna nagy eredménynek nevezte az 
intézmény önállóvá válását és a villa újjászületését. A 

múzeum igazgatója ismertette az intézmény történe-
tét, a berendezett kiállításokat, valamint részletesen 
szólt a Herrich–Kiss-villa felújításának folyamatáról. 
Megköszönte mindenkinek a munkáját, aki az épület 
felújításában valamilyen módon részt vett, és kitért a 
múzeum jövőbeli terveire is.

Heilauf Zsuzsanna bemutatta azt a most elkészült 
sétaapplikációt is, amelynek segítségével az érdek-
lődő végigjárhatja a kerület két érdekességeket tar-
talmazó útvonalát, amelyek közterein, épületein és 
szobrain keresztül bepillantást nyerhet a kulturális 
és épített örökségbe. Az MTA SZTAKI-val, a PIK-kel 
és a XVIII. kerületi Értéktár Bizottsággal közösen ki-
fejlesztett, okostelefonra ingyenesen letölthető alkal-
mazás révén a felhasználó séta közben mindig meg-
találja a térképen az aktuális helyzetét, és ha kedve 
tartja, követheti és visszanézheti képekben, valamint 
szövegben az elhangzó ismertetőt. 

A közmeghallgatás egyik legaktuálisabb témája 
a szomszédos Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
keltette zaj és egyéb káros környezeti hatások elvisel-

hetőségének a kérdése volt. Az előre megfogalmazott 
vagy a helyszínen elhangzó kérdések legtöbbje ezzel 
volt kapcsolatos. A repülőteret érintő ügyekben ille-
tékes HungaroControl Zrt. és Budapest Airport Zrt. 
képviselőinek felszólalása után a hallgatóság körében 
vita bontakozott ki a kerület és a cégek közötti lehet-
séges stratégiákról. Abban azonban csaknem minden 
érintett egyetértett, hogy a helyi önkormányzatnak 

akár a Fővárosi Önkormányzat, akár az illetékes mi-
nisztériumok bevonásával is folytatnia kell a tárgya-
lásokat a káros környezeti hatások csökkentése érde-
kében. Erre a kerület vezetői ígéretet is tettek.

Az egyéb kisebb-nagyobb ügyekben elhangzott 
kérdésekre vagy a helyszínen válaszoltak a városve-
zetők, vagy írásban ígértek tájékoztatást.

-bodzay-

TAVASSZAL INDULHAT A FEJLESZTÉS
Megépülhet az új gyermekorvosi rendelő Pestszentimrén

KÖZMEGHALLGATÁS KÖZÜGYEKRŐL
A múzeum és a repülőtér is napirenden volt 

PUSKÁS ATTILA 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata a 
közrend és a közbiztonság fenntartása érdekében 
– anyagi lehetőségeihez mérten – több éve támo-
gatja a XVIII. kerületi Rendőrkapitányságot. Ezt 
az önkormányzat 2019-ben is megteszi, az ez évi 
támogatás összegével megegyező mértékben, ösz-
szesen 78 millió 480 ezer forinttal. A pénz egy ré-
sze a térfelügyeleti rendszer üzemeltetéséhez nyújt 
segítséget, a fennmaradó összeg pedig a közbiz-
tonság fenntartását célzó úgynevezett túlszolgálat 
finanszírozásához járul hozzá.

SPORTCÉLÚ FEJLESZTÉSEK
A Városgazda Utánpótlás Akadémia 2017-ben pá-
lyázatot nyújtott be a Magyar Úszó Szövetséghez 
annak érdekében, hogy a Vilmos Endre Sportcent-
rum uszodájában korszerűsíteni lehessen a me-
dencetisztítási berendezéseket. A pályázat pozitív 

elbírálásához a tulajdonos önkormányzatnak nyi-
latkoznia kellett arról, hogy biztosítja a fejlesztés 
megvalósítását, és vállalja, hogy a létesítmény 15 
éven át  uszodaként fog üzemelni. A képviselő-tes-
tület felhatalmazta a polgármestert a tulajdonosi 
nyilatkozat aláírására, így megvalósulhat az újabb 
fejlesztés az uszodában.

Az önkormányzat tulajdonosként hasonló mó-
don biztosította a támogatásáról a Deák Ferenc 
„Bamba” Sportcentrum teniszpályáit bérlő Te-
niszport.hu Sportegyesületet, amely így az Emberi 
Erőforrások Minisztériumától pályázaton elnyert 
22 millió forintot a pályák lefedésére és a bérelt ki-
szolgáló épületek korszerűsítésére fordíthatja.

MEGÚJUL A CSIBÉSZ
Az egészségügyi és a szociális területen megvaló-
suló fejlesztésekről is szóltak napirendi pontok. Az 
önkormányzat a Pestszentimrén működő Csibész 
Család- és Gyermekjóléti Központ Vezér utcai 

épületének felújítását tervezi. Az elmúlt évek során 
nyilvánvalóvá vált, hogy a szolgálat széles körű fel-
adatokat lát el, és a magas színvonalú szolgáltatás 
érdekében szükséges az épület infrastrukturális 
fejlesztése. A testület jóváhagyta a 80 millió forint 
értékű beruházás alapokmányát, így jövőre meg-
történhet az épület átépítése, bővítése, valamint 
gépészeti és energetikai korszerűsítése.

Jelenleg még a Nemes utcai 31. szám alatti régi, 
korszerűtlen épületben lévő rendelőben folyik a 
körzetben élő gyermekek orvosi ellátása, de a Ne-
mes utca 22. alatti telken hamarosan megépül az 
új pestszentimrei gyermekorvosi rendelő. Az 570 
millió forintos beruházás – amihez az állam a köz-
ponti költségvetésből 350 millió forint támogatást 
nyújt – az alapokmány elfogadásának köszönhető-
en várhatóan a jövő év márciusában megkezdőd-
het. Az új, akadálymentesített egészségügyi intéz-
ményben tágas, világos helyiségekben kap helyet a 
gyermek-háziorvosi és a védőnői szolgálat, vala-
mint a gyermekfogászat is. 
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Közmeghallgatást tartottak december 13-án a városháza tanácstermében, ahol a To-
mory Lajos Múzeum jelenéről és jövőjéről, valamint a kerületieket érintő egyéb fontos 
kérdésekről volt szó.

�Az önkormányzat 2019-es költségvetésének tárgyalásával és annak 
megszavazásával kezdődött a pestszentlőrinc-pestszentimrei képvi-
selő-testület december 13-i ülése. Az idei év utolsó rendes testületi 

ülésén a többi napirendi pont keretében a XVIII. kerületi Rendőrkapitány-
ság jövő évi támogatásának összegéről is döntöttek.

Modernebb lesz a Havanna-piac 
A XVIII. kerületi önkormányzat 2019-ben 
felújítja a Havanna Hetivásárt. A lakótelepen 
lévő piac korszerű kialakítása saját költség-
vetési forrásból, illetve a Tér_Köz pályázaton 
elnyert támogatásból valósulhat meg. A 
fejlesztés során a jelenleg lakókocsikból 
történő árusítás a kor követelményeinek 
megfelelően állandó épületben folyhat majd. 
Az új létesítmény az eladóknak és a vásár-
lóknak egyaránt kedvezőbb körülményeket 
biztosít azzal is, hogy parkolókat és kerék-
pártárolókat létesítenek, valamint szociális 
helyiségeket is kialakítanak.

Az idén öt új autóval is segítette a rendőrség hatékony működését az önkormányzat, és a 
közbiztonság fenntartására jövőre is lesz elegendő pénz   

■  a járdaprogram keretében folyamato-
san épültek, illetve megújultak a kerület 
járdaszakaszai. A Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. munkatársai a 
program során évről évre 20 kilomé-
ternyi felület újítanak meg. Idén 24,3 
kilométer készült el.

■  az önkormányzati Fenntartású intézmé-
nyek tavaly meghatározott karbantartá-
si és festési munkálatait is elvégezte a 
Városgazda. Ez az óvodákban, bölcső-
dékben, szociális és egészségügyi in-
tézményekben összesen 126 különféle 
szakipari munkát jelent.

■  az időjárástól Függetlenül egész 
évben javították a kátyúkat. A legtöbb 
feladat a téli hónapok után adódott, 
a fagykárokból eredően különösen 
fontos volt a tavaszi kátyúmentesítés. A 
városüzemeltető cég ehhez a mun-
kához a legmodernebb technológiát 
alkalmazza.

■  a nyári szünidőBen a Városgazda Után-
pótlás Akadémia ezúttal is megszervez-
te saját táborait a Bókay-kertben és a 
Vilmos Endre Sportcentrumban. A heti 
turnusok résztvevői számos sportág – 
köztük úszás és vízilabda, labdarúgás, 
kosárlabda, strandlabdarúgás, küzdő-
sportok – közül választhattak.

■  hét játszóteret érintő felújítási progra-
mot finanszírozott az önkormányzat az 
év első felében. A nagyjából 30 millió 
forint értékű felújítást a Városgazda 
munkatársai végezték el. A XVIII. kerü-
letben 56 közterületi és 55 intézményi 
játszótér van a cég kezelésében.

■  90 ezer Virágot ültettek ki tavasszal 
és nyáron Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre különféle pontjaira a kertészek. 
A Városgazda dísznövény-termesztési 
programja keretében a cég Haladás ut-
cai kertészeti telephelyén nevelt virágok 
díszítik a virágágyásokat. Az „Ültess 
fát kerületünknek!” program keretében 
866 fát telepítettek.

■  számos sikeres programot szervezett a 
Városgazda 2018-ban is. A Bókay-kert 
adott otthont a majálisnak, a gyermek-
napnak és a Bókay-kerti Napoknak. 
A Pestszentimrei Sportkastélyban 
tavasszal telt házas Demjén-koncertet 
rendeztek.

Ez volt az év
– Városgazda
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Pestszentlőrinc-Pestszentimre Építészeti-Műszaki 
Tervtanácsa negyedik alkalommal díjazta a tervtaná-
csi és településképi véleményezésre benyújtott tervek 
közül a legjobbakat. Az idén beadott 32 terv közül tíz 
jutott be a versenybe, s ezeket minőségük elismeré-
séül nyilvánosan is bemutatták a Herrich–Kiss-villá-
ban. A díjátadón a meghívott építészek mellett részt 
vett Ughy Attila polgármester, Lévai István Zoltán 
alpolgármester, Jankovits Vera kerületi főépítész, va-
lamint a tervtanács tagjai, építészek, meghívottak.

Ughy Attila a köszöntőbeszédében méltatta a 
helyszínt, Pestszentlőrinc-Pestszentimre egyik leg-
idősebb épületét, a felújított és néhány hete a rendel-
tetésének – vagyis a Tomory Lajos Múzeumnak, ben-
ne a Kondor Béla-emlékszobával – átadott villát. A 
polgármester kiemelte, hogy egy település arculatát 
az épített és az élő környezet együtt határozza meg. 

– Ebben a kerületben mindig igyekszünk megtar-
tani az értékeket és kijavítani, felújítani, korszerűsíteni 
mindazt, ami elavult vagy megkopott. Van elég dol-
gunk, de ez így van jól. Javítani, teremteni és alkotni 
közös felelősség és közös kaland. Büszkék vagyunk 

arra, hogy a körünkben vannak tehetséges, elszánt, a 
szakmájukat élethivatásként és művészi szinten űző 
építészek, akik a kincseinket őrzik, amit pedig elron-
tottak az elődök, széppé teszik – mondta Ughy Attila.

Jankovits Vera a 2017-es év három legjobb tervé-
nek a díjazása előtt elmondta, hogy az építészeti fela-
dat súlyát szimbolizálva idén maga a díj is súlyos, egy 
bontott keramittégla, gravírozott Budapest-térkép-
pel, amelyen ki van emelve a XVIII. kerület. Miután 
a főépítész kihirdette a verseny eredményét, a nyerte-
seknek Ughy Attila adta át a díjakat. 

A beadott tervek közül az I. díjat a Nemes utca 22. 
alatt létesülő új gyermekorvosi rendelő kapta, ame-
lyet az Incorso Építész- és Építőműhelyben Bencze 
Zoltán és Kiss Szabolcs tervezett. 

A II. díjat a Benedek Elek utca 9. alatti telken épü-
lő 36 lakásos lakóépület érdemelte ki, amelyet Barta 
Ferenc, Kiss Róbert és Rogoz Péter tervezett. 

A tervtanács a III. díjat a Wlassics Gyula utca 93. 
alatt épülő családi háznak ítélte, amelynek a tervezője 
Szabó Ádám. 

Bodzay Zoltán

Versenyeztek a kerületet gazdagító ötletek KÖZÉLET

�A felújított Herrich–Kiss-villában adták át december 3-án az elmúlt 
évben tervtanácsi és településképi véleményezésre benyújtott kerületi 
tervek közül a legjobbaknak járó elismerést.

– A közeledő karácsony alkalmából székely-
gulyást hoztunk ki, amiből bárki fogyaszthat – 
mondta Fehér Gábor szocialista önkormányzati 
képviselő. – Az étel mellett több zsák használt 
ruhaneművel is készültünk, akinek szüksége 
van rá, válogathat, vihet belőle. 

A szombati napra megérkező havazás is 
közrejátszhatott abban, hogy az étel helyett 
ezúttal inkább a ruhaneműkből fogyott több. 
Számos télikabát és egyéb meleg ruhadarab 
talált új gazdára. Amint azt a párt képviselői 
elmondták, a használt ruhákat az év során fo-
lyamatosan gyűjtik, és azokból bárki ingyen 
választhat az MSZP Üllői út 337. alatti iro-
dájában. 

P. A.

DÍJAZTÁK AZ ÉPÍTÉSZETI TERVEKET
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Karácsony és húsvét előtt az ember szükségét érzi, 
hogy maga körül a szokásosnál is nagyobb rendet 
tegyen, ami valami belülről fakadó késztetés. Így 
érzett a szemeretelepiek egy csoportja is. A kép-
viseletükben Romhányi Hajnalka azzal az ötlettel 
kereste meg Kőszegi Jánost, a körzet önkormányzati 
képviselőjét, hogy nem várva valaki másra, gyűjtsék 
össze advent előtt az utcákban az összes szemetet.

Kőszegi János örömmel fogadta a kezdeménye-
zést, bár mint elmondta, maga sem hitte igazán, hogy 
sokan jelentkeznek majd a felhívásra, mert sajnos az 
eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy sokkal sű-
rűbben találkozni szemetet, cigarettacsikket lazán el-
dobó emberekkel, mint az ezekért lehajoló önkéntes 
szemétszedőkkel. Aztán láss csodát, mégis akadtak jó 
néhányan, akik elmentek a megadott helyszínekre!

Az önkéntesek részben azért vállalkoztak az 
akcióra, mert adventhez közeledve úgy gondolták, 
hogy ilyenkor nemcsak a lelküket kell megtisztí-

taniuk, hanem a környezetüket is, részben azért, 
mert úgy vélték: a kezdeményezéssel talán mások-
nak is példát mutathatnak. 

Meghirdették az akciót a közösségi hálón és a 
terület minden postaládájába bedobott szóróla-
pon is, de a kezdeti jelentkezések alapján még nem 
látszott a felhívás sikere. Aztán a november 24-i 
szombaton mintegy húszan mentek el a Vilmos 
Endre Sportcentrumba és a ganztelepi Barcika 
térre, a reggeli találkozó helyszínére. Ez a létszám 
megfelelőnek bizonyult a feladathoz. 

Az utcák első ránézésre nem látszottak külö-
nösen szennyezettnek, mégis 33 teli zsák szemét 
jött össze 9-től délig. A munkához az önkor-
mányzat adott szemeteszsákokat és kesztyűket. 
A résztvevők Szemeretelep valamennyi utcáját 
végigjárták, Ganztelepen pedig a forgalmasabb 
helyszíneket. Egyedül a Béke tér volt az a hely, 
ahol nem lehetett az összes szemetet összegyűjte-

ni, részben annak mennyisége, részben a baleset-
veszély miatt. 

A sporttelepről végül a Városgazda XVIII. ke-
rület Nonprofit Zrt. munkatársai szállították el a 
szemetet. Az akció sikerét tapasztalva a résztvevők 

eldöntötték, hogy tavasszal megismétlik a szemét-
szedést.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekes-
ségekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.

B. Z. 

Önkéntes adventi takarítás
Civil kezdeményezés nyomán tisztította meg advent előtt mintegy húsz vállalkozó szelle-
mű helyi lakos Szemeretelep és Ganztelep utcáit.

MELEG EBÉD 
ÉS HASZNÁLT 
RUHA
Egy tál meleg ételt, pogácsát és forró 
teát kínáltak a Havanna-lakótelepen a 
Magyar Szocialista Párt XVIII. kerületi 
szervezetének önkormányzati képvise-
lői, tagjai és aktivistái december 15-én 
ebédidőben. 

ÜNNEPI NYITVATARTÁSOK
Polgármesteri Hivatal
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az ünnepi időszakban a következőképpen módosul:
2018. december 20-tól 2019. január 2-ig a hivatal zárva lesz.
Ez idő alatt minden ügyfélfogadás szünetel. 
Az első ügyfélfogadási nap 2019. január 4. (péntek).
A zárvatartás alatt – kizárólag halaszthatatlan anyakönyvi és hagyatéki ügyekben – a Hatósági Iroda Anyakönyvi és hagyatéki csoportja december 27-én 
(csütörtökön) 8.00–12.00 óra között ügyeletet tart.
Köszönjük a megértést! Dr. Molnár Ildikó

címzetes főjegyző s. k.

Kormányablak
A XVIII. kerületi Kormányablak ünnepi ügyfélfogadási rendje
2018. december 21. (péntek) 8.00–12.00 Változás!           
2018. december 24–26. (hétfő–szerda)  munkaszüneti nap 
2018. december 27. (csütörtök) 8.00–18.00    Változás! 
2018. december 28. (péntek)                      8.00–12.00 Változás!          
2018. december 31.–2019. január 1. (hétfő–kedd)  munkaszüneti nap
2019. január 2. (szerda) 8.00–20.00

Városgazda
Az év végi ünnepi időszakban telefonos ügyelettel áll a lakosság rendelkezésére a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálata. A személyes 
ügyfélszolgálati iroda 2018. december 19-től 2019. január 2-ig zárva tart. A pénztár január 2-án 13 órakor nyit újra.
A telefonos ügyeleten általános hibabejelentésre lesz lehetőség, valamint a gyorsszolgálat segítsége kérhető a 30-549-6922-es és a 297-0799-es tele-
fonszámon.
A Varróműhely és az Akadémia Shop december 24. és január 1. között tart zárva. Nyitás január 2-án 9 órakor.
A Vilmos Endre Sportcentrum uszodája január 24-én 6 órától 12.30-ig lesz nyitva, december 25-én zárva tart, december 26-án 6 órától 19-ig december 
27–30. között a megszokott rend szerint (hétköznap 6–21, hétvégén 6–19 óráig) fogadja a vendégeket, december 31-én pedig ugyancsak 6 órától 12.30-ig 
látogatható. A létesítmény január 1-jén zárva lesz, nyitás január 2-án.
A Kastélydombi és a Park uszoda december 24. és január 1. között zárva tart.

Következő számunk!
A Városkép legközelebbi száma január 22-én jelenik meg. Minden kedves olvasónknak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag új esztendőt kívánunk!
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8 Elkészült a Béke téri gyermekorvosi rendelőKÖZÉLET

GYÓGYÍTÁSHOZ MÉLTÓ 
KÖRÜLMÉNYEK
A védőnők is megszépült környezetben dolgozhatnak

PUSKÁS ATTILA 

A december 6-i bejárás során Ughy Attila polgár-
mester elmondta, hogy az újjáépítés tervezésekor 
természetesen figyelembe vették a rendelőben dol-
gozó orvosok és védőnők szakmai igényeit is. 

– Az épületen belül néhány kisebb csinosí-
tás még hátravan, de gyakorlatilag elkészült, 
és a gyógyításhoz már minden feltétel adott. 
Az udvar rendbetétele, parkosítása tavasszal 
fejeződik be, így a külső munkálatokkal együtt 
kívül-belül megújul a rendelő és a környezete 
– mondta Ughy Attila.

Az intézmény közelében a tervek szerint új 
parkolóhelyek is épülnek majd. Erre a Béke tér 
felújításának második ütemében lesz lehetőség. 
Jelenleg a projekt harmadik közbeszerzése zaj-
lik, és amennyiben sikeres lesz, elkezdődhet a 
tér rekonstrukciója.

MINDEN ÚJ ÉS MODERN
Az újjávarázsolt, akadálymentesített bejáraton át is 
megközelíthető gyermekorvosi rendelőben két or-
vosi szobában látják el a kis betegeket. A védőnői 
szolgálat szobái is rendkívül barátságosak lettek, a 
váróteremben pedig számos pelenkázóasztal köny-
nyíti meg a várakozás perceit a babák és a mamák 
számára. 

Habár felújításnak minősül a Béke téri orvosi 
rendelő rendbetétele, gyakorlatilag egy teljesen 
új egészségügyi intézmény készült el. A 165 mil-
lió forintos beruházás során szinte csak a főfalak 
maradtak érintetlenek, azokon kívül szinte semmi 
sem emlékeztet a régi épületre.

A teljes fűtéskorszerűsítés és a légkondicionáló 
rendszer előkészítése történt meg, amely nemcsak a 
gyermekorvosi rendelőt, hanem a gyermekorvosi ren-
delővel szomszédos épületszárnyban működő felnőtt 
háziorvosi rendelőt is érintette. A gyermekrendelőben 
minden burkolatot és eddig még nem cserélt nyílászá-
rót kicseréltek, és korszerűsítették az elektromos há-
lózatot. Energiatakarékos világítótesteket szereltek fel, 
teljesen felújították a víz- és csatornahálózatot, amihez 
új szaniterek és csaptelepek felszerelése társult.

A felújítás során elkészült a teljes homlokzati 
hőszigetelés és a külső burkolat színezése is. Az 
udvaron külön mentőautó-beállási lehetőséget 
alakítottak ki, a gépkocsibeállókat felújították.

ÉLETMENTŐ KÉSZÜLÉK
A felnőtt háziorvosi rendelőben helyezték el azt az 
újraélesztést segítő automata defibrillátort, amit 
december 6-án vehettek át a rendelő dolgozói. 
A készülék típusa megegyezik a novemberben a 
Vándor Sándor utcai rendelőben átadott hasonló 
berendezésével. A defibrillátor a bekapcsolás után 

hangutasítással segíti a használóját, aki így szük-
ség esetén a mentők kiérkezéséig megkezdheti az 
újraélesztést. Az önkormányzat idén négy újra-
élesztésre alkalmas készüléket helyezett ki. Az elsőt 

még februárban a pestszentimrei Bercsényi utcai 
rendelőben adták át, december 12-én pedig a Vajk 
utcai háziorvosi rendelő is megkapta ezt a rendkí-
vül fontos eszközt.

�Modern külső és praktikus kialakítású, kényelmes helyiségek 
jellemzik a felújított Béke téri gyermekorvosi rendelő és védőnői 
szolgálat épületét. A váróterem egyelőre még fehér falait a ter-

vek szerint vidám mesehősök képei és egyéb, a beteg gyerekeket a 
várakozás alatt talán jobb kedvre derítő színes rajzok fogják díszíteni. 
A legfontosabb dolog, a gyógyítás azonban már folyik a megújult 
rendelőben, amelyet a közeljövőben hivatalosan is átadnak.

Egyre több defibrillátor a kerületben
Az önkormányzat által idén átadott négy újraélesztő készülékkel együtt a XVIII. kerületben jelentősen 
megnőtt a közintézményekben elérhető defibrillátorok száma. 

A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. által üzemeltett három uszodában – Kastélydombi, Vilmos 
Endre Sportcentrum és Park uszoda – 2014 óta van egy-egy defibrillátor, a Kandó Téri Általános Iskola 
pedig idén nyáron vásárolt egyet szülői adományokból.

Az önkormányzat célja továbbra is az, hogy minél több forgalmas közintézményben legyen elérhető a 
remények szerint csak ritkán használandó, de adott esetben életet mentő készülék.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Ritkán adnak át a rendeltetésének műszaki beren-
dezést olyan szavak kíséretében, hogy „bárcsak 
soha ne kellene használni”. Dömötör István szavai 
voltak ezek, amikor december 12-én a helyszínre 
vitte, majd kicsomagolva átadta a Vajk utcai ren-
delőben dolgozó orvosoknak és asszisztenseknek 
azt a defibrillátort, amely az épületben felszerelve 
gyorsan elérhető, ha újraélesztésre van szükség. 

Az alpolgármester hozzátette, hogy ha mégis 
használni kell, akkor jó szolgálatot tesz a készü-
lék, amely annyira okos, hogy nem kell hozzá 
egészségügyi végzettség, laikusként is bárki ke-
zelni tudja, aki érti a magyar nyelvet. Beszédhang 
közli ugyanis a használójával lépésenként az újra-
élesztés során szükséges teendőket. 

Dr. Anga Ilona megköszönte a rendelőben dol-
gozók és a környéken élők nevében a készüléket, 

egyben meg is mutatta a helyet, ahova felszerelik 
a berendezést. Dr. Fedák Mónika elmondta, hogy 
ez nagy segítség a rendelőben dolgozók számára 
is, hiszen előfordul, hogy helyben van szükségük 
sürgősségi ellátásra a betegeknek. 

Hazánkban is egyre több helyre helyeznek ki 
defibrillátorokat. Ezek az eszközök magyar nyel-
vű hangutasításokkal vezetik végig az alkalmazót 
az életmentés folyamán úgy, hogy a készülék mű-
ködtetésekor mindössze egy gombot kell kezelni. 
Felmérések szerint Magyarországon minden har-
mincadik percben meghal valaki kórházon kívül 
hirtelen szívhalálban. Az érintettek húsz-har-
minc százaléka nyilvános helyen lesz rosszul, mi-
közben az újraélesztésre az első tíz percben van a 
legnagyobb esély. A siker feltétele a gyors felisme-
rés, a hamar megkezdett újraélesztés, valamint a 

minél gyorsabban rendelke-
zésre álló defibrillátor.

A Vajk utcai rendelőbe 
vitt eszköz idén már a negye-
dik olyan készülék, amelyet 
háziorvosi rendelőben sze-
relnek fel. Noha a berendezés 
nem olcsó, mintegy egymil-
lió forintba kerül, az önkor-
mányzat a következő évben 
is további defibrillátorok fel-
szerelését tervezi a kerület-
ben, mert nem múlhat ezen 
emberélet – hangzott el az 
átadáson. 

B. Z.

BÁRCSAK NE KELLENE…
� Defibrillátort adományozott az önkormányzat a Vajk utcai háziorvosi 

rendelőnek. Idén már a negyedik kerületi egészségügyi intézmény-
ben adtak át újraélesztő készüléket.

MIRE FIGYELJÜNK AJÁNDÉKVÁSÁRLÁSKOR?
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában
Minden évben aranyvasárnap a karácsonyt megelőző utolsó nagy ajándékvá-
sárlási kedvezményeket tartogató nap: sok ember ezen a hétvégén veszi meg 
a még hiányzó ajándékokat. 

A karácsonyi ajándéko-
kat egyre többen külön-
böző webáruházakból 
szerzik be. Az online 
vásárolt termékek ese-
tében is fontos, hogy a 
vásárlásról kapott nyug-
tát (online vásárlásnál 
általában számlát), jó-
tállási jegyet megőriz-
zük, hiszen ezek hiá-
nyában nincs lehetőség 
egy esetleges utólagos 
minőségi kifogás intézésére. Ezzel összefüg-
gésben sokan hallottak már a 14 (naptári) na-
pos elállási jogról, azonban hangsúlyozni kell, 
hogy ez a szabály csak az Európai Unión belüli 
székhellyel rendelkező vállalkozások tekinte-
tében érvényesíthető. Ezért mérlegelni kell, 
hogy egy EU-n kívüli – jellemzően kínai – we-
báruházból való rendelés esetén az ott találha-
tó alacsonyabb árak megfelelő kompenzációt 
nyújtanak-e az – ilyen esetben tipikusan nem 
gyakorolható – elállási jog hiányáért. A kará-
csonyi ajándékok online beszerzésekor azt is 
érdemes figyelembe venni, hogy a vásárlási ro-
ham miatt a webáruházak gyakran nem tudják 
tartani az oldalukon ígért szállítási határidő-
ket, így amennyiben nem elég korán rendel-
jük meg a kívánt termékeket, azt kockáztatjuk, 

hogy azok nem érkez-
nek meg az ünnepekre. 

Fontos tudni, hogy az 
üzletben vásárolt hibát-
lan áru utólagos cseréjé-
re (például ha nem meg-
felelő színű vagy méretű 
az ajándéknak szánt pu-
lóver, kesztyű) csak a ke-
reskedő döntése alapján 
van lehetőség, tehát ez 
nem automatikusan ér-
vényes minden vásárlás-

ra. Ilyenkor lényegében a kereskedő, forgalmazó 
jóindulatán múlik, hogy az ünnepeket követően 
a bizonylattal együtt visszavitt ajándékot kicse-
réli-e másikra, vagy esetleg biztosítja a termék 
árának levásárlását az üzletében. Érdemes tehát 
már a vásárlás előtt tájékozódni az adott üzlet 
álláspontjáról, és ha úgy nyilatkoznak, hogy van 
lehetőség a cserére, megkérni, hogy ezt tüntes-
sék fel a blokkon, nyugtán, hogy később erre le-
hessen hivatkozni. 

Amennyiben fogyasztóvédelmi szabályta-
lanságot észlelnek, a +36-1-450-2598 telefon-
számon vagy a fogyved_kmf_budapest@bfkh.
gov.hu címen jelezhetik a kormányhivatalnak.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, ér-
dekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu ol-
dalon.
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9Együtt ünnepelt hét kerületi nemzetiségi önkormányzat KULTÚRA

FESZTIVÁLI MŰSOR

EMLÉKEZETESSÉ TETTÉK
„Ez igen, itt vállfára teszik a kabátot” – jegyezte meg a Zenevár óvoda 45. szülinapi ünnepsé-
gére érkező vendég november 30-án.

Kíváncsiságunk a kezdési idő előtt meghozta első 
gyümölcsét. Az egymás iránti tisztelet és szeretet 
már a parkolóban, a járdán megnyilvánult. Az ér-
kező vendégek saját nyelvükön vagy az összekötő 
kapocsként használt magyar nyelven, kézfogással, 
öleléssel és a hölgyek esetében puszival megtoldva 
üdvözölték egymást. A leggyakrabban elhangzó 
mondatok ezek voltak: A tavalyi nemzetiségi fesz-
tivál óta nem láttalak! Nem volna jó évente több-
ször együtt ünnepelni?

Ötödik alkalommal rendezték meg a kerületben 
a nemzetiségek napját/ nemzetek karácsonyát, bár 
a fenti kérdésnek igazsága van: évente csak egyszer.  

ÖTÖDIK ALKALOMMAL 
A terített asztalokkal dúsított színházteremben 
megtörténtek az utolsó simítások, a kötelező 
mikrofonpróba, és félkör alakban felsorakoztak a 
nemzetiségi önkormányzatok elnökei is. Az első 
köszöntőt és a programismertetőt Balogh Katar-
zyna, a XVIII. kerületi Lengyel Nemzetiségi Ön-

kormányzat elnöke tartotta, aki ezúttal is oroszlán-
részt vállalt a szervezésben. 

A központi helyen elhelyezett adventi koszorú 
két gyertyáját Tivadar Mihály  részben ruszin szár-
mazású görögkatolikus lelkész gyújtotta meg. Két 
nyelven mondta el áldását és karácsonyi üdvözle-
tét. A köszöntések sorát Szarvas Attila, a nemzeti-
ségekért is felelős alpolgármester zárta:

– Az adventi várakozással összhangban nálam 
egyfajta nyugalom veszi át a dolgosabb, zűrösebb 
időszakok helyét. Gondolom, ez önökkel, vele-
tek is megtörténik. Most érdemes visszagondolni 
az elmúlt hónapokra, mi mindent csináltunk jól, 
és mit kevésbé. Örömteli, egyben izgalmas dolog 
megismerni nemzetiségi társaink karácsonyi szo-
kásait, megízlelni az otthonról hozott finomabbnál 
finomabb sütiket, a forralt bort. A 2014-es kezdés-
sel elérkeztünk az ötödik ünnepi alkalomhoz, és az 
idő múlásával egyre jobban tudatosul bennem is, 
mennyire gazdagítja a magyar népet, kerületünket 
a nemzetek harmonikus együttléte, együtt gondol-
kodása.

A HANGVILLÁTÓL  SURDÁIG 
Ne tekintsék pimasz megjegyzésnek, de sajnálhat-
ják, hogy nem lehettek jelen a fesztivál-színvonalú 
műsoron. Nézzük, miről is maradtak le… A hang-
villa csengő jelére egy hét darabból összeállított, a 
Liederschatz kórus által német nyelven előadott 
karácsonyi dalcsokorral vette kezdetét a gálaműsor.

A Szerb Színház művészei olyan énekszámok-
kal lepték meg a nagyérdeműt, amelyek mozgásra 
ingereltek minden mozdítható testrészt. Találják 
ki, mekkora volt az ováció, miután a magyar nézők 
egyik kedvenc sorozatának betétdala hangzott el. 
A „Surda-sorozatról” beszélünk…

– Nem vagyok ruszin, ám most büszkén képvise-
lem a közösségüket – mondta az az énekesnő, aki szép 
hangon, szép előadásban három ruszin dalt adott elő 
magyar nyelven. A csepeli örmények elnöke, Szárki-
szján Ádám hegedűművész vendégként lépett fel a 
Kondorban. Hegedűjátéka vastapsot érdemelt.

Lengyel barátaink remek műsorszámaikkal 
hozták a formájukat, szórakoztatásból ismét jeles-
re vizsgáztak.

VOLT AKI TÁNCOLT,  
VOLT AKI BÚSULT 
A görögök versmondója egy olyan saját verset 
szavalt el, amely egy színes, tarka tengerparti vi-

lágot mutatott be. Valami megmagyarázhatatlan 
képzelőerő sugárzott a versből és az előadóból 
is – mindezt azért említjük, mert egy vak ember-
ről volt szó. A Horvát Hagyományőrző Együt-
tes olyan összhangban és vidáman adta elő több 
darabból álló produkcióját, mintha mindennap 
táncolnának csak úgy egymás örömére. Akár hi-
szik, akár nem, sokak bánatára gyorsan elrepült 
a műsoros másfél óra.

A bánatosak közé tartozott Szarvas Attila is. 
Az előtérből besurranó illatok azonban számára 
is jelezték, hogy közeledik a vacsoraidő. Mielőtt 
átadta volna magát a kulináris élvezeteknek, 
megköszönte a kiemelkedően pazar műsort és a 
szervezők munkáját. Ezt követően – a görögka-
tolikus lelkész áldásával, ruszin nyelven elmon-
dott Miatyánk után – szabad volt az út a terített 
asztalokhoz. 

�Nincs információnk arról, országszerte miképpen ünnepelnek a 
nemzetiségi önkormányzatok, ám mifelénk piros betűs ünnep-
napnak számít a nemzetiségek napja. A XVIII. kerületi nemzetiségi 

önkormányzatok által közösen szervezett rendezvényt december 8-án 
tartották a Kondor Béla Közösségi Házban.

A nemzetiségek napja        
A kerületi nemzetiségi önkormányzatok kará-
csonyi rendezvénye kapcsolódik december 
18-ához. Az Országgyűlés 2012-ben nyilvání-
totta ezt a dátumot – a nemzeti vagy etnikai, 
vallási és nyelvi kisebbségekhez tartozó 
személyek jogairól szóló ENSZ-nyilatkozat 
elfogadásának napját – a nemzetiségek 
napjává. 

Nem csupán a kabátok találták meg a komfortzónájukat, 
hanem a vendégek is: hatvan percen át kapkodtuk a fe-
jünket a számtalan eredeti, ötletes műsorszám láttán.  

Az ünnepi hangulatról Draskóczy Zoltán gondoskodott 
a gitárjátékával. Nem először fordult meg itt, ugyanis a 
gyermekei éveken át ide jártak óvodába. 

– Amerre csak nézek, barátokat látok. Nekik is köszönhe-
tő, hogy a korábbi álmok valósággá rendeződhettek – kezdte 
a köszöntőjét Vecsei Brigitta intézményvezető. – Az elmúlt 
negyvenöt év óvodavezetőinek, munkatársainak értő keze 
munkája megalapozta a jelen és a jövő intézményét is.

– A negyvenöt éves Zenevár óvoda kívülről, belülről 
jól felszerelt intézmény –mondta a köszöntőjében Gal-
góczy Zoltán alpolgármester –, ráadásul az itt dolgozók 
mindennapi munkájukkal, élményekkel is megtöltik 
a helyiségeket. Együtt húzzák a szekeret, arról nem is 
szólva, hogy nagyon tudnak egymás sikereinek is örül-
ni. És ha már öröm, számomra az óvodának az autis-
ta gyermekek integrálásában végzett munkája külön 
örömforrás. Születésnapi ajándékként most csupán egy 
ígéretet tudok átadni, azt, hogy a következő év elején 
megtörténik a tornaszoba felújítása.

Rövid köszöntő gondolataiban Kádár Tibor, a körzet 
önkormányzati képviselője az elmúlt évek történéseit ele-
venítette fel.

Nosztalgikus óvodai séta után ragadta kezébe a 
hangszerét Kapócs Hanna, az óvoda egykori nebulója. 
Miközben hegedűjátékával elvarázsolta a hallgatóságát, 
nem tudta elrejteni könnycseppekkel kísért megható-
dottságát.

Az apróságok vetített üzeneteit, tanácsait viszont folya-
matos nevetés kísérte. Elismerést érdemel az óvoda munka-
társainak énektudása és humorérzéke is. A közös dalolás-
ban vitték a prímet, és sajnálattal említették, hogy a Jóisten 
nem két pár szemmel és három pár kézzel teremtette őket, 
ugyanis ennyire lenne szükségük.

Az oldalt összeállította: Gönczöl András

Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén
Pestszentlőrinc-
Pestszentimrén

JÉGTERASZJÉGTERASZ

2018. november 12-től 2019. március 10-ig
a régi Piac téren, kedvezményes árakkal, korcsolya 
bérlési lehetőséggel várjuk a korcsolyázni vágyókat!

Napi belépő: 800 Ft.  » A megváltott karszalag az adott korcsolyázási 
időszakra szól és azon belül többszöri pályára lépési lehetőséget biztosít. 
Hétvégén és ünnepnapokon délelőtt és délután külön jegy váltandó! 

A karszalag másra át nem ruházható!! Korcsolyabérlés 800 Ft

Nyitvatartás:
hétfő, szerda, péntek:  
19.00-21.00
kedd, csütörtök: 
15.00-21.00
szombat, vasárnap: 
10.00-14.00 15.00-21.00

Ünnepi nyitvatartás:
Dec. 24. 10.00-14.00
Dec. 25. 13.00-21.00

Dec. 26-30. 10.00-14.00
és 15.00-21.00

Dec. 31. 10.00-16.00
Jan. 1. 13.00-21.00

A NYITVATARTÁSI IDŐ PROGRAMOK VAGY ESETLEGES 
VÁRATLAN ESEMÉNYEK FÜGGVÉNYÉBEN MÓDOSULHAT!

Free WiFi 
a pályán!

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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10 Egész éves ünnepi sorozat veszi kezdetét a 2019. januári újévi hangversennyelSZABADIDŐ

ÖTVENÉVES A DOHNÁNYI
Fél évszázada a tehetséges zenészek neveléséért

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Fél évszázaddal ezelőtt, 1969 őszén kezdődött meg 
az a tanév, amelynek során a – mai nevén – Doh-
nányi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola diákjai már 
egy független intézmény tanulóiként ülhettek be az 
iskolapadba. Az iskola korábban egy több kerületet 
érintő, komplex intézmény része volt, de 1969-től 
már elsősorban a XVIII. kerületi zenei tehetségek 
gondozását tekintette feladatának. A 2019. tehát 
jubileumi esztendő, amelyet a Dohnányi rendezvé-

nyek sorával ünnepel. A sorozat első állomása lesz 
az újévi koncert.

JÖVŐRE KOMOLYABB LESZ
– Szeretnénk emlékezetessé tenni az évfordulót, 
ezért 2019 során a megszokott rendezvények is 
egy kicsit másak lesznek, mint eddig – mondta 
Draskóczy Zoltán megbízott intézményvezető.

A Dohnányi újévi hangversenyeit látogató kö-
zönség megszokhatta, hogy az első részben min-

dig az iskola ifjúsági fúvószenekara lép színpadra, 
a másodikban a szimfonikus zenekar. Ez ezúttal is 
így lesz, ám változik a hangvétel.

– Az újévi koncertre mindig oldottabb hangu-
latú, szórakoztató zeneműveket választunk. Ez a 
mostani koncertnek inkább az első felére lesz igaz, 
a másodikban komolyabb, ünnepélyesebb darabok 
is előkerülnek – magyarázta az intézményvezető. 
– Elhangzik majd egy Strauss-, egy Verdi- és egy 
Csajkovszkij-mű is, utóbbi tánckísérettel.

Az újévi hangversenyeken minden alkalommal 
fellépnek vendégművészek is az iskola hallgatói 
és tanárai mellett. Ez alkalommal – tekintettel az 
ünnepre – két olyan énekes érkezik, akik a Doh-
nányiban tanultak, és akiket ma már elismeréssel 
emleget a szakma: Kiss Judit Anna énekművész és 
Kiss András, a Magyar Állami Operaház magáné-

nekese, aki elnyerte a Magyar Bronz Érdemkereszt 
állami kitüntetést. (A Városkép a közelmúltban 
mindkettejüket bemutatta.)

JÖNNEK A TEHETSÉGEK
Mint azt Draskóczy Zoltántól megtudtuk, az ünne-
pi hangversenysorozat már februárban folytatódik, 
22-én a művésztanárok lépnek fel a Rózsa Műve-
lődési Házban, 28-án pedig a diákok koncerteznek 
a Városháza-díszteremben. Március 20-án a Kül-
ső-pesti Zenei Napok keretében a XIX. és a XX. 
kerületi zeneiskola növendékeivel közösen adnak 
koncertet a dohnányisok a Kossuth téri evangélikus 
templomban, a következő napon pedig újra a Rózsa 
Művelődési Házban.

– A jubileumi év egyik kiemelkedő eseménye 
lesz az április 26-i gálahangversenyünk a Rózsában, 
ezen a Budapesti Vonósokkal közösen lépünk szín-
padra – árulta el Draskóczy Zoltán.

Május 20-án kamarakoncertet hallhatnak az 
érdeklődők a Városháza-díszteremben, öt nappal 
később az Együttesek hangversenye hangzik el a 
Karinthy Frigyes Gimnáziumban, majd a nyári 
szünet után, október 1-jén a zene világnapja alkal-
mából ismét a Városháza-díszteremben lépnek fel 
az iskola zenészei. 

– A jubileumi gálának lesz egy második része is: 
ezt különleges helyen, a repülőtér 1-es termináljá-
ban tartjuk majd október 25-én.

A sorozat a december 7-i adventi és a december 
22-i karácsonyi nagykoncerttel zárul. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Különleges lesz a Dohnányi zeneiskola január 4-én 18 órakor kez-
dődő újévi hangversenye a Sportkastélyban: a fellépők nemcsak a 
kezdődő esztendőt köszöntik, hanem az intézmény önállóvá válásá-

nak ötvenedik évfordulóját is ünneplik.

MOZOGJ, VAGY 
ODAFAGYSZ!

A két ünnep közötti programsorozatból nem maradhat ki az Együtt Pestszentimréért 
Egyesület (EPE) előszilveszteri utcabálja.  A civil szervezet az eseményt idén is de-
cember 30-án 19–23 óra között tartja.

– Aki táncol, biztosan jól érzi magát, aki pedig nem, az oda fog fagyni az aszfalthoz – mondja tréfá-
san Újvári Miklósné, az EPE elnöke a hagyományos előszilveszteri utcabálról beszélve. Való igaz, az 
elmúlt években a téli hideg egyre később érkezett, de a bál idején már mindig csípős volt az este. Ez 
azonban soha nem zavarta a mulatozókat.

– Aki évről évre velünk tart, tudja, hogy két ilyen alkalmat szervezünk: augusztus 20. előtt és szil-
veszter előtt. Mindkettőnek az a célja, hogy a régi utcabálok hangulatát megidézve lehetőséget adjon a 
pestszentimreieknek a közös ünneplésre, a bulizásra.

A recept egyszerű: egy kitűnő partizenekar, a Chameleon játszik, többségében retrodalokat, a közön-
ség pedig jól érzi magát. Akinek a mozgástól kiszárad a torka, netán fázni kezd, egy kis forró teával, 
forralt borral üdítheti fel, avagy melegítheti fel magát. 

– Eddig minden évben jó hangulat kerekedett a Sportkastély előtti téren, reméljük, hogy ez idén is így lesz. 
Elsősorban az imreiek ünnepe ez, de mindenkit szeretettel várunk, aki szívesen búcsúztatná velünk az óévet 
– tette hozzá Újvári Miklósné.

K. Gy.

Hallott-e már valaki a „felfüggesztett kávéról” – 
amúgy is… túl régi kérdés az, hogy vajon jók-e 
egymáshoz az emberek

Annyiféle-fajta információ ér bennünket naponta, hogy ember legyen a talpán, aki 
akár egy fél nap után is pontosan emlékszik arra, mit hol hallott (olvasott, látott 
satöbbi). Olyan ez az „információs országút”, mint a tejútrendszer, a maga meg-
számlálhatatlan csillagmilliárdjával. A kérdés persze az, hogy vajon „okosabbak” 

leszünk-e a tengernyi információ által. Például… ha agyonütnek, akkor sem tudnám megmon-
dani, hogy hol hallottam (olvastam) a történetet az úgynevezett felfüggesztett kávéról, csak 
annyi biztos, hogy nem én találtam ki – de persze az is lehet, hogy más, vagyis a hitelességéért 
semmiképpen sem vállalok garanciát, ezt rögtön meg is mondtam a lányoknak. Ugyanis ami-
kor megrendeltük a kávénkat, megkérdeztem tőlük: vegyünk-e pluszban néhány felfüggesztet-
tet is. Néztek rám, mint falusi kislány a… bidére. Így aztán elmeséltem.

Szóval, a történet helyszíne Olaszország, talán éppen Velence (ki tudja), ott látta az il-
lető, hogy a kávézni betérő emberek közül néhányan „felfüggesztettet” kértek. Ma igazán 
annyiféle kávét lehet már kapni – eleinte fel sem figyelt a furcsa elnevezésre. De aztán 
lassanként összeállt a kép.

Ugyanis a barista (így hívják a kávéfőzőket arrafelé, akik szinte kivétel nélkül férfiak) az 
ilyen vendéget ugyanolyan szívélyesen szolgálta ki, mint a többit, de pénzt nem kért tőle, ellen-
ben levett egyet a falra felragasztott cédulák közül. Hogy kerültek oda? Egyszerű. Más vendé-
gek két kávét fizettek, úgymond: „egyet a falra”. Vagyis az egyik kávét megitták, a másik el-
lenértékét kis cédula jelezte a pult mögött, a falon. Ha olyan valaki ment be az üzletbe, akinek 
nem tellett rá (mármint kávéra), a cédulákra mutatott – onnan rendelt. Felfüggesztettet.

Hiányosan emlékszem a történetre, nem tudom, hogy kiderült-e, ki kezdte ezt a jótékony-
sági akciót, hogyan intézményesült. És hogy vajon ki lehetett az első rászoruló, aki rájött arra, 
hogy van(nak) hely(ek), ahol ingyen szolgálják ki őket. Mert mások, akik alkalmanként ki tud-
nak fizetni két (vagy akár három) kávét is… gondolnak rájuk. Rájuk, akik viszont nem tudnak. 
Akiknek még egy kávéra sem telik, vagy ha mégis, az csakis tej, kenyér (mit ne mondjak, egy 
doboz sör?) rovására. Jolán persze erre is csak legyintett. Marhaság! Valami pihent agyú kábít-
ja ezzel a jó népet. És mert ő, ugye, mindig is két lábbal áll a földön, azonnal megpróbálta vé-
giggondolni, miért is nem lehetséges ilyesmi a gyakorlatban. Erzsébet ezúttal sem vitatkozott 
vele, de megjegyezte: ő szívesen kipróbálná, csak nem tudja, hogyan kellene elkezdeni. Hiába 
nézel rám – mondtam neki –, mert én sem tudom! De ismerjétek el: szép gondolat. Igazán nem 
valami látványos, világrengető gesztus, mégis… valami kis jelzés. Emberi jelzés. Figyelmes-
ség. Mindössze egy csésze kávé (espresso, ristretto, doppio, macchiato, cappuccino, latte… és 
még nincs vége), s valami picikét javul a világ lelkiállapota.

Nem (mondta Jolán), ez a kávédolog nálunk biztosan nem működne rendesen! 
Merthogy vagy a kávés „nyelné le” az extra bevételt, vagy a „rászorulók” élnének vissza 

a helyzettel. „A mi sarki koldusunk egy nap biztosan háromszor-négyszer is beállna a sorba 
kávéért… Hogyan lehetne ezt ellenőrizni?!”

Bizony, nem könnyű kérdés – jegyezte meg Erzsébet. De hát… „Bizony, mondom 
néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, ve-
lem tettétek meg…”

Az újévi hangversenyen Ughy Attila pol-
gármester mond ünnepi beszédet. Ő így 
nyilatkozott a Városképnek a jubileumi 
esztendőről:

– A Dohnányi zeneiskola olyan értéke a 
kerületnek, amelyre méltán lehetünk büsz-
kék. Az elmúlt fél évszázadban tehetségek 
sorát nevelte fel és bocsátotta pályára, 
olyan fiatal művészeket, akik a magyar 
zenei élet sikeres előadói lettek. Ezért, 
habár az intézmény fenntartása ma már a 
jog szerint nem az önkormányzat feladata, 
nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rendelke-
zésünkre álló eszközökkel támogassuk a 
további sikereket.
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BULI A JÉGEN
Elsősorban a tizenévesek szórakoztatása volt a célja a Jégterasz-parti elnevezésű eseménynek, amelyet 
első alkalommal rendezett meg az önkormányzat a régi piactéren lévő jégpályán december 13-án. A 
jégdiszkónak hagyománya van a világon, a fiatalok rajonganak azért a lehetőségért, hogy korival a 
lábukon népszerű zeneszámokra jó társaságban, jó hangulatban múlassák az időt. Épp ideje volt, hogy 
legyen egy ilyen buli azon a jégpályán is, amelyet 2011 óta alakítanak ki minden télen a kerületben, 
hogy hétköznap napközben a helyi diákok tanítását, sportolását, délutánként és hétvégenként pedig 
mindenki szórakozását szolgálja. A december 13-i bulin DJ Thomas Bernard szolgáltatta a zenét, a 
résztvevők pedig örömmel vették birtokba ilyen módon is a jégpályát. A bulizókat Ughy Attila pol-
gármester köszöntötte.

K. Gy.

�Karácsonyi összejövetelen találkoztak a Gyöngyvirág Szociális Szolgá-
lat ellátottjai a Pestszentimrei Közösségi Házban december 15-én. A 
ünnepségen az önkormányzat nevében Dömötör István alpolgármester 

köszöntötte az időseket, valamint a szociális szolgálatnál és a tagintézmé-
nyeinél dolgozókat.

– Nagyon sok olyan emberrel találkozunk az év 
folyamán, akitől szeretetet kapunk. A karácsonyi 
ünnepkörre mindannyiunknak azt kívánom, hogy 
az otthonunk, karácsonyfánk feldíszítése mellett 
a lelkünket is fel tudjuk díszíteni, és ebből, illetve 
a kapott szeretetből másoknak is tudjunk adni – 
fogalmazta meg ünnepi jókívánságait az alpolgár-
mester.

A tagintézmények ellátottjai ünnepi műsorral 
készültek az eseményre. A Gyöngyvirág Nappali 
Szolgálat tánccsoportjának fellépését a Remény-
ség Nappali Szolgálat nyugdíjasai által a karácso-
nyi bevásárlásról előadott vidám jelenet követte, 

amelyből megtudhattuk többek között, hogy az 
ajándékok listája olyan hosszú, mint egy szappa-
nopera.

A Borostyán Nappali Szolgálat munkatársainak 
és ellátottjainak fiatalos zenére előadott táncát kö-
vetően Szilágyi Olga, a Dohnányi Ernő Zeneiskola 
ének-magántanára és növendékei léptek a szín-
padra A muzsika hangja című musical legismer-
tebb dalaival.

A karácsonyi ünnepség délutánja a közös ebé-
det követően kötetlen baráti beszélgetéssel, ünnepi 
hangulatban telt. 

P. A.

A december 15-i rendezvényen a XVI. kerületi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Rozmaring kórusa és az óbudai Bra-
unhaxler Dalkör mellett a békásmegyeri Hollós Lajos Kórus 
adott elő karácsonyi egyházi és világi énekeket. A Lieder-
schatz fellépését követően, a műsor zárásaként a résztvevők 
közös énekelték el a Stille Nacht című karácsonyi dalt.

A már hagyományosnak tekinthető adventi hangverse-
nyen a templomi környezet és a felcsendülő dalok szépen 
fejezik ki, hogy mit jelent a Magyarországon, közelebbről 

a fővárosban élő német nemzetiség számára az advent és a 
karácsony. A Liederschatz kórus vezetője, Nagyné Szabó 
Zsuzsanna a résztvevők bemutatásakor elmondta, hogy a kó-
rusok egy-egy közös rendezvénye a találkozás és az éneklés 
örömén túl a dalgyűjtést is szolgálja. 

– A különböző helyekről érkező kórusok egymástól is 
tanulhatnak új énekeket, ezzel is szélesítve a repertoárju-
kat.

-puskás-

IDŐSEK KARÁCSONYOZTAK A PIK-BEN

FÉNYÜNNEP – AJÁNDÉK HÓVAL
Éppen tíz éve, hogy a BKK először indította útjára az ünnepi időszakban a fényvilla-
most. A 42-es és az 50-es vonalra december 15-én érkeztek a kivilágított szerelvények.

Mintha az időjárás is szeretett volna csatlakozni az ünnepléshez, hiszen a havazás mindig adventi-kará-
csonyi hangulatba ringatja az embereket. Éppen december 15-re borult hóba a főváros, azon a napon, 
amikor megérkezett a 42-es és az 50-es villamos vonalára az úgynevezett fényvillamos. A BKK az ün-
nepi időszakban fénydíszítéssel lát el szerelvényeket, és így indítja útjára azokat a fővárosi vonalakon.

Az UV típusú motorkocsit 1956-ban állította forgalomba a fővárosi közlekedési vállalat – nem vé-
letlen tehát, hogy ezt a típust díszítik fel és indítják el újra az október 23-i ünnepen is. Mivel a típus év-
tizedeken át szolgálta a budapestieket, mára a város egyik ikonjává vált. Az idősebbeknek nosztalgikus 
élmény annyi esztendei kihagyás után ismét felkapaszkodni rá, a fiatalok, a turisták pedig „Waw, retro!” 
felkiáltással fényképezik kívül-belül. Aki lekéste a december 15-i pestszentlőrinci ünnepi járatokat, a 
BKK honlapján utánanézhet, hogy hol pótolhatja az élményt. 

K. Gy.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Már a déli harangszó előtt jó fél órával látni le-
hetett, hogy készül valami a pestszentimrei Szent 
Imre-templom kertjében. A bejáratnál egyre csak 
nőtt a sor, s az abban állók mindahányan egy céllal 
érkeztek: bő egy héttel az ünnepek kezdete előtt 
szerettek volna jóllakni finom falatokkal, amelyek 
– amint azt a rendező Pestszentimre Katolikus Ka-
ritász reméli – a testen túl a lélekig is eljutnak.

A „teljes fegyverzetben” és létszámmal felvo-
nuló jótékonysági szervezet ezúttal is finom, íz-
letes falatokkal lepte meg az érkezőket, akik kö-
zül soknak volt ismerős az arca. Persze itt nem 

„az úri közönség táncol”…
Az egyik hatvan körüli visszatérő vendég el-

mondta, hogy decemberben mindig itt lakik jól 
először, sőt gyakorta utoljára is…

– Készülök erre, várjuk, tudjuk, hogy lesz – 
mondta, aztán már ment is, mert ő következett, 
hogy néhány percre, egy röpke órácskára elfeled-
hesse a gondját-baját. A Magyar Televízió Jónak 
lenni jó című, sok százezer embert elérő múlt va-
sárnapi műsorának szelleme jellemezte az imrei 
templomkertben tartott ételosztást is…

R. F.

Ételt osztott a katolikus karitász 

NÉMET DALOK ADVENT JEGYÉBEN
Idén is a Szent László-plébániatemplomban találkoztak és adtak adventi koncertet a fővárosi német nem-
zetiségi kórusok. A házigazda a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású Polgárainak Egyesüle-
téhez tartozó Liederschatz kórus volt.



VÁROSKÉP p 2018. december 18. XXVII. évfolyam 21. szám p www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

12 Betekinthettek a diákok a rendőrök munkájábaKULTÚRA

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

AKI JÓL FIGYELT, 
RENDFOKOZATOT ÉRDEMELT
Talán a rendőrségi épület rendsugárzó hangulata, talán a bemutatkozásra váró szakem-
berek egyenes tartása volt hatással a nagy számban megjelenő kerületi tanulóra, mert 
mindenki csendben és vigyázzállásban várta a kezdést. A rend őrei ismét nyílt nappal és 
nyitott kapukkal fogadták a diákokat a kerületi rendőrkapitányságon december 11-én.

KÉZZEL ÉS SZÍVVEL
Igazi karácsonyt varázsoltak a Gyöngyvirág Nappali Szolgálat által gondozott értelmi fogyatékosok a Városháza Galériába. 
A Kézzel és szívvel készített karácsony című kiállításon kopogtatókat és különleges anyagokból készült karácsonyfákat, 
valamint a közelgő ünnepre utaló képeket láthatunk.

Mindannyian  
a csúcs felé tartanak
Elrepült egy újabb év, és ismét a szalag-
avatóját tartotta a kerületi Vörösmarty 
Mihály Ének-zenei Nyelvi Általános Is-
kola és Gimnázium december 8-án, a 
kőbányai Kőrösi Csoma Sándor Kultu-
rális Központban. Az érettségi előtt álló 
két osztály diákjainak megható ünnep-
sége vidám bálozással zárult. 

Az öt évfolyamos osztályokba összesen 43-an 
járnak. A művelődési központ színháztermé-
ben Galgóczy Zoltán alpolgármester ezekkel a 
szavakkal köszöntötte őket:

– A szalagavatóval lezárjátok életetek egyik leg-
jelentősebb korszakát, és egyben megnyílik egy új 
számotokra. Támaszkodjatok az itt megélt élmé-
nyekre, hiszen itt tanultátok a közösségi élet szabá-
lyait. Azt kívánom, hogy gondozzátok azt a gyűj-
teményt, amelyet a zsákotokban innen magatokkal 
visztek. Büszkék vagyunk rátok és az iskolátokra! 
Most pedig jöhet az utolsó tánc, amely egyben az 
első kűr – mondta, de még se tánc, se kűr nem jött, 
„helyettük” Pásztor Józsefné intézményvezető lépett 
a színpadra, aki így búcsúzott végzős tanulóitól:

– Mindannyian a hegycsúcs felé tartotok a le-
hető legszebb kilátás reményében. Azt gondolom, 
sokat tettetek már a célért, sokat verejtékeztetek, s 
ezért jutalmul ma egy kis ízelítőt kaptok a kilátás-
ból. Hisz ez az ünnep ennek az útnak az eddigi 
legszebb állomása, ahol kicsit megpihenhettek, 
visszatekinthettek, összegezhettek, sírhattok és ne-
vethettek, ahol köszönetet mondhattok, vagy akár 
fogadalmat tehettek. Ez az ünnep igazán a tietek, 
ti vagytok a rendezői és a főszereplői is. Remélem, 
hogy a biztos alapokhoz szüleitek mellett mi is sok-
ban hozzájárultunk, és tudjátok majd kamatoztatni 
a tudást, megőrizni a szeretetet, amit iskolánk falai 
között kaptatok. A mai bállal kezdődő és a banket-
tal végződő időszak néhány hónap csupán, mégis 
életetek egyik legfontosabb szakasza.  

Ezután az osztályfőnökök feltűzték a szala-
gokat a diákok ruhájára, és valóban kezdetét 
vette a vidám bál.

-temesi-

A hivatalos kezdés előtt a Kastélydombi iskola hetedikes tanulói mellé sodort a sors. A fiúk szavakkal és 
önvédelmi mozdulattal jelezték, hogy készültek a mai napra. Meglepődésemre mégis egy lányka, Bianka 
volt az egyetlen, aki azt mondta: rendőrnek készül. A magyarázatra már nem jutott idő, ugyanis a BRFK 
pulpitusa mögül felcsendültek Jánosik István rendőr ezredes, megbízott kerületi kapitány köszöntőszavai.

– Nem titkolt szándékunk, hogy a későbbi szakma-, sőt hivatásválasztásnál sokan válasszák majd a 
rendőri munka kínálta karriert. Kapunk állandóan nyitva áll a lakosság előtt, ha másra nincs szükség, 
akkor egy-egy jó szóra – mondta a kapitányságvezető.

Fiatalkora emlékeinek megosztásával kezdte a köszöntőjét Ughy Attila polgármester:
– A hetvenes, nyolcvanas évek fiatalsága inkább némi félelemmel, bizalmatlanul tekintgetett a rend-

őrség épülete felé. Változott a világ. Az ilyen, tanulók számára rendezett bemutatón  megismerhetitek, 
milyen mechanizmusok működnek a falakon belül. Megtudhatjátok, hogyan lehet megelőzni, elkerülni a 
bajt, és miképpen lehet ettől a kerületi lakosokat is megóvni. Ehhez az izgalmas kalandhoz kívánok nagy 
figyelmet és persze jó szórakozást is!

A rendőrségi ebédlő szokatlanul zajos lett. Az első sikert Csajbók Zsolt és Kiss Péter mesterek önvédel-
mi és harcművészeti bemutatója aratta le, majd néhány méterre a BRFK Rendészeti Szervek intézkedés-
taktikai szakemberei sem panaszkodhattak sikertelenségre.

A tanulók kisebb csapatokba formálódva folytatták a felfedező sétájukat. Nyújtogatták a nyakukat, és 
hegyezték a fülüket a Hagyományőrző Rendőrszázad múltba tekintő, Heinz Géza rendőr főtörzsőrmes-
ter bűnügyi technikai bemutatóján, valamint a BRFK Bűnügyi Bevetési Osztályának előadásán is. 

A rendezvényt két turnusban tartották, aminek az óriási érdeklődés volt az oka, hiszen – természete-
sen tanári kísérettel – több száz kerületi iskolás látogatott el a nyílt napra. 

Volt, akit a látvány teljesen magával ragadott: „Hát, ez király program volt, az egyik rendőrtől meg is 
kérdeztem, hogy hol írhatom alá az előzetes jelentkezési lapot…”

Gönczöl András

„Mert emberek, mert szomjazzák a jót, / Mert nevet-
ni és sírni tudnak… / És a maguk módján még bol-
dogok, igen, / boldogok is lehetnek.” A kiállítás-meg-
nyitón Garai Gábor „költői gondolatai” ébresztették 
rá az ép érdeklődőket arra, hogy az értelmi fogyaté-
kosokra is „szükség van”. A sérültek indulójának re-
frénjében szerepel ez a mondat: „Tartsunk össze, rád 
is szükség van!” Többek között ezeket hangsúlyozta 
Dömötör István alpolgármester a köszöntőbeszédé-
ben, amit ezekkel a szavakkal zárt:

– Büszkék lehetünk az itt látható alkotásokra és al-
kotóikra, akik művészi vénával vannak megáldva, és 
sikerült megfogniuk a közelgő ünnep egyszerűségét a 
szívhez szóló művekkel. Gyönyörködjünk ezekben az 
alkotásokban.

Mielőtt gyönyörködni kezdtünk volna, Szever Pál-
né, az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Or-
szágos Érdekvédelmi Szövetségének elnökségi tagja 
nyitotta meg a kiállítást:

– Ma, december 3-án ünnepeljük az értelmi fogya-
tékosok világnapját – mondta. – Jó érzés, hogy ezen 
a napon megcsodálhatjuk a kerületi Gyöngyvirág 
Nappali Szolgálat gondozottjai által kézzel és szívvel 
készített karácsonyi alkotásokat. Remek lehetőség ez a 

nap, hogy értékeiket, kiemelkedő képességüket mások 
számára láthatóvá tegyék. 

A Gyöngyvirág Nappali Szolgálat ellátási vezetője, 
Sarlós Zsuzsanna elmondta, hogy legalább félszázan 
működtek közre – értelmi fogyatékosok és a gondozó-
ik –, hogy ez a kiállítás megvalósuljon. Műveikhez fel-
használtak többek között kidobott dobozt, képeslapot, 

gombot, fonalat, fahéjrudat, vattát, csomagolópapírt.  
A megnyitó zárásaként Bődy Antal értelmi fogyatékos 
egy karácsonyi ének és vers érzelemgazdag előadásával 
könnyeztette meg a vendégeket. A kiállítás december 
21-ig tekinthető meg, a polgármesteri hivatal ügyfél-
fogadási idejében. 

Temesi László

■  tizenhatodszor adott újéVi koncertet 
a Dohnányi Ernő Zeneiskola. A nagy 
érdeklődésre való tekintettel évek óta a 
Pestszentimrei Sportkastély az év első 
kulturális eseményének helyszíne. 

■  néptánccal, népzenéVel, szimfonikus 
operával és kiállítással ünnepeltük a 
kerületben a január 22-i Magyar Kultúra 
Napját.

■  FeBruárBan 71 éVes koráBan elhunyt 
Nádasdi Mihály Pestszentlőrincen élő 
képzőművész.

■  hatodik jótékonysági koncertjét 
adta Kucsák László március elején. 
Az eseményen a Dohnányi zeneiskola 
növendékei és művésztanárai működtek 
közre.

■  március 15. tiszteletére ebben az 
évben is átadták a helyi kitüntetéseket. 
A kerület új díszpolgárává dr. Szlamka 
Ferenc nyugalmazott gyermekorvost 
választották.

■  első alkalommal rendezték meg a 
tavaszköszöntő fesztivált. A sztárven-
dég Charlie fellépésére a télies időjárás 
ellenére sokan voltak kíváncsiak március 
17-én a Kossuth téren.

■  az 5kor képzőműVész csoport ha-
gyományos április 1-jei kiállítása idén a 
Szamárságok címet kapta. 

■  a Bókay-kertBen a rockmajálison, az 
Új Tündérkertben pedig a szokásos 
Gépmajálison ünnepeltek a kerületiek 
május 1-jén.

■  minden korosztály jól szórakozhatott a 
május végén már huszadszor megren-
dezett háromnapos Havanna-ünnepen. 
Buna Konstantin festőművész  Kondor 
Béla Közösségi Házban megrendezett 
emlékkiállítása kiemelkedően sok láto-
gatót vonzott.

■  az urBitális majális jegyéBen a Herri-
ch–Kiss-villától a Gloriett-lakótelepig 
címmel szervezett sétát a Tomory Lajos 
Múzeum május 26-án.

■  a gyermekéVeit pestszentlőrincen töltő 
szécsi margit születésének 90. évfor-
dulója alkalmából nyílt kiállítás május 
28-án a Pavilongalériában. Ugyanekkor 
avatták fel Nagy László emlékkövét. 

■  három napig FesztiVáloztak az amatőr 
színjátszó és filmes diákok a Rózsa 
Művelődési Házban május 31. és június 
2. között.

■  a VasVári pál toBorzó FesztiVálon 
Mátyás király korát is megidézték június 
2-án.

■  tucatnyi sörFőzde rendkíVül széles 
kínálata csábította a pestszentlőrinci 
Kossuth térre az augusztus 3–5. között 
negyedik alkalommal megrendezett 
Szent Lőrinc-napi Kézműves Sörfeszti-
vál közönségét. 

■  pop- és rocklegendák léptek Fel a 
Bókay-kerti napokon szeptember 7-én 
és 8-án. A főzőverseny középpontjában 
idén a különféle nemzetek konyhája állt. 

■  a nyugdíjas akadémia hetedik éVadát 
kezdték meg a kerületben szeptember 
15-én.

■  a széky társaság november 8-i köz-
gyűlésén kiosztották az idei Pestszen-
timréért díjakat és a társaság plakettjeit.

■  az első VilágháBorú BeFejezésének 100. 
éVFordulójára emlékezVe a Centenáriu-
mi Hagyományőrző Honvéd Gyalogdan-
dár – a Honvédelmi Minisztérium és a 
XVIII. kerületi önkormányzat támogatá-
sával – kétnapos megemlékezésre várta 
az érdeklődőket november 10–11-én a 
Bókay-kertbe. 

■  a költözés után ünnepélyes keretek 
között nyitotta meg kapuját a Tomo-
ry Lajos Múzeum november 14-én. A 
Herrich–Kiss-villában Kondor Béla-em-
lékszoba és látványtár is helyet kapott. 

■  eiFert jános nemzetközi hírű Fotómű-
Vész 75. születésnapját 75 eseménnyel 
ünnepelték, köztük a Kondor Béla Kö-
zösségi Házban novemberben megnyílt 
kiállítással.

Ez volt az év
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GRYLLUS VILMOS DALOSKÖNYVE
Nótás Mikulás címmel nyitotta ki téli daloskönyvét a Rózsa Művelődési Házban de-
cember 9-én Gryllus Vilmos, aki a gyermekek nyelvén dalolt. A hálás kis közönség a 
legtöbb dalt együtt énekelte a népszerű előadóművésszel.

Az előadás kezdete után egyre több pici hagyta ott kényelmes ülőhelyét, szülei ölét, és inkább a padlón 
kúsztak-másztak, míg szólt a zene. Az örökifjú Gryllus Vilmos, aki több mint fél évszázada a gyerekek 
kedvence, most is elénekelte például a címadó nótát, a Nótás Mikulást, akárcsak a Hóapó, a Téli hang, 
a Levél a Mikulásnak címűt, s szinte mindegyikhez fűzött egy kis történetet.

– Ez az előadás, gyerekek, csupa olyasmiről szól, ami télen történik – mondta. – Elsősorban persze 
a Mikulásról, a Télapóról vagy a Hóapóról, akik mindjárt december elején meglátogatnak benneteket. 
De aztán sorban jön a többi ünnep, a karácsony, az újév, a farsang. Kérlek benneteket, segítsetek ne-
kem, és énekeljetek velem!

Nem kellett sokáig biztatni a kis nézőket, szinte mindenhonnan felcsendültek a számukra már 
ismerős dalok, alkalmi kórusok alakultak pillanatok alatt. A négy és fél éves Horváth-Csuzdi Janka is 
kívülről fújta a dalokat. Gryllus Vilmost egyórai éneklés után is alig akarták leengedni a gyerekek a 
színpadról. Amikor több ráadásszám után mégis sikerült elköszönnie, a Rózsa folyosóján is találkoz-
hattak vele, ahol a daloskönyveit és a lemezeit dedikálta.  (temesi)  

�Mindent meg lehet tudni a tervezett új paksi atomerőműről azon az or-
szágjáró kiállításon, amelynek egy kamion ad otthont. A mozgó kiállítás 
november 29. és december 5. között a pestszentlőrinci régi piactéren, 

a Jégterasz szomszédságában fogadta az érdeklődőket.

A tájékoztató kamion belsejében interaktív eszkö-
zökkel és játékos formában ismerkedhetnek meg a 
látogatók az atomenergiával. A jármű szinte házhoz 
viszi az ismereteket a nukleáris energiatermelésről, 
az atomenergia biztonságos és környezetkímélő fel-
használásáról, a hazai energiatermelésben betöltött 
kiemelt szerepéről, a Paksi Atomerőműről, illetve az 
új blokkok létesítésére irányuló Paks II. projektről. 

Az érdeklődők betekintést nyerhetnek a Paks 
II. projekt eddigi eredményeibe, tájékozódhatnak a 
beruházás jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásairól, szerepéről. Kisfilmek révén is-
merhető meg többek között a 3+ generációs VVER–
1200-as blokktípus, valamint virtuális séta tehető 
egy, a Paksra tervezetthez hasonló atomerőműben. 

A paksi atomerőmű egyes számú blokkját 1982-
ben helyezték üzembe, az utolsót pedig 1987-ben. 

Az erőmű tervezett élettartama 30 plusz 20 év, ami-
ből könnyű kiszámítani, hogy az egyes blokkot 2032-
ben le kell állítani, és 2037-ben a régi erőműblokkok 
közül már egy sem nem fog üzemelni. A Paks II. 
projekt célja tehát nem egy második atomerőmű lé-
tesítése, hanem a régi erőmű fokozatos lecserélése és 
ezzel együtt az atomenergia-termelés folyamatossá-
gának a biztosítása.

A kiállítást Pestszentlőrincen az egyéni látogató-
kon kívül számos iskolai osztály is látta. A szervezők 
a téma jellegéből adódóan elsősorban középiskolá-
sokra számítottak, de általános iskolákból is érkez-
tek csoportok.  A 2017 nyarán második alkalommal 
útjára induló kamiont idén már több mint 50 ezer 
látogató kereste fel, első – 2009. októberi – indulása 
óta pedig mintegy 350 ezren. 

P. A.

A többszintes épület a Kisfaludy utcában esti fény-
ben pompázott, a bárpult előtt az asztalok szépen 
megterítve várták a vendégeket, akik jól ismerik már 
egymást, hiszen többnyire imreiek, régi barátok, s 
rendszeresen találkoznak a különféle Vasvári-prog-
ramokon. Ezúttal éppen Mikuláskor, ami egyben 
afféle évzáró is volt. Bauer Ferenc, a Vasvári Pál Pol-
gári Egyesület társelnöke semmit nem bízott a vélet-
lenre, lelkesen kóstolta az udvaron főszakácsának, 
Fischer Dánielnek hatalmas bográcsban fortyogó pin-
cepörköltjét.  A hamar megtelő vendéglátóhelyen az 
elegánsan öltözött vendégeket egy Mikulás fogadta 
egy kis szaloncukorral, mogyoróval és mandarinnal. 
Bauer Ferenc köszöntője után az első „műsorszám” a 
tombolahúzás volt, a nyereményeket a Mikulás és a 
házigazda, Luka István osztotta ki. Ez jó volt étvágy-
gerjesztőnek, ezután jött a főétel, a Zókahegyi pince-
pörkölt, ahogyan Józsi bácsi szereti. Így harangozták 
be a finomságot, és hamar kiderült, hogy nemcsak 

a számunkra ismeretlen Józsi bácsi szereti, hanem 
mindenki, aki az esten megjelent. A hatvan vendég 
pillanatok alatt eltüntette az ízletes pörköltet, voltak, 
akik kétszer-háromszor is szedtek! Jólesett ezután a 
hozott házi sütemény. A vacsora alatt a Magic Duó 
szolgáltatta a zenét, utána pedig megtudhattuk, hogy 
Hol van az a nyár… Ezzel a címmel lépett fel az is-
mert énekes páros, Tóth Éva és Leblanc Győző, akik 
csaknem egyórás műsorukkal elrepítettek bennün-
ket az örökzöldek, az operett és a nóta világába. A 
népszerű énekesek régi ismerősei a vasvárisoknak, 
nem először léptek fel Pestszentimrén. A vidám Mi-
kulás-napi programot – amelynek tánc lett a vége 
– az önkormányzat civil alapja támogatta. Bauer Fe-
renc jóleső érzéssel nyugtázhatta, hogy a közösségi 
élmény ezúttal sem maradt el.

– Jó évet zártunk, gazdag programokkal, találkoz-
zunk szilveszterkor a PIK-ben! – adta ki a jelszót.

Temesi László

A PAKS II. PROJEKTRŐL TANULHATTUNK

LUDMANN MIHÁLY ÚJ KÉPEI 
 

Az év utolsó kiállítása nyílt meg december 10-én a Kondor Béla Közösségi Házban. 
Ludmann Mihály festőművész-művészettörténész festményei láthatók karácsonyig. 
A tárlat címe: Új képek.

A megnyitó hangulatát Kovács Ildikó alapozta meg nívós hegedűjátékával, majd Varga Ferenc, a kö-
zösségi ház igazgatója köszöntötte a megjelenteket, kiemelve, hogy régi ismerőse, sőt barátja Lud-
mann Mihály, akinek az itt látható új képei mély benyomást tettek rá, és reméli, hogy a jövő évben 
művészettörténeti kurzust tart a Kondorban.

A kiállítást a magát művészetbarátként bemutató dr. Katona Lucia nyitotta meg.
– Ludmann Mihálynál családi örökség a művészet szeretete, és szerencséjére volt egy kiváló rajz-

tanára az általános iskolában, aki jó irányba orientálta – mondta. – Azóta is szívesen hallgatjuk él-
ményszámba menő előadásait, a magyar szobrászatról, építészetről pedig remek könyveket írt. Mind-
emellett kiváló festőként is élményt nyújt a műveivel, amelyeket a szépség keresése jellemez. Három 
csoportba sorolnám a képeit, a kék, a szakrális és az emberi kapcsolatok csoportjába, ez utóbbiban a 
férfi-nő szerep a domináns. A tájképei sem hagyományosak.

Ebben a barangolásban segített maga a művész is, aki kis csoportokban mutatta meg a képeit az 
érdeklődőknek. Eközben megtudhattuk tőle, hogy a szabad színválasztás híve, és az érzelmek, hangu-
latok befolyásolják alkotás közben. A kiállítás december 23-ig 9 és 19 óra között látogatható a Kondor 
Béla Közösségi Házban.

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a Tovább18.hu oldalon.
T. L.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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Akár csak tavaly, idén is csodájára jártak a gye-
rekek a kétvagonos „gőzösnek”, amely nem 
mindennapi látvány a lakótelepen. Mikuláskor 
azonban már hagyományos, hogy a Kondor Béla 
Közösségi Ház munkatársai a „vasutasok”, akik 
szorgalmasan terelik az utasokat, és indítják a 
vonatot. December 6-án délután 4-től este 7-ig 
lehetett jegyet váltani a járatokra. Alig várták a 
kicsik – sőt a szüleik is –, hogy felülhessenek, 
elvégre évente csupán egyszer vehetik igénybe a 
különleges szolgáltatást. A vonatjegy mindössze 

500 forint volt a szülőknek és a 14 év fölötti gye-
rekeknek, a kisebbek pedig ingyen utazhattak. A 
hatéves Balázs Milán is láthatóan nagy örömmel 
kapaszkodott fel a Mikulás-járatra édesapjával, 
aki elmondta, hogy a múlt évben is itt voltak, 
mert élmény számukra a vonatozás – annál is 
inkább, mert mindig kocsival közlekednek… 
Innen is autóval rohantak tovább Pestszentimré-
re, a labdarúgóklubba, ahol a kis Milán focizik, 
mondván, oda is megérkezik este a Mikulás.

– Már két Mikulással találkoztam itt, az egyik 

osztogatta zsákjából a csokikat, a másik pedig a 
mozdonyfülkében ült – mondta boldogan a kisfiú. 

Valóban, most a mozdonyvezető is Mikulásnak 
öltözött, nem úgy, mint tavaly, amikor civil ruhában 
ült a vezetőfülkében. Így mégiscsak hitelesebb volt…

Annak ellenére, hogy kicsit hideg volt az idő 
Miklós napján, sokan álltak sorba az élményért. 
A három óra alatt félezren jelentkeztek a kilenc 
menetre! A kerületi gyerekek bíznak abban, hogy 
jövőre is pöföghetnek egy jót a Havannán.

(temesi)

Mikulás-vonattal a Havannán
A Havanna-lakótelep kis lakói újra vonatozhattak Mikulás napján. A fő állomás ezúttal is a Kondor Béla Közösségi Ház mögötti terület 
volt, ahonnan húszpercenként indult a feldíszített Mikulás-vonat.

MIKULÁS ÉS PINCEPÖRKÖLT 
 

A Vasvári Pál Polgári Egyesület ez évi utolsó rendezvénye ünnepi hangulatban telt Mi-
kulás-napkor. A menü zene, tánc, pincepörkölt, sütemény és vidámság volt a feldíszí-
tett Kastély Sörözőben Pestszentimrén.
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Nem írható, hogy telt ház előtt rendezte meg az ün-
nepséget a baptista felekezet. Nem, mert legalább 
azt kellene írni, hogy „másfél ház” előtt. Az éveken 
át elegendő nagyságú imaház ezúttal olyannyira 
szűknek bizonyult, hogy még az alagsorból is kellett 
székeket hozni. Ha üzleti fogás hozta siker lenne ez, 
azt írhatnánk, bevált, de mivel „csak” jótékonysági, 
szívből jövő ajándékozásról van szó a tényleg ne-
messé lett Nemes utcai teremben, elegendő annyit: 
ismét szép, emlékezetes karácsonyt szereztek a bap-
tisták sok-sok rászoruló gyermeknek és a szüleik-

nek (igen, nekik is, mert láthatóan legalább annyira 
boldogok voltak, mint a gyermekeik…).

– Nem baj, jöjjenek csak minél többen, akkor is el-
férünk, ha kétszer többen leszünk, mint amennyinek 
hely jut – jegyezte meg boldogan az egyik szervező, 
Szekér Józsefné, aki a baptista gyülekezet tagjaként 
évek óta segíti a munkát.

A „nép” meg csak gyűlt, egyre gyűlt, s amikor Háló 
Gyula, az imrei baptisták lelkésze köszöntötte a csalá-
dokat, már olyan tömeg volt, hogy alig-alig fértek.

A lelkész még az ünnepség kezdete előtt elmond-
ta, hogy az idei már a kilencedik alkalom, hogy a 
Csibész Család- és Gyermekjóléti Szolgálat javaslata 
alapján rászoruló gyermekeket ajándékoznak meg 
– ezúttal nyolcvanat –, amint a kezdeményezés elne-
vezése is mutatja, cipősdobozokba csomagolt megle-
petésekkel. A dobozok az imrei emberek és intézmé-
nyek adakozásának köszönhetően telnek meg.

Tagadhatatlanul szép, az emlékek közé eltevésre 
méltó képet festett az imaház a sok-sok gyerekkel (a 
három hónapos csecsemőtől az akár érettségire ké-
szülőig minden korosztály volt ott), akik, láss csodát, 
olyan fegyelmezetten várták a Jézuskát, mintha ez 
előfeltétele lett volna az ajándéknak.

Az adás öröméről beszélt a köszöntőjében Szar-
vas Attila alpolgármester is, aki szép gondolatok-
kal hozta közelebb az ünnep lényegét, az adás örö-
mét, mondván:

– Higgyétek el, jobb, felemelőbb adni, mint kapni.
Évek múlva biztosan sokan gondolkodnak majd 

így a megszólítottak közül, de ezen a decemberi kedd 
délutánon egyelőre még azt várták, hogy az övék le-
hessen a „dobozboldogság…” 

ÉVRŐL ÉVRE EGYRE TÖBBEN
Szívesen vesznek részt az évbúcsúztató beszélgetésen

 „DOBOZBOLDOGSÁG”
Nyolcvan gyermek ajándéka a Nemes utcában

Igaz, hogy az életre hívásakor az Egyházi Kerekasztal 
elnevezést kapta az esemény, de akkora kerek asztal, 
amely mellett hely jutna ennyi egyházi személyiség-
nek, atyának, lelkésznek, önkormányzati vendégnek, 
kis túlzással nem is létezik. Az „őskorban” talán még 
elfértek volna, de az utóbbi években a kiváló házi-
gazda Tündérkert étterem csúcsra van járatva azon a 
napon, amikor az egyházak képviselőit látja vendégül 
az önkormányzat vezetése. Írhatnánk, a teljes vezeté-
se, mert Ughy Attila polgármester mellett az összes 
alpolgármester ott volt a rendezvényen: az egyházi 
ügyekért felelős Szarvas Attila, valamint Lévai István 
Zoltán, Galgóczy Zoltán, Dömötör István.
 

EDDIG IS, EZUTÁN IS
A kerekasztal képzeletbeli szalagját – mint a korábbi 
hat alkalommal is – Ughy Attila vágta át, miközben 
köszöntötte a vendégeket.

– Közös ügyeinket képviseli az önkormány-
zat, amikor együttműködik az egyházakkal, 
mert mindketten elérjük a Pestszentlőrincen 

és Pestszentimrén élő embereket, érintjük az 
életüket.

Nem is lehet más az elgondolásunk, mint hogy 
közös gondolkodással jussunk el minél többekhez. 
Természetesen azt kérjük a felekezetektől, hogy va-
lamennyien jöjjenek el, keressenek fel bennünket, s 
megígérhetem: amiben csak tudunk, mellettük ál-
lunk a jövőben is.

A LEGNYÍLTABBAN…
Természetesen köszöntötte az Egyházi Kerekasz-
tal vendégeit Szarvas Attila is, aki elmondta, hogy a 
reformáció emlékévének keretében megrendezett 
kerületi programok bebizonyították, hogy kiváló az 
együttműködés, ami annak is köszönhető, hogy „az 
önkormányzat a lehető legnyíltabban közelít bárme-
lyik felekezet kéréséhez”.

Az alpolgármester zárásként köszönetét fejezte ki 
azért, hogy olyan sokan eljöttek az ünnepi ebédre és 
beszélgetésre. „Bízom benne, hogy jövőre is ilyen so-
kan elfogadják a meghívásunkat” – tette hozzá. 

FELÚJÍTÁS,  
KORSZERŰSÍTÉS
Természetesen szó esett azokról a felújításokról, 
korszerűsítésekről, javításokról is, amelyeket ön-
kormányzati támogatással valósítottak meg a fe-
lekezetek.

Így többek között a Szent László-plébániatemp-
lom renoválásáról, az Agapé Gyülekezet tetőszer-
kezetének javításáról a baptista imaház belsejének a 
megújításáról vagy éppen a Kossuth téri református 
templomban végzett munkálatokról.

Felvetődhet – aztán gyorsan meg is válaszolható – 
a kérdés: vajon miért ilyen közeli az önkormányzat és 
az egyházak, felekezetek kapcsolata? Bizonyára azért, 
mert az előbbi  és az utóbbiak is az itt élők boldogulá-
sáért tesznek nap mint nap.

Maradj még sokáig közöttünk!
Az egyik leghűségesebb résztvevője az 
Egyházi Kerekasztalnak a kerület legidő-
sebb egyházi személyisége, a 86 éves Varjú 
Imre római katolikus pap, aki még ma is 
misézik a Hóvirág utcai kápolnában.

A fürge mozgású, csillogó szemű, elegáns 
megjelenésű atyának, aki legalább tíz évet le-
tagadhatna a korából, minden évben megvan 
a feladata a finom falatok elfogyasztása előtt. 
Ő mondja az asztali áldást, amit bizonyára 
sok évig hallana még szívesen az ő szájából a 
kerekasztal valamennyi vendége… 

Tudta-e…,
…hogy az imaházban a Békéssy Sándor 
Baptista Értelmiségi Egyesület szervezése 
kellett az ajándékozási akcióhoz, akárcsak 
az önkormányzat támogatása és a Bagoly-
vár óvoda segítsége?

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Kilencedik alkalommal rendezték meg a Pestszentimrei Baptista 
Gyülekezet Nemes utcai imaházában a karácsonyi cipősdoboz-akci-
ót, amelynek keretében szegény sorsú gyermekek kapnak ajándék-

csomagot a felekezet gyűjtésének köszönhetően. Háló Gyula lelkész és 
az egyházi ügyekért felelős alpolgármester, Szarvas Attila is az adás, az 
örömszerzés fontosságát emelte ki.

�Nevezetes napon, Mikulás napján, december 6-án rendezte meg az 
önkormányzat az Új Tündérkert Étteremben az Egyházi Kerekasztal 
elnevezésű rendezvényt, amelyen évről évre több egyház, illetve fele-

kezet képviselteti magát. 

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

■  ökumenikus imahetet tartottak január 
21-től 26-ig Pestszentimrén a katolikus, a 
református, az evangélikus és a baptista 
templomban.

■  a házasság hete utórendezvényeként a 
pestszentimrei egyházak közösen rendezték 
meg az Egy út mentén elnevezésű progra-
mot február 23-án a PIK Házban.

■  a megalakulásának 450. éVFordulóját 
ünneplő Magyar Unitárius Egyház jubileu-
mi rendezvénysorozatot tartott ebben az 
évben. Március 9-én az Országház adott 
otthont az erdélyi gyökerű egyház ünne-
pi konferenciájának, amelyen részt vett 
Szent-Iványi Ilona pestszentlőrinci lelkész is.

■  erdő péter BíBoros áldotta meg a Szent 
Lőrinc Katolikus Általános Iskolában március 
21-én átadott tornacsarnokot.

■  zárókő-elhelyezéssel és istentisztelettel 
szentelték fel április 14-én a pestszentimrei 
evangélikusok régen várt lelki otthonát, a 
kastélydombi Luther-kápolnát a Nemes utca 
62. alatt. Az istentisztelettel egybekötött ün-
nepségen és szertartáson részt vett Gáncs 
Péter püspök és Győri Gábor esperes is.

■  a hőség ellenére sokan Vettek részt a má-
jus 8-án tartott Élő rózsafüzér zarándokla-
ton, amelynek ezúttal is a 7. és 8. szakasza 
érintette a kerületet.

■  eVangélikus családi missziói napot tartott a 
Déli Evangélikus Egyházkerület május 21-
én, pünkösdhétfőn a Sportkastélyban.

■  a kerületi egyházak, felekezetek idén 
nyáron is gondoskodtak a szünidő kelle-
mes és hasznos eltöltéséről. A táborokon 
kívül is sok színes programot szerveztek 
a diákoknak.

■  új pléBánosa Van a Szent Imre Plébániá-
nak: Blanckenstein Miklós augusztus elején 
lépett szolgálatba.

■  a közösségépítést célzó Habán-udvar 
tematikus programsorozatot augusztus 21. 
és 26. között szervezték meg a baptista 
imaházban.

■  a VasVári pál polgári egyesületnek és a 
XViii. kerületi önkormányzatnak köszön-
hetően széles körű összefogás jött létre a 
Szent Imre herceg halálának helyére, Hegy-
közszentimrére tervezett kápolna építésének 
befejezéséért, amelyet végül a magyar állam 
is támogatott. Szeptember 2-án megtart-
hatták az avatóünnepséget.

■  másodszor tartottak ökumenikus családi 
napot a Pestszentimrei Sportkastély-
ban. A siker ezúttal is nagy volt: mintegy 
kétezren keresték fel a szeptember 22-i 
rendezvényt. A főszervező Háló Gyula 
baptista lelkész volt.

■  pál Feri atya „gondolatszínházának” ismét 
a Pestszentimrei Közösségi Ház, adott 
otthont november 17-én. Változások című 
előadását – miként a korábbiakat is – vas-
tapssal jutalmazta a hallgatóság.

■  noVemBer 18-án Felszentelték a töBB mint 
80 éVes unitárius templom új toronysisakját, 
amelyet augusztusban emeltek a helyére.

■  hetedik alkalommal szerVezte meg az egy-
házi kerekasztal elnevezésű rendezvényt 
az önkormányzat. December 6-án minden 
eddiginél többen képviselték a kerületi egy-
házakat, felekezeteket az Új Tündérkertben. 

Ez volt az év

Ughy Attila polgármester nagy örömmel köszöntötte Varjú atyát
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Előszilveszteri 
Futóverseny

2018. december 30. 10.00 óra

Bókay-kert
1181 Budapest, Szélmalom u. 33.

Rendező: 
Budapest Főváros XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata

Nevezés:
A verseny napján, 

a helyszínen 8.00 órától.

Részletes információ:
www.bp18.hu

A versenyen való 
részvétel ingyenes!

Zárjuk az esztendőt sportosan! PROGRAMAJÁNLÓ

ÁSVÁNYBÖRZE – 
ELŐADÁSSAL
Ásványok, opálok, gyöngyök, csiszolatok, kagylók, csigák, kövü-
letek és ékszerek várják az érdeklődőket minden mennyiségben 
a szokásos év eleji ásványbörzén. A kiállítás különlegességét Si-
mon Szilvia A Föld kincsei, avagy mit hordasz a mobilodban? 
című előadása adja, amely behatóbb ismereteket nyújt a legis-
mertebb ásványokról, kövületekről.

Időpont és helyszín: január 6. (vasárnap) 10 óra, Kondor Béla 
Közösségi Ház Belépőjegy: 400 Ft

PROGRAMOK

MESE KLASSZIKUS 
ZENÉVEL
Mirszifalva zeneszerető fantázialényei – egy merész goblin és két 
vakmerő törpe – együtt kerekednek fel, hogy barátjuk betegsé-
gére számtalan nehézség és gonosz varázslat ellenében gyógyírt 
szerezzenek. Az orvosság egy különleges gyógynövény, mely 
csupán egyetlen helyen terem: a sűrű, sötét és veszélyes zord ren-
getegben. Kalandjaik során felcsendülnek többek között Bartók, 
Mozart, Dvořak, Csajkovszkij és Hacsaturján klasszikus dalla-
mai, miközben a darab egésze a szeretetről, a bátorságról, az ösz-
szetartozásról és a barátságról mesél.

Az erdő Mozartjai – klasszikus zenével átszőtt mesejáték egy 
felvonásban a Pótszék Társulat előadásában.

Időpont és helyszín: január 18. (péntek) 10 és 15 óra, PIK Ház 
Belépőjegy: 980 Ft

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 21. 16 óra: Téli örömök – a 
Szőnyi-kör alkotásaiból nyíló kiállítás 
megnyitója
December 31. 20 óra: Szilveszteri bál. 
Zenél a Főnix együttes, sztárvendég: 
Zalatnay Sarolta. Belépőjegy: 6900 Ft. 
Menü előre rendelhető, asztalfoglalás 
szükséges!
Január 3. 16.30: Hangfürdő. A belépés 
ingyenes!
Január 26. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
Január 26. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
Még lehet csatlakozni a felnőtt hobbitánc-
tanfolyamhoz, amelynek alkalmai hétfőn 
és szerdán 19.30-tól vannak. Bővebb 
információ a +36-70-612-3929-es és 
a +36-30-203-1516-os telefonszámon, 
valamint az info@newdanceworld.hu 
e-mail címen.
Szerdánként 10 órakor baba-mama klub 
és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántorna. A 
foglalkozás az energia-egyensúly helyreál-
lításával erősíti az immunrendszert.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink (Pila-
tes-torna, Etka-jóga, ringató, zumba, 
callanetics, gerinctorna) időpontjairól az 
elérhetőségeinken lehet információt kérni.
A művelődési ház hétköznapokon 9–19 
óra között, hétvégéken pedig a rendezvé-
nyekhez igazodva tart nyitva. 
Az itt található Ticket Expressz-irodában 
jegyek válthatók koncertekre, színházi 
előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, ösz-
szejövetelekre az elérhetőségeinken való 
előzetes egyeztetés alapján.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Január 2. 16.30: Társasjátékklub
Január 9. 17 óra: Papírszínház
A Galéria 18 kiállítóteremben januárban 
Schmidt Gabriella festő tárlata látható.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Január 3. 10 óra: Csevegő csütörtök – 
Hogyan indult az új esztendő?
Január 25. 17 óra: Könyvajánlók klubja 
– Milyen könyvet kaptunk karácsonyra? 
Ajánljuk egymásnak! A könyvtár előterében 
a Tomory Lajos Múzeum által összeállított 
Expo ’58 – A brüsszeli világkiállítás két 
lőrinci résztvevője című kiállítás látható.

PESTSZENTIMREI 
KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
Telefon: 291-2392
A belépés minden programra ingyenes, 
de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni az 
elérhetőségeinken lehet.
Könyvtárunk december 22. és január 3. 
között zárva tart, egyébként hétfőn és 
szerdán 11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, 
pénteken 11–17 óra között várjuk az olva-
sókat. Kedden és hétvégén zárva tartunk.

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 20. 14 óra: Karácsonyi ünnep-
ség a NYÉVE szervezésében
December 22. 10 óra: Népek karácsonya 
– a HolddalaNap együttes koncertje.
December 23. 10 óra: Télapó és 
Ezüstmackó – a Nefelejcs Bábszínház 
előadása, majd kézműves foglalkozás 
advent negyedik vasárnapja alkalmából
December 28. 15 óra: Nyugdíjas táncklub 
– óévbúcsúztató
December 29. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Január 2. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Január 6. 10 óra: Ásványbörze
Január 9. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Január 11. 14 óra: a Gyermekszemmel – 
2019 Évszakok című kerületi rajzverseny 
ünnepélyes díjkiosztója
Január 13. 15 óra: Nyugdíjas táncklub – 
pótszilveszter

Január 15. 17.30: A Biblia igazi világa – 
Pais István filozófiatörténész, ny. egyetemi 
docens előadás-sorozata. Téma: A család 
története a Bibliában.
Január 17. 14 óra: Fehér asztalnál – 
újév-köszöntő
Január 20. 10 óra: Csokikoncert
Január 20. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Január 21. 18 óra: Ünnepség a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából
Január 23. 18.45: Ladies’ Dance Mix
Január 27. 8 óra: Sakkbajnokság a Pest-
szentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Január 27. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-kor 
gerinctorna. Szombatonként 9 órától 
kerámia és tűzzománc nyitott műhely.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 291-
6564-es telefonszámon lehet érdeklődni.

TOMORY LAJOS MÚZEUM 

Központi iroda: Herrich–Kiss-villa 
(Margó Tivadar utca 116–118.) 
Telefon: 290-1585, 06-20-316-9885
Honlap: muzeum18ker.hu 
E-mail: muzeum@muzeum18ker.hu
Állandó kiállítások: 
Ekevasba fogott madárszárny – Kondor 
Béla a repülés fogságában
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig 
Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Időszaki kiállítás: Utazás a Karinthy körül 
– a Karinthy Frigyes Gimnázium kiállítása
Nyitvatartás: keddtől szombatig 14–18 
óráig
Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repüléstör-
téneti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) II. emeletén látható. Részletek a 
honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állo-
mányával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók – 
Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az első 
világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményeiről, 
a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.. 

Múzeumsarok kiállítóterem
Szent Lőrinc sétány 2.
Telefon: 06-20-285-0667
Állandó kiállítások: 
200 év emlékei – Pillanatképek Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre történetéből 
Vizek és kövek – Különlegességek Sváb 
Ferenc ásványgyűjteményéből
Tomory-terem: Érdekességek a kerületi 
oktatástörténet múltjából
A kiállítóterem keddtől szombatig 14 és 
18 óra között tart nyitva.
Január 8-ig a Tomory múzeum valameny-
nyi kiállítóhelye zárva tart.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 06-20-316-9885
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepe-
ken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos egyeztetés 
alapján látogatható.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 22. 18 óra: Pestszentimrei 
Zenebona – Karácsonyi koncert a 
Dohnányi Ernő Zeneiskola tanárainak 
és növendékeinek közreműködésével. 
Belépőjegy: 500 Ft.
December 31. 19 óra: Szilveszteri bál a 
PIK és a Vasvári Pál Polgári Egyesület 
közös szervezésében.
Január 8. 18 óra: Tudatos életmód klub. 

Téma: A világhoz való viszonyunk és 
kommunikáció az univerzummal. Előadó: 
Kiss Tamás. Belépőjegy: 500 Ft.
Január 9. 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 9. 17.30: Kertbarátklub. Téma: 
Gyakori károsítók és a védekezés 
lehetőségei a kiskertekben. Előadó: Vétek 
Gábor. A belépés ingyenes!
Január 10. 17 óra: Ingyenes jogi tanács-
adás. Előzetes bejelentkezés szükséges 
elérhetőségeink valamelyikén.
Január 11. 15 óra: Nyugdíjas operett- 
és nótadélután Pethő-Tóth Brigittával 
és Gencsev Gáborral. A belépés 
ingyenes!
Január 16. 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 16. 18 óra: Irodalmi és történelmi 
arcképcsarnok – Simon M. Veronika 
festőművész kiállításának megnyitója
Január 18. 10 és 15 óra: Az erdő 
Mozartjai – a Pótszék Társulat előadása. 
Belépőjegy: 980 Ft.
Január 18. 16.30: Családi táncház és 
népi játszóház. Újévi szokások, hópehely-
díszek. Vezeti: Plugor Judit. A részvétel 
ingyenes!
Január 20. 15 óra: Agyigó – Egy nő 
sorsa a XX. században. Nagyváradi 
Erzsébet és Kutik Rezső előadása. 
Belépőjegy: 980 Ft.
Január 22. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Feltöltődés a mindenna-
pokban. Előadó: dr. Sasvári Ferenc. 
Belépőjegy: 500 Ft.
Január 23. 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 tele-
fonszámon, illetve elérhetőségeink 
valamelyikén.
Január 23. 17.30: Kertbarátklub. Téma: 
korai termesztés, vetőmag, faj- és 
fajtahasználat. Előadó: Pap Zoltán. A 
belépés ingyenes!
Január 24. 17 óra: Ingyenes jogi ta-
nácsadás. Előzetes bejelentkezés szük-
séges elérhetőségeink valamelyikén.
Január 26. 10 óra: Babusgató 
babamasszázs – háromórás intenzív 
workshop. A képzés kéthavonta indul, 
megfelelő létszámú jelentkező esetén. 
Vezeti: Kiss Ildikó okleveles babamasszőr 
és csecsemőmasszázs-oktató. Bővebb 
információ: babusgatofoglalkozás@gmail.
com vagy +36-20-490-3004.
A PIK Ház online programfüzete elérhe-
tő ezen a linken: http://www.pikhaz.hu/
programfuzet-2018-osz/
A PIK állandó foglalkozásai: hétfőn-
ként 10.30-tól Babusgató babatorna, 
keddenként 10.15-kor Babadúdoló, 
szerdánként 9.15-kor és 10.30-kor 
Bábos mesekuckó, szerdánként 
16 órakor kismamajóga, hétfői és 
szerdai napokon 17.30-kor pedig 
NIA-foglalkozás. Kéthetente kedden 
18 órakor Művészműhely. Minden 
hónap második péntekén 9.30-kor 
Baba-mama klub és játszócsoport. 
Jelentkezni, illetve a foglalkozások 
részleteiről érdeklődni az elérhetősé-
geinken lehet.

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 

Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowboar-
dozást tanulni. Egyéni és csoportos 
oktatás 3 éves kortól kezdve az 
emberi élettartam és a vállalkozó 
kedv határáig. A csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk össze. 
Beiratkozás szerdánként 16–19 óráig, 
szombatonként 10–13 óráig. A pályán 
szakképzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges burkolat, két 
sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és 

esti világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola honlap-
ján: www.siiskola-bokaykert.hu.

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
December 28. 19 óra: Retro Show
December 30. 16 óra: Óévzáró utcabál 
az Együtt Pestszentimréért Egyesület 
szervezésében
Január 4. 18 óra: a Dohnányi Ernő 
Zeneiskola újévi hangversenye
Január 13. 10 óra: Mega Játszóház
Január 20. 15 óra: Néptáncgála a 
Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola 
szervezésében

INGYENES 
TÁRLATVEZETÉS
IDŐPONTVÁLTOZÁS! Január 19-én 
(szombaton) 14, 15, 16 és 17 órai 
kezdettel tárlatvezetést tartunk a Herri-
ch–Kiss-villában. Maximális létszám: 
12 fő/időpont. A Kondor-szobában a 
kiállítás rendezője, Szabó Zsófia művé-
szettörténész avatja be az érdeklődőket 
a kulisszatitkokba, a Látványrak-
tárban pedig Heilauf Zsuzsanna, a 
múzeum vezetője mesél elsősorban a 
repüléstörténeti és a játékgyűjtemény 
anyagáról. A résztvevőket meghívjuk 
egy teára vagy kávéra. 
A tárlatvezetésen való részvétel 
ingyenes, de regisztráció szükséges 
a telefonszámunkon vagy az e-mail 
címünkön.

SZABÓ MAGDA 
MEGIDÉZÉSE
Ki volt Szabó Magda? Író, költő, 
feleség, barát? Ember volt, olyan, 
mint mindenki. Küzdött, félt, harcolt, 
szeretett. Kimondta azt, amit mások 
nem mertek. Nagyváradi Erzsébet 
érzelmekben gazdag előadásában 
és Kutik Rezső gitárművész zenéjén 
keresztül beszél hozzánk Agyigó, azaz 
Szabó Magda: az Ember.
Időpont és helyszín: január 20. 
(vasárnap), 15 óra, PIK Ház 
Belépőjegy: 980 Ft

A BIBLIA IGAZI 
VILÁGA
A kerületünkben élő Pais István filo-
zófiatörténész, nyugalmazott egyetemi 
docens 1957 és 2002 között az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán oktatott. 
Az általa írt kultúrtörténeti könyvek 
(Ember és vallás; Antik bölcsek, 
gondolatok, aforizmák; A görög 
filozófia; Bibliai érdekességek, törté-
netek, aforizmák; A filozófia története) 
szintén fontos, érdekes témaköröket 
vizsgálnak. Az elmúlt években Hódolat 
a múlt bölcselőinek, A csodálatos antik 
világ, Ember és történelem címmel 
több nagy sikerű előadás-sorozatot 
is tartott már szűkebb pátriájában. A 
Biblia igazi világa című, ősszel elkezdett 
aktuális kurzusa az új esztendőben 
is folytatódik. A következő előadás 
január 15-én (kedden) 17.30-kor lesz 
a Kondor Béla Közösségi Házban. A 
részvétel ingyenes! 
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Megaparki (Pesterzsébet) Tesco 
Online házhozszállítási csapatunkba 
keresünk Sofőr munkatársakat rész- 
és teljes munkaidőre.

Segíts nekünk, hogy 
kellemes Karácsonyt 
vigyünk vásárlóink 
otthonába.

Választhatsz neked megfelelő 
munkabeosztást

Remek emberek és nagyszerű 
hangulat

Karrierlehetőségek és fejlődés

Izgalmas juttatások

Mindenre megtanítunk

Mindenkit szívesen látunk
Jelentkezz a www.tesco.hu/karrier oldalon vagy 
érdeklődj munkatársainknál a Vevőszolgálaton.
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Gerinc és izületi  diagnosztikai és terápiás központ 
Dr. Németh Lóránd 

gerinc és izületi specialista 
reumatológus főorvos

● Gerinc, izületi és végtagfájdalom, 
duzzanat , zsibbadás, kopásos és gyulladásos 
gerinc és izületi betegségek kivizsgálása és 
szakszerű  kezelése
● Gerinc és izületi specialisták, konzulensek  
● Gerinc és izületi beavatkozások, injekciós 
és infúziós kezelési lehetőségek 

Ne éljen 
fájdalommal ! 

Bejelentkezés: 
06 1 291 - 0539
06 1 290 - 0921
1181. Budapest 

Üllői út 419. 

www.maganreumatologia.hu

Jegyértékesítő munkatársat keresünk,
kereskedelmi vagy gazdasági képzettséggel és gyakorlattal, 

hétköznapi és hétvégi munkavégzésre egyaránt.  
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Érettségi és erkölcsi bizonyítvány feltétel!

Jelentkezés:  fényképes önéletrajzzal.

Fővárosi autópiac kft.
1194 Bp., nagykőrösi út 162. • e-mail: uzemeltetes@fap.hu
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n SEGÉDMUNKÁS: Társaságunk segédmunkást keres budapesti munkavégzéssel. Önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését 
várjuk. Építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

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 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.

n PÁLYAKARBANTARTÓ: Társaságunk pályakarbantartó pozícióba keres munkavállalót, a társaság kezelésében álló sportpályák üzemeltetési és karbantartási feladatainak 
ellátására. Feladatok: - sportpályák, épületek és berendezések állapotának folyamatos és rendszeres ellenőrzése; - hibajelenségek tapasztalása esetén jelzés a vezető részére, 
valamint ha rendelkezik a szükséges ismeretekkel, eszközökkel, a probléma elhárításának azonnali megkezdése; - a karbantartási munkák anyag és eszközigényének felmérése, 
a vezető felé történő igénylése; - a gépek és berendezések szakszerű üzemeltetése; - a létesítmény területén található sportpályák, és a pályákat övező zöldterület rendszeres 
gondozása (fűnyírás, locsolás, gyommentesítés, tisztántartás, stb.); - a sportpályák programjainak megfelelően a sportpályák rendeltetésszerű használatra kész állapotra való 
felkészítése; - rendezvények során a bérlők kiszolgálása (portaszolgálat, kulcsok kiadása és visszavételezése, világítás kezelése); - téli időszakban a közlekedő utak takarítása, 
csúszás-mentesítése; - a munkakörhöz tartozó adminisztrációs feladatok ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, kiváló 
problémamegoldó képesség, önálló, megbízható munkavégzés. Előny, de nem feltétel: kertészeti, vagy hasonló végzettség; hatályos fenntartási gépkezelői OKJ-s végzettség (önjáró 
fűnyíró).

n AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ: Társaságunk autóvillamossági szerelő pozícióba keres kollégát. Feladatok: - autóvillamossági szerelői és diagnosztikai feladatok 
színvonalas és gyors elvégzése; - gépjárművek műszaki ellenőrzése, műszeres vizsgálatok és diagnosztikai beállítások végzése. Elvárások: autóvillamossági szakirányú-, vagy 
technikusi végzettség, gyakorlati ismeretek, több éves szerelői tapasztalat, pontos munkavégzés, kulturált megjelenés, csapatszellem, jó problémamegoldó képesség. Amit kínálunk: 
stabil, hosszú távú munkalehetőség, változatos feladatok.

n PARKFENNTARTÓ (FŰKASZÁS): Feladatok: - a Társaság által kezelt közterületeken a zöldfelület karbantartása érdekében a fák, cserjék, dísznövények állapotának 
felmérésében való részvétel, azok telepítéséhez, pótlásához a munkaterület előkészítése, a talajmunkák elvégzése, a telepítések megvalósítása; - a meglévő növényállomány 
gondozása, szükség szerinti locsolása, kártevők elleni védelme, tápanyag utánpótlása, gyomirtása; - fűnyírás, pázsitpótlás elvégzése; - a munkakörhöz és munkaterülethez tartozó 
munkagépek és eszközök szakszerű használata, azok tisztán- és karbantartása; - a különböző talajfertőtlenítők, gyomirtók és vegyszerek biztonságos használata. Elvárások: 
együttműködési készség; kulturált és fegyelmezett magatartás, csapatszellem. Bejelentett, hosszú távú munkalehetőség.

n USZODAMESTER: Uszodamesteri végzettséggel rendelkező munkatársat keresünk. Feladatok: - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében tartózkodók 
életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; - az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása; - a szauna előírás szerinti 
működtetése, illetve a bérlői sávtükör alapján az igénybevevők ellenőrzése, a munkakörhöz tartozó ellenőrzési és adminisztratív feladatok ellátása. Elvárások: uszodamesteri 
végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes munkavégzés; műszakos munkarend vállalása.

n HIDEGBURKOLÓ: Társaságunk hidegburkoló pozícióba keres munkavállalót, csapattagot. Elvárások: - szakirányú, burkolói végzettség; - hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat; - pontos, megbízható munkavégzés. Feladatok: - épületek aljzatára, külső homlokzatára, belső falfelületeire különböző hideg tapintású burkolólapok felhelyezése; - a 
burkolandó felület előkészítése, letisztítása, szintezése, a burkolóanyag méretre vágása; - a sérült, vagy hibás burkolatok javítása, elbontása, cseréje; - napi hibaelhárítások végzése, 
felújítása, illetve csereigények jelzése.

n TEHERGÉPKOCSI VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C, D és E kategóriás vezetői engedély; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, megbízható 
munkavégzés; emelő-gépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s végzettség. Feladatok: - a tehergépkocsi rendeltetési helyére történő vezetése; - a rakomány károsodásmentes szállítása; - 
részvétel a rakodási folyamatban; - a rakomány átadása-átvétele; - a gépjármú műszaki állapotának megőrzése és ellenőrzése; - az előírt adminisztrációs feladatok elvégzése.

n USZODAGÉPÉSZ: Elvárások: uszodagépész, vízvisszaforgató berendezés kezelő, uszodamester végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; pontos, felelősségteljes 
munkavégzés; műszakos munkarend vállalása. Feladatok: - az uszodák és a strand gépészeti, karbantartási feladatainak ellátása az érvényes technológiai utasításoknak 
megfelelően; - az uszodai berendezések felügyelete és a rendeltetésszerű működést biztosító feladatok végrehajtása; - a vízhőmérséklet folyamatos mérése és az így nyert adatok 
regisztrálása; - az uszodavíz PH értékének, illetve klór tartalmának ellenőrzése és a mérési eredmények vezetése; - a medencében, a medencetérben és a strandmedencében 
tartózkodók életének, testi épségének védelme, a házirend betartatása; -az úszómedence és környezete tisztaságának, valamint előírt vízminőségének biztosítása; - az Üzemviteli 
szabályzat ismerete, mindhárom uszodára; - az uszodanapló rendszeres vezetése; - az uszoda üzemeltetéséhez tartozó vegyszerkészlet ellenőrzése, azok napi szinten történő 
naplózása és rendelés leadása közvetlen vezetőjének; - az uszodák nagy (karbantartás) leállása alatti aktív részvétel; - kisebb, a területet (épület) érintő javítási feladatok ellátása; - a 
területre vonatkozó Házirend, munka és balesetvédelmi előírások ismerete, alkalmazása.

n VÍZVEZETÉK SZERELŐ: Társaságunk Magasépítési Osztályára olyan szakmai végzettséggel rendelkező víz-gáz-fűtésszerelő munkavállalót keres, aki az Osztály feladatkörén 
belül a személyre szólóan kiadott vízvezeték-, fűtésszerelési feladatokat szakszerűen, pontosan és maradéktalanul elvégzi. Kiszámítható, hosszú távú munkalehetőség. 

n KŐMŰVES: Társaságunk kőműves munkatársat keres budapesti munkavégzéssel. Feladat: útépítői, útkarbantartói munkák során a kőműves jellegű munkák elvégzése. 
Elvárások: kőműves végzettség; önmagára és munkájára is igényes alkoholmentes életet élő energikus férfi jelentkezését várjuk; építőiparban szerzett gyakorlat és tapasztalat előny.

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

n BÉR- ÉS TB ÜGYINTÉZŐ: Feladatok: - teljes körű bérszámfejtés, TB kifizetőhelyi ellátások számfejtése; - a bérszámfejtéshez, a társadalombiztosításhoz, valamint a 
szakterülethez kapcsolódó adatok és dokumentumok pontos és naprakész vezetése; - munkaviszony/megbízási jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos bejelentési 
és bérügyviteli feladatok ellátása, munkaviszonnyal kapcsolatos változások lekövetése; - munkaidő-nyilvántartás kezelése, ellenőrzése, javítása, egyeztetése, dokumentálása; - a 
társadalombiztosítási kifizetőhelyi feladatok ellátása, nyilvántartások vezetése, a kapcsolódó bevallások, adatszolgáltatások elkészítése; - munkaidőkeretre vonatkozó szabályok 
betartásának ellenőrzése, nyomon követése; - munkáltatói igazolások elkészítése, levonások rögzítése, kezelése; - szervezeti egységekkel való kapcsolattartás; - adó- és 
járulékbevallások, kimutatások és statisztikák készítése a hatóságok, a vezetés, valamint a társosztályok részére; - a területet érintő jogszabályok és egyéb előírások naprakész 
ismerete. Elvárások: középfokú szakirányú bér és TB ügyintézői végzettség; minimum 3 éves hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; nexONBÉR program ismerete, használatában 
szerzett tapasztalat; önállóság, jó problémamegoldó képesség, ügyfélközpontú szemlélet; precizitás, pontos munkavégzés; felhasználói szintű számítógépes ismeretek (Word, 
PowerPoint, Excel, Outlook). Előnyt jelent: Nexon4 program ismerete. Amit kínálunk: biztos, hosszú távú munkavégzés; családias munkahelyi légkör; szakmai fejlődés, képzéseken 
való részvétel.

n GÉPKEZELŐ: Feladatok: - a munkavégzés helyének kijelölése és biztosítása, a munkaterületet felmérése; - az előírásoknak megfelelően munkagép-napló vezetése és 
áttekintése; - műszakkezdés előtti biztonsági és üzemi ellenőrzések végrehajtása; - a gép előírás szerinti stabilizálása, telepítése; - alapozás, közmű- és fenntartási-gép 
üzemeltetése; - munkakörre vonatkozó munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások betartása; - a munkakörre előírt egyéni és csoportos védőeszközök használata; - a 
veszélyforrások, valamint az egészségre ártalmas tényezők felmérése és jelentése; - a munkakörének megfelelő intézkedés baleset, illetve veszélyhelyzet esetén; - egyéb kertészeti 
feladatok ellátása a Közterület Kertészeti Osztályvezető által kiadott utasítások szerint. Elvárások: szakképesítés: alapozás, közmű és fenntartási gépkezelő (OKJ száma: 32 582); 
fűnyíró traktorok kezelése.

n TAKARÍTÓ: Elvárások: alapfokú végzettség, együttműködési készség; terhelhetőség, precizitás. Feladatok: irodák, sportlétesítmények tisztántartása; rendezvényeken a helyszín 
tisztaságának biztosítása.

n EDZŐTERMI RECEPCIÓS: XVIII. kerületi sportcentrumunkba keresünk talpraesett, vidám természetű, jó kommunikációs készséggel, pontos és precíz munkavégzésre 
alkalmas, hölgy illetve férfi munkaerőt. Feladatok: vendégek kiszolgálása; árukészlet kezelése, rendelése; személyi edzések koordinálása. Elvárások: azonos területen szerzett 
tapasztalat; jó kommunikációs készség; pontos munkavégzés; egészséges életmódban jártas sportos alkat. Amit kínálunk: hosszútávra tervezhetőség; családias légkör; egyedi 
kedvezmények.

 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.

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE

A Projekt18 Kft. és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. a XVIII. kerületi Önkormányzat tulajdonát 
képező, az alábbiakban felsorolt üres helyiségek és telkek bérbeadására közzé teszi pályázati felhívását

cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Baross utca 5. fszt. 5. 150836 50 m2 üzlet
Baross utca 40-42. fszt. 9. 150447/A/3 64 + 49 m2 üzlet + pince
Csontváry utca 23. fszt. 288.-289.-290. 151126/16/A 49 m2 üzlet
Garay utca 11/b fszt. 4. 149832/0/A/4 63 m² üzlet
Havanna utca 1. fszt. 61. 151126/4/A/61 24 m² üzlet
Havanna utca 1. fszt. 63. 151126/4/A/63 9 m² üzlet
Havanna utca 1. fszt. 64. 151126/4/A/64 20 m² üzlet
Havanna utca 1. fszt. 67. 151126/4/A/67 24 m² üzlet
Havanna utca 1. fszt. 69. 151126/4/A/69 26 m² üzlet
Havanna utca 1. fszt.71. 151126/4/A/71 24 m² üzlet
Havanna utca 13. fszt. 443. 151126/4/A/443 9 m2 üzlet
Havanna utca 13. fszt. 451. 151126/4/A/451 24 m2 üzlet
Havanna utca 44. fszt. 6. 151159/7/A/6 20 m2 üzlet
Havanna utca 50. fszt. 221.  151159/7/A/221 23 m2 + 9 m2 üzlet
Havanna utca 50. fszt. 222. 151159/7/A/222 23 m2 + 9 m2 üzlet
Havanna utca 52. fszt. 295. 151159/7/A/295 20 m2 üzlet
Havanna utca 52. fszt. 296. 151159/7/A/296 9 m2 üzlet
Havanna utca 52 fszt. 297. 151159/7/A/297 9 m2 üzlet
Havanna utca 52. fszt. 298. 151159/7/A/298 23 m2 üzlet
Havanna utca 52. fszt.299. 151159/7/A/299 9 m2 üzlet
Kisfaludy utca 68/b. fszt. 5 140507/0/A/8 44 m2 üzlet
Lenkei utca 20-22. fszt. 19. 152461/0/A/19 28 m2 üzlet
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. 150228/54/A/149 14 m2 üzlet
Margó Tivadar utca 140. fszt. 162 150228/54/A/162 14 m2 üzlet
Margó Tivadar utca 142. fszt. 3 150228/52/A/133 14 m2 üzlet
Margó Tivadar utca 144. fszt. 1. 150228/52/A/137 16 m2 üzlet
Margó Tivadar utca 146. fszt. 138. 150228/52/A/138 17 m2 üzlet
Sina Simon sétány 1. fszt.132. 150228/54/A/132 14 m2 üzlet
Sina Simon sétány 3. fszt. 3 150228/52/A/160 14 m2 üzlet
Tövishát utca 1. fszt. 148. 150228/67/A/148 14 m2 üzlet
Tövishát utca 5. fszt. 153. 150228/67/A/153 14 m2 üzlet
Tövishát utca 11. fszt. 162. 150228/67/A/162 14 m2 üzlet
Tövishát utca 15. fszt. 137. 150228/65/A/137 16 m2 üzlet
Tövishát utca 19. fszt. 142 150228/65/A/142 14 m2 üzlet
Üllői út 333. fszt. 5–6. 151935/0/A/5-6 32+14 m2 üzlet
Üllői út 340. fszt. 2 152341 18 m2 üzlet
Üllői út 340. fszt. 3. 152341 46 m2 üzlet
Üllői út 350. fszt.7. 152332 22 m2 üzlet
Üllői út 394. fszt. 4 + fszt. 5 155147 49 m2 + 35 m2 üzlet
Üllői út 451. pince 14. 150812/A/14 25 m2 pince
Üllői út 453.  150811 296 m2 étterem
Üllői út 495. fszt. 2.  149946/A/2 98 m2 üzlet
Üllői út 523. fszt. 13. 149910/A/13 93 m2 üzlet
Üllői út 686. szuterén 1. 159841/0/A/1 30 tároló
Üllői út 686. szuterén 2. 159841/0/A/2 29 tároló
   
Területhasználat:
cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Kisfaludy utca 68/b. fszt. 140507/0/A/1 12 m2 teremgarázs
Üllői út 365. fszt. 12. 152074/0/A/17 16 m2 garázs
Méta utca 2.  150228/102 18 m2 parkolóhely (57 db)

Garázs, parkolóhely:
cím helyrajzi szám méret rendeltetés
Kisfaludy utca 68/b. fszt. 140507/0/A/1 12 m2 garázs
Üllői út 365. fszt. 12. 152074/0/A/17 16 m2 garázs
Méta utca 2.  150228/102 18 m2 parkolóhely (57 db)

A pályázat benyújtásához szükséges jelentkezési lap a XVIII. kerület, Baross u 7. szám alatt  az OTP 11718000-20444615 szá-
mú számlára történő 5000 forint befizetés, vagy a fenti cím alatt készpénz befizetés ellenében az ügyfélfogadóban átvehető. A 

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

Megtekintési időpont egyeztetése: +36 1 297 4461• Internet elérhetőség:  www.varosgazda18.hu

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 7. 16.00 óra
Pályázat elbírálása: 2019. január 11. 

Pályázók értesítése:A következő naptári héten telefonon vagy írásban

SZOLGÁLTATÁS
n  Lakások takarítását vállalom,nagytakarítást,alkalmi és rendszeresen bioszerekkel. 06306170351

n Kémények bélelése, átépítése, belső marása teljes körű ügyintézéssel. Szabó Balázs 06-20-264-7752   

n Szobafestés-mázolás és tápétázás szakembertől számlaképesen korrekt árképzéssel, INGYENES felmérés és árajánlat. +3620/382-3350

n Víz, gáz, fűtésszerelés, wc,-tartály, mosdó, csaptelep, bojler, mosogató, szifon,  javítása fürdőszoba kiépítése, csőtörések javítása, kerti csap 
csere ásással,  radiátorok radiátorszelep cseréje, padlófűtés szerelése: 06-20-36-32-318

n HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reális áron teljeskörű ügyintézéssel és garanciával állványozás-
sal. Ingyenes munkafelméréssel, a kerületben számos referencia munkával. Tel.: 0620-336-0764

n Megbízható precíz fogtechnikus fogpótlásokat vállal rövid határidővel. Igazítás, javítás, kivehető helyett rögzített! Szájsebész kolléganőmmel 
mindenre találunk megoldást! Hívjon bizalommal! Tel: 06-30/982-56-25

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

n Víz-gáz- fűtésszerelés, csatornaépítés kivitelezés,tervezéssel, teljeskörű ügyintézéssel. Gázkazánok, konvektorok,cirkók, 
bojlerek, tűzhelyek javítása, cseréje, akár azonnal is. Fűt-Hűt 2003 Bt. Tel.:06709487751

n 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 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, 06-1-284-92-13

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

ÁLLÁS
n LAKÁSTAKARÍTÁSHOZ SEGÍTSÉGET KERESEK A 18. KERÜLETBEN, HETI 1 ALKALOMMAL MEGFIZETHETŐ ÁRON. ÉRD.: 0620/3989152

n A sótlan ember kedélytelen, unalmas. Mi megfűszerezzük mások életét! IX. kerületi ipari fűszerkeveréket gyártó üzemünkbe, egyműszakos 
munkarendbe, betanított fizikai munkára, férfi munkatársat keresünk Tel.: 06-20-944-6579

n Agilis kolléganőket (akár nyugdíjas is) felveszünk telefonos irodai munkára, jó kommunikációs készséggel 100.000 Ft+jutalék bérezéssel. Érd: 
0630/529-6446-os számon.  

n  SZAKKÉPZETT ÁPOLÓ,ÉRETTSÉGIZETT CSECSEMŐ GYERMEKGONDOZÓ GYÓGYMASSZŐRI VÉGZETTSÉGGEL, TÖBBÉVES KÓRHÁZI GYA-
KORLATTAL  ÁPOLÁST GONDOZÁST VÁLLAL. BÉREZÉS MEGEGYEZÉS SZERINT, KÉRÉSÉRE HÁZHOZ MEGYEK. TELEFON:06 70 450 8471 
VAGY 0620 255 3308

RÉGISÉG
n  Régiség felvásárlás! Sokan úgy gondolják a tisztesség hátrány az üzleti életben, legfőképp a régiségek kereskedelme terén. Én nem így gon-

dolom! A becsület a tisztesség számomra a legfontosabb. Korrekt áron megvásárolnám retro és antik tárgyaikat akár teljes hagyatékot. Fizetés 
helyszínen kézpénzben. Forduljon hozzám bizalommal. Szabó Veronika, Tel.: +3670/604-2013. HÉTVÉGÉN IS HÍVHAT!

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET NONPROFIT ZRT. A 
KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!

A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület ki-
emelten közhasznú könyvterjesztésre pedagógu-
sok útján vásárol könyveket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat.

Köszönet azoknak, akik 
könyvadományaikkal segítik 
az egyesület munkáját.

Telefon: +36 20 3882 083
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– Árulkodó a síiskola elnevezése, mert benne van a nevé-
ben a négy évszak angol megfelelője. Jelezve ezzel, hogy 
bármikor szívesen fogadják a téli sportok iránt érdeklő-
dőket. Bár egyelőre hiányzik a hó, mivel tél van, kérem, 
mutassa be a „téli tanodát”.
 – A számok a legbeszédesebbek, ezek segítségével le-
het a legjobban érzékeltetni, mekkora a forgalmunk a 
téli hónapokban. Három pályával, mindegyiken a leg-

korszerűbb 
m ű a n y a g 
borítással, 
három fel-
vonóval, két 
t o l ó k a r o s 
lifttel és egy 
mozgójár-
dával várjuk 
azokat, akik 
el akarják 
saját ítatni 

ennek a népszerű sportágcsoportnak a titkait. Tesszük 
mindezt szakképzett oktatók irányításával.
– Azt mondta, sportágcsoport…
– Igen, mert a klasszikus síelésen túl, alkalmazkodva 
az igényekhez, a snowboardot is felvettük az oktatott 
tananyagunkba, bővítve a kínálatot. Kedvcsináló lehet 
az is, hogy az 1999-ben alakult síiskola szépen gondo-
zott ősfás környezetben található. A fejlesztések ered-
ményeként mára az egyik legkorszerűbb, legnagyobb 
területű oktatópálya jött létre a Bókay-kertben.
– Ha nincs fehér lepel, az sem gond, mert a „zöld hó” 
akkor is kiválóan csúszik…
– A Neveplast műanyag burkolatnak köszönhetően 
az itteni sízés élménye a lehető legjobban megközelíti 
a havon siklásét, és egészen a versenytechnikák elsajá-
tításáig ad lehetőséget a tanulásra. Nem véletlen, hogy 
az utóbbi években épített oktatópályákon is ezt a bur-
kolatot választották. Ezen igazi élmény a csúszás.
– Megemlítette az előbb a mozgójárdát, amelyről az em-
bernek inkább a nagy repülőterek jutnak az eszébe.

– Ez igazi újdonság, s nagyon büszkék lehetünk rá. A 
síiskolák közül ilyennel nálunk találkozhattak először a 
vendégek. A legkisebbek oktatását nagyban megköny-
nyíti ez a „mozgó varázsszőnyeg”, amely hangtalanul 
és biztonságosan szállítja a gyerekeket a pálya tetejére.
– Lehet, hogy a Bókay-kert az a hely, ahol síelés nélkül 
lehet megtanulni síelni?
– Az azért nem megy, de nem is baj, mert a pálya ösz-
szes kiegészítő eleme azt a célt szolgálja, hogy a gyere-
kek játszva, élményekkel teli környezetben sajátítsák el 
a sízés titkait.

– A hófánk nem is olyan régi őrület. „Jóllakhatnak-e” 
ezzel is a fiatalok a Bókayban?
– Ha „éhesek”, akkor igen. A hetvenméteres hófánk-
csúszda jó szórakozás gyerekeknek, felnőtteknek 
egyaránt.
– Mivel várja a 4seasons azokat, akik már profik, gya-
korlottak?
– Három éve készült el a slidepark, amely a gyakorlott 
sízőknek, snowboardosoknak nyújt gyakorlási lehető-
séget. Ha nem is érik el az igazi nagymenők sebességét, 
de megérezhetik, milyen is, amikor övék a pálya…

IFJÚ BÜSZKESÉGEINK
Jutalmazta az önkormányzat a sikeres diákolimpikonokat

JÓL CSÚSZIK A BÓKAY!
Élvezhetik a telet a sísport szerelmesei a kerületben

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Ha utánaszámolunk, elcsodálkozunk: 35 éve ver-
sengenek a kerületi iskolák diákjai a helyi diákolim-
pia legkülönbözőbb számaiban, hogy aztán a leg-
jobbak részt vegyenek a fővárosi, majd az országos 
megmérettetésen is. Tasnádi András, a Brassó Utcai 
Általános Iskola igazgatója és a kerületi diákolimpia 
főszervezője a Városképnek nemrég elmondta: ak-
kor kezdett bele a diáksport-esemény szervezésébe, 
amikor az ország, sőt az egész világ aggódott azért, 
hogy milyen befolyással lehet a politika a felnőttek 
ötkarikás játékaira. A diákolimpia szerencsére már 
akkor is zavartalanul szerveződhetett, folyhatott le.

JUTALOM  
A GYŐZTESEKNEK
Ebben az esztendőben a Budapesti Diáksport 
Szövetség az általános iskolásoknak 17, a középis-
kolásoknak kilenc sportágban hirdetett versenyt. 
Felsorolni is nehéz, hogy a kerületi fiatalok hány 
számban indultak. Az olyan népszerű sportágak 
mellett, mint az úszás, az atlétika, a vívás, a ke-
rékpár, a birkózás, jól szerepeltek többek között 
triatlonban, íjászatban, mezei futásban, ritmikus 

gimnasztikában és kyokushin karatéban is.  Az 
önkormányzat minden év végén gratulál és jutal-
mat is ad azoknak a sportolóknak, akik az orszá-
gos versenyeken kiemelkedő eredményeket értek 
el. Az idei jutalomosztást december 13-án tartot-
ták a Kondor Béla Közösségi Házban.

SPORTOLJATOK!
Az eseményen a diákok mellett részt vettek az edzők, 
a versenyzőket delegáló intézmények vezetői, az itt 
élő gyerekek számára számos sportágban sportolási 
lehetőséget kínáló Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia vezetői, az önkormányzat képviseletében Lévai 
István Zoltán és Galgóczy Zoltán alpolgármester, 
valamint természetesen a szülők. Az ünnepség ele-
jén Lévai István Zoltán köszöntötte a versenyzőket.

– Büszkék vagyunk mindenkire, aki elindul 
ezeken a versenyeken, és természetesen kiemelten 
azokra, akik ilyen szép eredményeket hoznak, és 
ezzel elviszik az ország legkülönbözőbb területeire 
a kerület jó hírét – fogalmazott az alpolgármester. 
– Én azt javaslom nektek, hogy mindenképpen 
sportoljatok. Akkor is, ha nem feltétlenül akar-
tok élsportolók lenni, mert a sport segítségével 
egészséges felnőttekké válhattok. Ugyanakkor az is 

igaz, hogy erős elhatározással, kitartással nagyon 
szép eredményeket lehet elérni. Erre példa Maro-
si Ádám öttusázó, a kerület „sportarca”, aki saját 
sportágában világsikereket ért el, beleértve az Eu-
rópa- és világbajnokságot, sőt az olimpiát is.

Az eseményen szintén részt vevő Marosi 
Ádám Lévai István Zoltánnal közösen adta át az 
okleveleket és a jutalmakat. Az önkormányzat az 
országos első, második és harmadik helyezette-
ket jutalmazta, továbbá a versenyzőket felkészítő 
edzőket, tanárokat.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Bókay-kertről elmondható, hogy valamennyi évszakban nyújt szó-
rakozási, kikapcsolódási, sportolási lehetőséget az adott szezon ba-
rátainak, így a sísport szerelmeseinek is. A 4seasons Sí- és Snowbo-

ardiskola kínálta lehetőségekről Kőszegi János vezető oktatót kérdeztük.

�Az országos diákolimpián kiemelkedő eredményeket elérő sportoló-
kat köszöntötte és díjazta az önkormányzat december 13-án a Kon-
dor Béla Közösség Házban. A kerület büszke lehet: nagyon sokan 

vehettek részt a díjátadón.

■  a malacVágtát az elmúlt esztendő végén 
immár tizedszer rendezték meg, amelyen 
csaknem négyszázan álltak rajthoz a Bó-
kay-kertben. 

■  a kerületi kézilaBda krónikája címmel 
a legsikeresebb helyi sportág történetét 
bemutató kiállítás nyílt március 10-én a 
Tomory Lajos Múzeum és a PLER közös 
szervezésében a Kossuth téri Pavilongalé-
riában. Ugyanitt alapította meg május 8-án 
a család és a PLER-Budapest a Dr. Dobos 
Imre-emlékdíjat a fiatal tehetségek felkaro-
lására. Az első díjazott Dévényi Róbert lett. 

■  március 15. előtt tizenharmadszor tisz-
telegtek az önkormányzat által szervezett 
Imre–Lőrinc-futóversennyel, amelyen a 
legkisebbektől az „öregekig” mindenkit 
mozgásra, futásra biztattak.

■  a tenisz alapjaiVal ismerteti meg az óvodá-
sokat az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 
XVIII. kerületben elkezdett programja, mely-
nek során első körben hat óvoda pedagó-
gusai kaptak képzést a tenisz tanításához.  

■  a pler-Budapest férfi kézilabdacsapatá-
nak ezúttal sem sikerült visszajutnia az NB 
I-be.

■  a Bókay-kerti strandon tartotta az évzáró-
ját az immár kilenc szakosztályt működtető 
Városgazda Utánpótlás Akadémia június 
8-án.

■  a prokopp sándor olimpiai bajnok sportlö-
vő életútját bemutató könyvet a Zila Kávé-
házban – az egykori lövőházban – mutatták 
be június 8-án.

■  a tour de Bókay jótékonysági célú kerék-
pártúrát már ötödször rendezték meg júni-
us 17-én. Négyszáznál is többen teljesítet-
ték a VIII. kerületi Bókay Gyermekklinikától 
a Bókay-kertig tartó 10 kilométeres távot.

■  marosi ádám olimpiai és világbajnok öttu-
sázó, a kerület „sportarca” két ezüstérmet 
is nyert a július közepén Székesfehérváron 
megrendezett Európa-bajnokságon. 

■  sportpályát aVattak szeptember végén a 
Havanna-lakótelepen működő SOFI-ban 
(Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kész-
ségfejlesztő Speciális Iskola) és az Aprók 
Falva óvodában.

■  októBerBen négy óVoda – a Cseperedő, a 
Robogó, a Vackor és a Napsugár – apró-
ságai vehettek birtokba műfüves pályát az 
Ovi-Sport program keretében. 

■  a Vilmos endre sportcentrumBan egy 
műfüves és egy élőfüves labdarúgópályát 
adtak át október 17-én. A beruházás 90 
százalékban az MLSZ pályázati támoga-
tásával, 10 százalékban az önkormányzat 
finanszírozásában valósult meg. 

Ez volt az év

A triatlont korán kell kezdeni
Triatlonban ért el országos első helyezést Baier 
Kristóf, akit a többiekkel együtt köszöntöttek a 
Kondorban rendezett ünnepségen. A sikeres 
fiatal sportoló a Brassó iskola nyolcadik osztá-
lyos tanulója, és nagyon határozott véleménye 
van összetett és rendkívül nehéz sportágáról.
– Nagyon korán kell elkezdeni, főleg az úszást 
– mondta.
Ő maga hatéves korában kezdte az úszást, 
majd sorban következett a triatlonhoz szüksé-
ges futás és kerékpározás is. Persze könnyeb-
ben megy az ilyesmi, ha a családban komoly 
hagyományai vannak a sportnak.
– Édesapám világbajnok maratoni futó, édes-
anyám pedig úszó – árulta el Kristóf, miként 
azt is, hogy egyesületében, a Tempo-Aqua 
SE-ben édesanyja az edzője.
Hogy a három szám közül van-e kedvence, 
arra is azonnal tudta a választ:
– A futás. Mindhármat szeretem csinálni, de a 
futásban tudok a legjobban kiteljesedni.
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Nagyjából akkor kezdődött az Izsó család története, 
amikor 14 évvel ezelőtt a XVIII. kerületbe költöztek. 
Nem sokkal az áttelepülés után megszületett első 
gyermekük, Veronika: három hónappal a várt idő-
pont előtt.

– A koraszülés következtében oxigénhiányos 
állapotba került, az idegpályái sérültek, moz-
gássérült lett, ami miatt nem tud egyedül járni 
– magyarázza Izsó László, az édesapa. – Később 
Asperger-szindrómát diagnosztizáltak nála, te-
hát ő folyamatos figyelmet és gondoskodást igé-
nyel.

Rengeteg kezelésen vett már részt Izsó Vero-
nika, amikor 2012-ben felcsillant a lehetősége 
annak, hogy az Egyesült Államokban egy műtét-
tel javíthatnak az állapotán. Ehhez azonban 14 
millió forintra lett volna szükség.

ÚT A TENGERENTÚLRA
– Ennyi pénzünk nem volt. Felmerült az ötlet, hogy 
hozzunk létre egy alapítványt, de mi nem értettünk 
ehhez, tanácstalanok voltunk. Végül barátok segítet-
tek, így jött létre a Vidám Oroszlán Izsó Veronikáért 
Alapítvány, és a pénzt is sikerült összegyűjtenünk. 
Nagyon hálásak vagyunk az adományozóknak – 
mondja Izsó László.

Az alapítvány ma is létezik. Amellett, hogy a be-
vételeket Veronika kezelésére, fejlesztésére, speciális 
iskolai képzésére fordítják, a család gyakran igyekszik 
segíteni a hasonló helyzetben lévőknek is.

ÚT ATHÉNBA
A szükség szülte a maratoni futások ötletét is.

– A kezelések, a pénz előteremtése rengeteg stresz-
szel járt, kivette az erőnket – folytatja az apa. – Éreztem, 
hogy sportolnom kell, és a futás tűnt a legegyszerűbb-

nek. Vera egy jótékonysági sporteseményen tartott 
velem először, és annyira megtetszett neki, hogy rend-
szeresek lett a részvételünk az ilyen rendezvényeken.

Az édesapa elmondta, hogy már triatlonversenyen 
is indultak, és időközben Veronika nyolcéves testvére 
is elkezdett érdeklődni a közös sport iránt. Az athéni 
útra pedig Vera történelmi érdeklődése vezette őket.

– Érdekli a történelem, szívesen beszél róla. 
Amikor azt tanulták, hogy a maratoni futás Gö-

rögországból ered, ő vetette fel, hogy vegyünk részt 
az ottani futamon. Ez megtörtént: idén november 
11-én lefutottuk a Marathóntól Athénig tartó távot. 
Ez mindannyiunk számára örök emlék lesz, ebben 
biztos vagyok!

OROSZLÁNKÖRMÖK A SALAKON
Összefogva minden nehézséget átvészelt a Valkusz család 

MARATON APÁVAL – MOZGÁSSÉRÜLTKÉNT
Az Izsó család tagjai nem ismernek lehetetlent

SÜTŐ-NAGY ZSOLT 

Nyolc esztendeje még csupán egy közbevetés volt 
Valkusz Máté, amikor bátyja, Milán sikereiről szá-
molt be az édesanya, Valéria, aki szinte csak mel-
lesleg jegyezte meg, hogy Máté még nagyobb sike-
reket érhet el.

GÉNJEIBEN HORDOZZA  
A HARCOSSÁGOT
A világot behálózó teniszcirkusz körforgása miatt ne-
héz itthon találkozni Mátéval, és még nehezebb úgy 
beszélgetni, hogy a szüleivel együtt tekintsünk vissza 
az elmúlt esztendők viharaira, amelyekből bőven ki-
jutott az ifjú tehetségnek, hiszen sérülések, betegségek 
hátráltatták a pályafutását. A Bókay-kerti vendéglőben 
ülünk le, amelyet a Golden Ace Sport & Tennis Club 
mellett irányít az édesapa, Valkusz Tamás.

– Milán és Máté születésére odafigyeltünk, mert 
fontosnak éreztük, hogy az oroszlán jegyében szüles-
senek, és a sportban nélkülözhetetlen harcosság lehe-
tőleg jellemezze őket – meséli Vali, aki férjével együtt 

élsportoló volt. – Persze a küzdeni tudás az élet min-
den területén fontos. A legkisebb, Márk már kevésbé 
tervezetten, isten váratlan ajándékaként érkezett. 

Máté harcossága nagyon hamar megnyilvánult, 
hiszen már ötévesen megküzdött azért, hogy teni-
szezhessen.

– Milán edzésére vittek le anyuék, és a pálya 
mellett sírtam, hogy én is játszhassak. Egy gyere-
kütőt nyomtak a kezembe, hogy nyugton legyek – 
idézi fel a kezdeteket a fiatalember.

– Viszont az edző meglepődve, nagyon hamar 
észrevette, hogy milyen tehetsége van a játékhoz, és 
nem sokkal később már vele is komolyan foglalkoz-
tak – veszi vissza a szót büszkén Vali, akit a család 
négy férfi tagja nem nyomhat el, hiszen ő az irányító 
a Valkusz-csapatban. – Igazi tyúkanyóként fogom 
össze a családot. Ha valami gondjuk van, mindig 
hozzám fordulnak.

ALATTOMOS BETEGSÉG
Gond az pedig bőven akad, hiszen Máté mellett 
még Milán is gyakran fordul a mamához, s a kilen-

cesztendős Márk természetesen még jobban igény-
li a szeretetteljes figyelmet.

– Mátéval a gondok azután kezdődtek, hogy 
két éve elköltözött otthonról – emlékszik vissza 
az édesapa. – Lőrincről Budára kellett volna jár-
nia az edzésekre, és a napi négyórányi utazás sok 
lett volna, ezért a teniszszövetség budai edzőköz-
pontjának egyik apartmanjába költözött. Ahogy az 
más korabeli fiataloknál is gyakori, az étkezése le-
egyszerűsödött, ötletszerű lett, elsősorban pizzára, 
hamburgerre korlátozódott, és közben még mono-
nukleózisa is lett. Az alattomos betegséget gyakran 
nehéz diagnosztizálni, ráadásul mindenkinél más 
hatással jár. Az egyik legismertebb érintett, Roger 
Federer szerencsésen vészelte át a betegséget, ám 
a pályája csúcsán járó svéd Söderlingnek a tenisze-
zést is abba kellett hagynia.

– Szerencsém volt, mert egy budapesti versenyen 
felfigyelt rám az osztrák sztár, Jürgen Melzer, és ami-
kor megtudta, hogy vállproblémáim vannak, beaján-
lott egy német specialistához – idézi fel a nehéz küz-
delmet Máté. – A vizsgálatok során derült ki, hogy 
mononukleózisom van. 

A MESTERRE  
MINDIG SZÁMÍTHAT
A betegség és a vállműtét két évet vett el a pálya-
futásából, és a családján kívül egyre kevesebben 
hittek Mátéban.

– Edzőjének, Kuhárszky Zoltánnak nagyon so-
kat köszönhetünk, mert ő végig kitartott mellette, 
a köztük lévő csodálatos összhang nélkül nem tu-
dom, hol tartanánk – említi hálásan az áldozatokat 
is vállaló mestert Vali. – Még a Davis-kupa kapitá-
nyi címéről is azért mondott le, hogy folyamatosan 
Mátéval dolgozhasson.

Az állhatatosság idén nyáron hozta meg a gyü-
mölcsét, amikor egy olaszországi Challenger-verse-
nyen nála száz-kétszáz hellyel magasabban jegyzett 
játékosokat iskolázott le, és a döntőben a nemrég 
még a világranglista 33. helyén álló olasz Lorenzi 
csak a harmadik szettben tudta felülmúlni. Azóta 
pedig egy másik top 100-as olaszt, Fabbianót le is 
győzte, miközben az év eleji 847. helyről a 246-ra 
száguldott előre a világranglistán.

– Januárban is éreztem, hogy nem ott tartok, 
ahol a valós helyem van – beszél Máté a nehéz idő-
szakról. – Ezt tavasszal kisebb versenyek megnye-
résével már igazoltam, és sikerült megindulnom 
a világranglistán, de a nagy ugrást valóban a cor-
denonsi torna jelentette. ¬Sajnos a döntő harma-
dik szettjében már a kiszáradás közelében voltam, 
mivel nem találtuk még meg a számomra tökéle-
tes izotóniás italt. Már hét közben is folyamatosan 
kínzott a szomjúság, ittam, ittam, ittam, de hiába. 
Nem tudtam tökéletesen pótolni a hiányzó ásványi 
anyagokat.  Két héttel később még nagyobb feladat 
várt Mátéra, hiszen a Davis-kupában a sokkal esé-
lyesebb csehek ellen kellett volna bravúrt bemutat-
nia, de messze elmaradt az augusztusi formájától, 
csak szenvedett a pályán.

– Sajnos a mononukleózis hatásaként nagyon 
oda kell figyelnem a táplálkozásomra, illetve arra, 
hogy mit iszom. Napról napra derül ki, hogy mit is 
ehetek, vagy miből kell kevesebbet fogyasztanom. A 
liszt- és tejérzékenység mellett például a tojásról is 
kiderült, hogy csak csínjával fogyaszthatom, mert 
a szervezetem nem jól dolgozza fel. A Davis-kupán 
is ilyen problémám volt. Ahhoz, hogy még előbbre 
jussak, ezt meg kell tanulnom kezelni.

A nagy ugrás már megtörtént, hiszen Máté hat-
száz helyet javított a világranglistán, de ahhoz, hogy 
világszerte figyeljenek rá, be kell jutnia a legjobb 
százba. Hogy ehhez mennyire közel áll, azt éppen 
a két olasz játékos elleni mérkőzésén bizonyította.

Keresd a Vidám Oroszlánt!
A Happy Lion – Vidám Oroszlán Alapít-
vány megtalálható a Facebookon, de aki 
adománnyal, adója 1 százalékával szeretne 
segíteni, minden fontos adatot megtalál a 
www.happylion.hu oldalon is.
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�Görögországban „futotta le” a maratont a 14 esztendős Izsó Vero-
nika. A teljesítményében – fiatal kora mellett – az is rendkívüli, hogy 
ezt egy speciális futókocsiban tette meg az édesapjával. Veronika és 

a család története a szeretet, az egymás iránti bizalom, a kitartás és az 
összefogás legjobb példája.

�Nyolc évvel ezelőtt, 12 éves korában írtunk először a kerületünkben 
élő, hatalmas tehetségnek tartott Valkusz Mátéról. A juniorok között a 
világranglistát is vezető reménység az idén már mutogatta az orosz-

lánkörmeit, és egészségi problémái ellenére hatszáz helyet ugrott előre a 
felnőtt világranglistán. Már az élmezőnyből is egyre többen figyelnek rá.

A karácsonyi menü
Azt gondolhatnánk, hogy főhet az édesanya feje, mi legyen 
a karácsonyi menü, hiszen Máténak az ünnepek alatt is oda 
kell figyelnie az étkezésére.

– A halászlé az állandó főszereplő, amelyet nyugodtan 
ehet, míg a desszert, a mákos guba majd laktóz- és glutén-
mentesen készül – mondja előrelátóan Vali. – Az a lényeg, 
hogy annyi küzdelem után együtt örülhetünk az ünnepen. 
Valamennyien megdolgoztunk azért, hogy így legyen.    
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20 PORTRÉ Lomnici Zoltán Pestszentimre megalakulásának köszönheti az életét

Az előző években az óvoda udvarán tartották 
meg a Lakatostelepi adventet, de idén december 
11-én a szemerkélő eső miatt kénytelenek voltak 
a gyerekek és szüleik beköltözni az intézmény 
falai közé. Összenyitottak két termet, hogy elfér-
jen a legalább száz bölcsődés, óvodás és iskolás a 

feldíszített helyiségben, ahol a szülők is megnéz-
hették a Nagykarácsony immár eljő című színes 
műsort. 

A körzet önkormányzati képviselője, Torma Beáta 
köszöntötte a megjelenteket, köztük Kucsák László mi-
niszteri biztost, majd elmondta, hogy Horváthné Ka-

pocsi Anikóval, a Szivárvány óvoda vezetőjével 2014-
ben álmodták meg ezt a rendezvényt, amelyet immár 
ötödik alkalommal valósítanak meg.

– Szerettük volna, hogy a Lakatostelep szívében 
erre az alkalomra összejöjjenek a környék bölcsődé-
sei, óvodásai és iskolásai egy közös adventi ünnep-
ségre és szülői segítséggel feldíszítsék a fenyőfánkat 
– tette hozzá. – Eddig minden évben jól sikerült a 
rendezvényünk, remélem, így lesz ez most is.

Egy óra múlva kiderült, hogy így lett… Ad-
dig az óvoda Katica csoportja Luca- napi nép-

szokásokat elevenített fel, az Eötvös iskola di-
ákjai karácsonyi dalokat adtak elő, az óvodások 
„pillangói” és „kisvakondjai” (ez a két csoport 
neve) megidézték az adventi időszak jeles nap-
jait, majd a Szent Lőrinc katolikus iskola tanu-
lói szép dallamokat adtak elő harangjátékukkal.

Mielőtt közösen feldíszítették a karácsonyfát a 
gyerekek és szüleik, egy verselő óvodás Pilinszky 
János adventi gondolataival kívánt békés, áldott 
ünnepeket.

(temesi)

A GYÖKEREK ADNAK ERŐT 
A főbíró a magyarság összefogását tartja legfontosabb feladatának

SZIVÁRVÁNYOS ADVENT A LAKATOSTELEPEN

SÜTŐ-NAGY ZSOLT 

A családi gyökerek általában egy életre meghatároz-
zák az ember személyiségét, és ez a távoli múltból 
hozott örökség meghatározta Lomnici Zoltán életét is.

– Apai ágon székely eredetű vagyok, az egyik 
ősöm Háromszékről kerekedett fel, míg anyai ágon 
kun gyökerekkel rendelkezem – mesél a családi hát-
térről a főbíró. – Mindez azért lehet érdekes, mert 
mindkét nép évszázadokon keresztül őrzött egyfajta 
szabadságjogot, és talán ez vált véremmé, ez határoz-
ta meg az egész életem.

Talán még ennél is meghatározóbb volt, hogy 
Soroksárpéteri önálló településsé vált Pestszentimre 
néven, hiszen ezért találkozhattak a szülei.

SZERETHETŐ TELEPÜLÉS
– Édesapám 1930-ban segédjegyzőként költözött ide, 
míg édesanyámat MÁV-tisztviselőként helyezte a te-
lepülésre a vasúttársaság. Itt nemcsak egymásra talál-
tak, de egy olyan szerethető településre is, amelynek 
az érzését én is örököltem. Még akkor sem költöztem 
el, amikor a Legfelsőbb Bíróság elnökeként egy budai 
rezidenciát kínáltak fel. Ma már hivatalosan Pest-
szentlőrincen lakom, de ez csak amolyan formaság, 
mert csupán néhány utcával költöztem odébb a szü-
lői háztól.

A szülői hatás nem csupán az otthon- és a pá-
lyaválasztásban volt meghatározó, hanem a későbbi 
karrierben is.

– Édesapám, aki Kárpátalja 1938-ban megkezdő-
dő visszatérésekor a bevonulásban tartalékos tisztként 
vett részt, mindig kínosan ügyelt arra, hogy egyetlen 
pártnak se kötelezze el magát, viszont pontos munkát 
végezzen. Pestszentimre 1944-es kiürítésekor a helyt-
állásáért kitüntetésben is részesítették, majd a háború 
után az itteni életet megszervező Nemzeti Bizottság-
nak is tagja lehetett.

A PÁRTATLAN  
BÍRÓ AKADÁLYAI
A jogi pályát édesapja szorgalmazta, de Lomnici 
Zoltán tisztában volt azzal, hogy pártonkívüli-
ként nem futhat be nagy karriert a szocializmus 
idején.

– A Pesti Központi Kerületi Bíróságra 1979-ben 
kerültem, és nem voltak nagy terveim, hiszen tisz-
tában voltam vele, hogy az előrelépéshez be kellene 
lépnem a kommunista pártba. A családom szeren-
csére támogatott, így nyugodt szívvel kitarthattam az 
elveim mellett.

A rendszerváltás azután az ő életében is je-
lentős változást hozott, hiszen amíg 1989-ig 
elvárásnak számított az MSZMP-tagság, a de-
mokratikus átalakulás után kifejezetten keresték 
azokat a bírókat, akikre pártsemlegesként lehe-
tett számítani.

– Engem is meglepett a változás, és nagy öröm-
mel vállaltam a kihívást, amikor felkértek, hogy 
dolgozzak a Legfelsőbb Bíróságon. Mindenkinek 
kell hogy legyen világnézete, de egy bíró esetében 
célszerű, ha nem kötődik egyetlen párthoz sem. 
Én sem titkoltam soha, hogy az értékkonzervatív 
elveket tartom fontosnak, és katolikus hívő ember-
ként rendszeresen járok templomba. Mivel még 
a nyolcvanas években is jelentéseket készítettek a 
templomba járókról, nekem sem javította ez a meg-

ítélésemet. Ugyanakkor ennek köszönhetem, hogy 
Varjú atyával egy életre szóló bensőséges kapcso-
latot tudtam kialakítani, és éppen ő erősített meg, 
amikor bármilyen kétségem volt. De katolikusként 
tisztelem a többi vallást is, és ha meghívnak, épp-
úgy részt veszek evangélikus, református progra-
mokon, illetve más felekezetek rendezvényein is. 

Lomnici Zoltán okkal büszke arra, hogy a 
legfiatalabb bíróként valamennyi párt támoga-
tásával választották meg a Legfelsőbb Bíróság 
elnökének 2002-ben.

– Ezt a távolságtartást a szervezet elnöke-
ként igyekeztem megtartani. Arra különösen 
büszke vagyok, hogy 2004-ben, még mielőtt 
Magyarország hivatalosan is az Európai Unió 
tagjává vált, megválasztottak az uniós főbírói 
szövetség alelnökének.

KÜZDELEM  
A MÉLTÁNYTALANSÁGGAL
A mandátuma lejárta óta azt tartja 
legfontosabb küldetésének, 
hogy a határon túli ma-
gyarok boldogulását 
segítse a szülőföldjü-
kön. Ha kell, jogvé-
dőként támogatja 
őket, ha kell, tűzol-
tóautót lobbizik ki 
számukra. 
– Úgy érzem, 
ez egy olyan 
terület, amit 
az euró-

pai jogrendszerben kissé mostohán kezelnek, éppen 
ezért fontos, hogy konkrét eseteken keresztül hívjuk 
fel rá a figyelmet. Az Emberi Méltóság Tanácsát, 
amelynek elnökévé választottak, olyan köztisztelet-
ben álló személyekkel hoztuk létre, mint Tőkés László 

püspök, Tempfli József megyés püs-
pök, Schweitzer József nyugal-

mazott főrabbi, Jókai Anna 
író vagy Buzánszky Jenő, az 
Aranycsapat tagja. Többek 
között a szlovák állampol-
gárságától és nyugdíjától, 
egészségügyi ellátásától 
megfosztott, 104 éves 
korában elhunyt Tamás 
Ilonka néni érdekében is 
igyekeztünk eljárni. 

Az Emberi Méltóság Tanácsa
A szervezet nem kér, és nem fogad el sem állami, sem 
magántámogatást. Tagjai a tevékenységükkel kap-
csolatban felmerülő költségeket – utazás, beadványok 
díjai – maguk viselik. Lomnici Zoltán kezdeményezésére 
határozott az Országgyűlés – ellenszavazat nélkül – a 2015 
óta minden évben március 27-én megtartott Rákóczi-em-
léknapról. Javaslatára lehetett az idei esztendő Mátyás király 
emlékéve, indítványára lett június 10-e a magyar haditengeré-
szek emléknapja, és állítottak idén Pulában emlékművet a hősi 
halált halt magyar haditengerészeknek.  
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�Igazán színesre, illetve szivárványosra sikeredett az adventi ünnepség a 
Lakatos úti lakótelepen lévő Szivárvány óvodában, ahol volt ének, tánc és 
vers is. És karácsonyfa, melyet feldíszítettek, jelezve, hogy hamarosan itt a 

karácsony!

�A kerületi rendezvényeken gyakorta találkozhatunk Lomnici Zoltánnal, 
aki 2002 és 2009 között volt a Legfelsőbb Bíróság elnöke. A Pest-
szentimrén született 64 éves főbíró, aki a pártpolitikától magát mindig 

is távol tartotta, napjainkban leggyakrabban az Emberi Méltóság Taná-
csának elnökeként bukkan fel a hírekben.

Lőrinc Center Trafik
1182 Budapest, Üllői út 661.

Ünnepi nyitvatartás:

dec. 24. 6-16 (hétfő)
dec. 25-26. 8-20 (kedd-szerda)
dec. 27-30. 6-22 (a megszokott 
 nyitvatartás szerint)
dec. 31. 6-18 (hétfő)
jan. 1. ZÁRVA (kedd)
jan. 2-től 6-22 (a megszokott 
 nyitva tartás szerint)
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BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG, 
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK! 


