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Színesedik a világ
 
Megkezdődtek a munkák a kerületi parkokban, virágágyásokban

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

A szeszélyes időjárás még nem 
döntötte el, hogy marasztalná-e 
a telet, vagy már a tavaszt hozná 
el nekünk, a Városgazda XVIII. 
kerület Nonprofit Zrt. Városüze-
meltetési Divíziója Közterületi 
kertészeti osztályának munka-
társai azonban tudják a dolgu-
kat, így hozzáfogtak azoknak a 
feladatoknak az elvégzéséhez, 
amelyekkel a tavaszi és a nyári 
munkákat készítik elő.

– Ütemezve, meghatározott 
rend szerint haladunk, de eleget 

teszünk olyan halaszthatatlan 
lakossági kéréseknek is, ame-
lyekről az ügyfélszolgálaton ke-
resztül értesülünk – magyaráz-
ta Haigl Béla osztályvezető. – A 
sürgős feladatok leggyakrabban 
gallyazást jelentenek. A fákhoz 
csak a rügyfakadás előtt nyúl-
hatunk, így nem okozunk kárt 
bennük. 

VIRÁG TAVASZRA, 
VIRÁG NYÁRRA
A cél az, hogy tavaszra-nyárra 
az önkormányzati tulajdonban 

lévő zöldfelületek visszanyerjék 
a télre levetett pompájukat, tehát 
kizöldüljön a fű, a fák lombko-
ronát növesszenek, és színesek 
legyenek a virágágyások. 

– Az első feladataink közé 
tartozik a fák tányérozása, 
vagyis a gyökérzet körüli föld 
lazítása, valamint a gyepszel-
lőztetés – folytatta Haigl Béla. 
– A gyepszőnyeg dúsítására 
fűmagot vetünk, tápozunk. A 
tavaszra készülve fontos, hogy 
azok a közterületek, ahol ün-
nepségeket szoktak tartani, 
megfelelő állapotban legyenek 

az események kezdetére. Ilyen 
például a Kossuth tér és a Har-
gita tér.

Az említett terek virágágyá-
saiba, a kerületi körforgalmak 
közepébe és a többi ágyásba 
hamarosan kikerülnek az ár-
vácskák, amelyek kora tavasz-
tól szép díszei a közterületek-
nek.

– Azután következnek a nyári 
növények – mondta az osztály-
vezető. – A palánták már növe-
kednek saját kertészetünkben, 
mintegy 160 ezer virág kerül 
majd ki a szabadba.

ÚJRAINDULNAK 
AZ ÖNTÖZŐK
A kertészeti munka természetesen 
sikertelen volna megfelelő öntözés 
nélkül. A Városgazda Zrt. a mo-
dern követelményeknek megfelelő 
öntözőrendszert épített ki a legtöbb 
parkban, ágyásban – például a Kos-
suth és a Hargita téren, az Alacskai 
úti és a Baross utcai körforgalom-
ban, a Méta utcában –, amelyek au-
tomatizáltan teljesítik a feladatukat.

– Ilyenkor ellenőrizzük a rend-
szereket, a fagyok elmúltával pedig 
újraindítjuk őket. A programozás-

nak köszönhetően az időjáráshoz 
igazítva tudjuk szabályozni az 
öntözés gyakoriságát, a víz meny-
nyiségét.  

A szakember szerint szerencsés, 
ha az öntözés nem igényel emberi 
munkát. Ez a munkafolyamat au-
tomatizálható, a dolgos kéz pedig 
elkel más területeken.

– Van néhány park, ahol még 
kézzel öntözünk – tette hozzá. – 
Ezeken a helyeken megoldható, 
hogy a közeli kutak felhasználásával 
csöpögtetőrendszert építsünk az 
ágyásokba. Ez lényegesen egysze-
rűbb megoldás, mint az öntöző, de 
ezeken a helyeken éppen erre van 
szükség, ráadásul könnyen meg-
építhetők. Most, a tavasz kezdetén 
még ezt a munkát is elvégezzük.

AZ ELSŐ LÉPÉS

MINTEGY ÖTSZÁZ SZÜLŐ, gyermek és érdeklődő 
volt kíváncsi a Sportkastélyban február 11-én 
arra az iskolakezdési fórumra, amelyet a 
Külső-pesti Tankerületi Központ és az önkor-
mányzat szervezett az általános iskolát ősszel 
elkezdő gyermekek szüleinek tájékoztatására. 
A résztvevők praktikus tanácsokat kaptak 
ahhoz, hogyan készüljenek fel a nagy napra.

FŐ AZ EGÉSZSÉG

AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN az elmúlt években meg-
valósult fejlesztéseket követően az ideiek is azt 
szolgálják, hogy a Pestszentlőrincen és Pest-
szentimrén élők gyorsan és jó minőségben 
jussanak megfelelő egészségügyi ellátáshoz. 
A Thököly úti szakrendelő felújítása jelentős 
lépés, és nagyon sok ember egészségének 
megőrzését, illetve gyógyulását szolgálja.

ŐRZÖTT KEREKEK

TAVASSZAL SOKAN pattannak kerékpárra, de 
fontos, hogy a közlekedési eszközüknek ne 
kelljen lába, amikor leparkolják. Lényegesen 
könnyebb megtalálni egy ellopott kerékpárt, ha 
a tulajdonosa regisztrált a rendőrség által támo-
gatott BikeSafe elektronikus rendszerben. No-
vemberig havonta tartanak regisztrációs napot a 
kapitányságon és a kerületi rendezvényeken. 

BÍBOROSI ÁLDÁS

ERDŐ PÉTER BÍBOROS, prímás, esztergom-bu-
dapesti érsek február 3-án vasárnap közös 
szentmisét celebrált Gábor Elemérrel, a Szent 
László-templom plébánosával a Havanna-la-
kótelepen. Ennek során a bíboros megáldotta 
a szépen felújított imaházat. A korábbi belső 
felújításnak is köszönhetően így már méltó, kor-
szerű környezet fogadja a templomba járókat.

TENISZRANDEVÚ 

NAGY VOLT A FORGALOM február 11-én a Bó-
kay-kerti műanyag teniszpályákon. A Speciális 
Olimpia Szövetség ezen a helyszínen rendezte 
meg az utolsó felmérőt a „nagy kaland”, az 
Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu-Dza-
biban rendezendő Speciális Olimpia Nyári Világ-
játékok előtt. A fontos verseny előkészületeiről 
Sebestyén Kata szakágvezető beszélt.
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�SZÁZHATVANEZER NYÁRI PALÁNTA NÖVEKSZIK A VÁROSÜZEMELTETŐ CÉG KERTÉSZETÉBEN ARRA VÁRVA, HOGY AZ ÁRVÁCSKÁK 
MELLETT KIKERÜLJENEK PESTSZENTLŐRINC ÉS PESTSZENTIMRE KÖZPARKJAIBA. ÁM A KERTÉSZEK SZÁMÁRA ADDIG IS AKAD 
BŐVEN FELADAT, MÁR ZAJLANAK A TAVASZVÁRÓ MUNKÁLATOK.
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A gyermeknevelést támogatja az önkormányzat az óvodák, az iskolák és a sport fejlesztésévelOKTATÁS

BODZAY ZOLTÁN  

Nem csupán szülők voltak jelen 
a Pestszentimrei Sportkastélyban 
rendezett eseményen, hanem 
sokan elhozták kisebb-nagyobb 
gyermeküket is, mert vélhetően 
nem tudták elhelyezni őket erre 
a néhány órára. Ott voltak persze 
a tájékoztatás kezdeményezői, 
Ughy Attila polgármester, Galgó-
czy Zoltán alpolgármester, Bak 
Ferenc, a Külső-pesti Tankerületi 
Központ igazgatója, Madarassy 
Csaba, a XVIII. kerületi Gaz-
dasági Ellátó Szervezet (GESZ) 
igazgatója, Molnár Anikó gyógy-
pedagógus, fejlesztőpedagógus, 
valamint a kerületi oktatási intéz-
mények vezetői is.

HASZNOS 
INFORMÁCIÓK
Ughy Attila rögtönzött felmé-
rést végzett a megjelentek kö-
zött, hogy hányan vannak azok, 
akik az első gyermeküket íratják 
be idén az iskolába, illetve há-
nyan olyanok, akik mostanában 
költöztek a kerületbe. Mindkét 
kategóriában sokan tették fel a 
kezüket. A kerületbe frissen be-
költözők figyelmét külön felhívta 
a polgármester arra az új önkor-
mányzati kiadványra, amelyik az 
éjszakai orvosi ügyelettől a pati-
kák helyéig és nyitvatartásáig, a 
sportolási lehetőségektől a szol-
gáltatásokig hasznos lakossági 
információkat tartalmaz. 

– Ami az iskolákat illeti, 
egészen kiváló intézményháló-

zatot tudok bemutatni, amelyet 
ugyan már nem az önkormány-
zat tart fenn és működtet, ha-
nem az állam és a tankerületek, 
mégis közel áll hozzánk. Az 
önkormányzat részéről annyi-
ban tudunk hozzájárulni a helyi 
iskolák rendszerének további 
javításához, hogy a hosszú évek 
során kialakult és fenntartott 
kapcsolatokat igyekszünk az 
intézményvezetőkön keresztül 
is minél jobban működtetni – 
hangsúlyozta a polgármester. 

INTÉZMÉNYI 
TÁMOGATÁSOK
Az önkormányzat évente több 
tízmillió forintot különít el 
költségvetése úgynevezett in-
novációs keretében arra, hogy 
olyan fejlesztéseket finanszí-
rozzon az iskolákban, ame-
lyekhez az intézményeknek és 
a tankerületeknek önmaguk-
ban nem lenne forrásuk. 

– Szeretnénk, ha az iskolá-
ink korszerűsítésével, az okta-
tásunk vonzóbbá tételével, a 
szolgáltatások gyarapításával 
a kerület még több gyermekes 
fiatal házaspárt vonzana magá-

hoz – tette hozzá Ughy Attila.
Ennek érdekében az önkor-

mányzat már az óvodáskorú 
gyermekek színvonalas elhe-
lyezésért is mindent megtesz. 

HÁROM  
MENÜ KÖZÜL
Az általános iskolás korosztály 
számára legizgalmasabbnak és 
legvonzóbbnak az önkormányzat 
százszázalékos tulajdonában lévő 
Városgazda Utánpótlás Akadé-
mia kínálta sportolási lehetősége-
ket nevezte a polgármester. Egy-
ben arra biztatta a szülőket, hogy 
bátran keressék fel az egyesületet, 
ahol a vízilabdától a jégkorongig 
sokféle sportágat próbálhatnak ki 
a gyerekek szinte ingyen. 

A közétkeztetésről szólva 
Ughy Attila elmondta, hogy a 
kerületben nem egy, hanem há-
rom szolgáltató működik, ame-
lyek egymással versengve igye-
keznek gondoskodni a finom 

és egészséges ételekről. Néhány 
iskolában bevezették azt a rend-
szert, amely szerint a tanulók 
már nem kettő, hanem három 
menüsor közül választhatnak. 
A szülők visszajelzéseitől függő-

en a kerület összes iskolájában 
szeretnék elérhetővé tenni ezt a 
hármas választási lehetőséget. 

Az önkormányzat az első osz-
tályosok számára idén augusztus-
ban is összeállítja a tanévkezdő 
csomagot, amelynek tartalmáról 
megkérdezik a pedagógusokat. A 
polgármester felhívta a figyelmet 
az önkormányzat, valamint a Vá-
rosgazda Utánpótlás Akadémia 
nyári táboraira is. 

SEGÍTSÉG  
A SZÜLŐKNEK
Madarassy Csaba a kerületi is-
kolák étkeztetési rendszerét is-
mertette a szülőknek. A GESZ 
igazgatója elmondta, hogy a 
szervezetük valójában kapocs 
a szülők és a gyermekek, illet-
ve a közétkeztetést szolgáltató 
főzőkonyhák és tálalókonyhák 
között. A GESZ bonyolítja le 
mindegyik iskolában az ebéd-
befizetést, és gyűjti össze azo-
kat a nyilatkozatokat, amelyek 
alapján esetleg valamilyen ked-
vezményre jogosultak a gyere-
kek. Madarassy Csaba szólt az 
ebédbefizetés, illetve -lemondás 
módjáról és menetéről is.

Molnár Anikó az iskolaérett-
ség feltételeiről tájékoztatta a szü-
lőket. Elmondta többek között, 
hogy minden kerületben műkö-
dik a Pedagógiai Szakszolgálat, 
amely bizonytalanság esetén se-
gítséget nyújt a szülőknek annak 
eldöntésében, hogy a gyermekük 
elkezdje-e az iskolát. A fejlesztő-
pedagógus abban is igyekezett 
segíteni a beiskolázás miatt ag-
gódó szülőknek, hogy miként 
győzzék le a szorongásukat, és 
hogy milyen praktikus tanácso-
kat adhatnak a gyermeküknek az 
iskolakezdéshez.

�Mintegy ötszáz szülő, gyermek és érdeklődő volt kíváncsi a Sportkas-
télyban február 11-én arra a fórumra, amelyet a Külső-pesti Tankerületi 
Központ és Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata szervezett 

az általános iskolát idén elkezdő gyermekek szüleinek tájékoztatására.

VÁROSKÉP I BUDAPEST, XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC–PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN KÖZÉLETI LAPJA
Megjelenik kéthetente 42 000 példányban n ISSN 2063-3238 n Felelős kiadó: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üllői út 423. 

n Felelős vezető: Banyár László vezérigazgató n Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üllői út 423., Telefon: 296-0397, e-mail: varoskep@bp18.hu 
n Hirdetés: Szerkesztőség, 1181 Budapest, Üllői út 423. n Tel.: 296-0397, fax: 292-3233 n varoskephirdetes@varosgazda18.hu 

n Felelős szerkesztő: Sütő-Nagy Zsolt n Layout: Lépő András tervezőszerkesztő 
n Munkatársak: Bodzay Zoltán, Fülep Erzsébet, Gönczöl András, Kerékgyártó György, Róth Ferenc, Temesi László n Fotó: Ványi Ákos

n Nyomtatás: Lapcom Zrt. n Terjesztés: Magyar Posta Zrt. 
A Városkép bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. 
A Városkép újság teljes tartalma szerzői jogi védelmet élvez, értesülést, fotót átvenni csak a szerkesztőség előzetes beleegyezésével vagy a Városképre 
hivatkozva lehet. A hirdetések tartalmáért felelősséget nem vállalunk. A Városképhez beküldött leveleket, írásokat a szerzők előzetes hozzájárulása 

nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

KÉSZÜLŐDÉS  
AZ ELSŐ OSZTÁLYRA

Intézményeivel is vonzza a fiatal párokat a kerület

„Szeretnénk, ha az iskoláink 
korszerűsítésével, az oktatásunk vonzób-
bá tételével, a szolgáltatások gyara-
pításával a kerület még több gyermekes 
fiatal házaspárt tudna magához vonzani” 
– mondta Ughy Attila polgármester.

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.

SEGÍTÜNK
Közérdekű

információk
és címek

INGYENES
JOGI TANÁCSADÁS

a Polgármesteri Hivatal 
ügyfélszolgálatán.

Jelentkezés 
és időpontkérés 
a 296-1440-es 

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

PESTSZENTLŐRINC-
PESTSZENTIMRE 

POLGÁRMESTERI HIVATAL
Üllői út 400.
Tel.: 296-1300
Közigazgatási  

és Hatósági Iroda:
dr. Hunyadkürti Szilvia
aljegyző, irodavezető

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

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

XVIII. KERÜLETI 
KORMÁNYHIVATAL
1181 Városház u. 16. 

Tel.: 896-4319
Hivatalvezető: 

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

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

KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-17 óráig

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

Péntek: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu 
internetes oldalon van 

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

PESTSZENTIMREI
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI CSOPORT 

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

KÖZJEGYZŐK
Üllői út 423. I. em.

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

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

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

ZSEBŐK ZOLTÁN  
SZAKRENDELŐ
Thököly út 3.
Tel.: 297-1210

PINTÉR KÁLMÁN  
SZAKRENDELŐ
Nemes u. 18

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

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

RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Üllői út 438.  
Tel.: 292-9212

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

TŰZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG
Üllői út 235.
Tel.: 459-2319

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

KÖZBIZTONSÁGI CENTRUM
Kondor Béla. sétány 1.

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

IMRE-HÁZ
1188 Nemes utca 16.

Pestszentimrei referensi 
iroda Tel.: 294-1685

Pestszentimrei 
Városrészi 

Önkormányzat 
(www.bp18.hu)

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.
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A gyógyítás mellett elengedhetetlennek tartják a szűrést és a megelőzést is FEJLESZTÉSEK

Gyakran és sok ügyben kell 
egyeztetnie a BKK-val, a Fő-
városi Önkormányzattal, illet-
ve különféle szervezetekkel, 
testületekkel Tóth Kálmánnak, 
a Bókaytelep képviselőjének. 
Fontos eredmény volt a kö-
zelmúltban, amikor sikerült 
a Vasvári Pál utcát újra két-
irányúvá alakíttatni. A reggeli 
csúcsforgalomban nehéz volt 
kijutni a Bókaytelepről a belvá-
ros felé az Üllői útra, a Petőfi 
utcán ugyanis nem lehet balra 
kanyarodni, a Városház utcai 
lámpa pedig csak nagyon rövid 
ideig ad zöldet a kikanyaro-
dóknak. A Vasvári Pál utcát ko-
rábban befelé egyirányúsítot-
ták, mert a parkoló gépkocsik 
miatt nem tudott közlekedni a 

többi autó. Az utca szélesítésé-
vel végül is sikerült megoldani 
a problémát, újra kétirányú a 
forgalom, így könnyebb kijutni 
az Üllői útra.

NEHÉZ A KOSSUTH 
LAJOS UTCÁN
– Probléma volt az is, hogy a 
Kossuth utcáról a Petőfire kika-
nyarodók a reggeli forgalomban 
elállták a keresztirányú forgalom 
útját – magyarázta a képvise-
lő. – Jeleztük ezt a BKK-nak, és 
sikerült elérni, hogy felfessenek 
egy sárga sávot. A Kossuth Lajos 
utca forgalma ugyan nem válto-
zott, de a Petőfi utcáét így most 
már nem akadályozzák a kika-
nyarodók.

Tóth Kálmán szerint a telep 
ugyanezen részén akad még ten-
nivaló.

– A Kossuth utcán gyakran 
vezetnek túl gyorsan, veszélyez-
tetve a többi autóst meg azokat a 
kerékpárosokat is, akik ezt az út-
vonalat választják, hogy ne kell-
jen az Üllői út forgalmába keve-
redniük. Sajnos ebben a 30-as 
övezetben nem ritkán hajtanak 
egyesek 60-nal, 70-nel. Jeleztem 
ezt a rendőrségnek, ellenőrzése-
ket fognak itt tartani. Érdemes 
tudni, hogy egy ilyen mértékű 
sebességkorlát-túllépés már a jo-
gosítványba kerül.

Tóth Kálmán azt is elmondta, 
hogy rendszeresen kérvényezi a 
megkopott útburkolati jelek új-
rafestését.

LASSABBAN 
A CZIFFRA 
GYÖRGY 
UTCÁN!
A forgalmi terhelés 
növekedését vagy 
á t h e l y e z ő d é s é t 
okozhatják ki-
sebb helyi változ-
tatások is.

– Nagyon 
sokáig lobbiz-
tunk azért, 
hogy a Gilice 
tér végre kör-
forg a l om m á 
váljon, és így 
m e g a k a d á -
lyozzuk a gyak-
ran tapasztalt baleseteket. 
E változtatás miatt azonban 
sok autós nem a korábbi út-
vonalon hagyja el a teret – ma-
gyarázta Tóth Kálmán. – La-

kossági bejelentésre reagálva 
méréseket végeztünk a környé-
ken, és kimutatható, hogy két 
környékbeli utcában nőtt az 
autós forgalom.

A képviselő a BKK-val és 
a fővárossal egyeztetve forga-
lomcsillapító küszöb és behaj-
tani tilos tábla kihelyezésével 
szeretné visszaállítani a koráb-

bi állapotot.
– Általában az a megfi-

gyelésünk, hogy a Cziff-
ra György utcán nagyon 
gyorsan közlekednek az 
autók, ami veszélyes 
is – mondta. – Az a cé-
lom, hogy azt a zebrát, 
amelyen az óvodát és 
a rendelőt lehet meg-
közelíteni, a máshol is 
alkalmazott piros fel-
festéssel lássák el, így 
az autósok könnyebben 
észrevehetik és lassít-

hatnak. Bízom a siker-
ben, hiszen sok segítséget 

kapok Ughy Attila polgár-
mestertől és Jánosik István 

kapitányságvezetőtől.

Kerékgyártó György

FOLYTATÓDNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI FEJLESZTÉSEK
Idén a pestszentlőrinci szakrendelő laboratóriuma újul meg

NE GYORSAN, ÉS NE ARRA!
Forgalomtechnikai változások a Bókaytelepen

BODZAY ZOLTÁN 

A Zsebők Zoltán Szakrendelő és a 
többi egészségügyi fejlesztés kap-
csán a szakemberek a szükséges 
felújítások mellett a betegségek 

megelőzésének, illetve a korai 
diagnosztizálásnak a fontosságát 
emelik ki. A kerület vezetői folya-
matosan arra törekszenek, hogy 

a járóbeteg-ellátás minden egyes 
szakterületén a jelenlegi csúcs-
technológia szolgálja a lakosságot. 
Fontos, hogy ne csak az életévek 
számát tudja az orvoslás kitolni, 
hanem az aktívan eltöltött évek 

száma is növekedjen. Ehhez pedig 
a gyógyítás mellett elengedhetet-
lennek tartják a szűrést és a meg-
előzést is.

RÉGIÓS MINTA

A korábbi esztendőkben – jó-
részt önkormányzati forrásból 
– folyamatosan fejlesztették a 
XVIII. kerület egészségügyi in-

tézményeit. Az elmúlt év máju-
sára megújult a Zsebők Zoltán 
Szakrendelő röntgenosztálya, s 
ezzel együtt új röntgendiagnosz-

tikai berendezéseket is átadtak a 
rendeltetésüknek. Ezt megelőző-
en a gasztroenterológiát fejlesz-
tették, 2019-ben pedig a labora-
tórium korszerűsítése várható. 
Időközben befejeződött a Béke 
téri rendelő átfogó felújítása is. 
Sokak szerint már a régió leg-
jobban felszerelt szakorvosi ren-
delője található Lőrincen.

INGYENES 
SZŰRÉSEK
A területért felelős alpolgármes-
ter, Dömötör István elmondta, 
hogy idén a korábbi évekhez 
hasonló vagy azt meghaladó 
mértékben támogatja az önkor-
mányzat az egészségügyi alapel-
látást, amelynek a teljes vertiku-
ma megtalálható a kerületben, 
a felnőtt és gyermek háziorvosi 
rendszertől kezdve a fogásza-
tokon és a védőnői szolgálaton 
keresztül a szakorvosi ellátásig. 

– Mindennek a fenntartása 
nem kevés anyagi ráfordítást igé-
nyel. Ha ezt számba vesszük, évi 

több százmillió forintot adunk át 
az egészségügyi szolgáltatónak, s 
ha az infrastrukturális fejleszté-
sek anyagi fedezetét is ide szá-
moljuk, akkor évente 500 millió 
forint feletti az az összeg, ame-
lyet az önkormányzat az egész-
ségügyre költ.

Az egészségügyben a korábbi 
időszakok lemaradásait igyekszik 
az önkormányzat infrastruktu-
rális fejlesztésekkel behozni, s 
ezekhez a beruházásokhoz for-
rást találni. Ezenkívül próbál 
olyan szakellátásokat is nyújtani, 
amelyekre nem kapható OEP-fi-
nanszírozás. Olyan ingyenes 
szűrőprogramot is szerveznek a 
lakosság számára, amelynek tel-
jes költségét magára vállalja az 
önkormányzat. Ilyen a mammo-
gráfiai szűrés lehetősége a kerü-
letben, így nem kell elmenni érte 
távolabbi helyekre, illetve más 
centrumokba. Az ingyenes szű-
rőprogramokat igyekeznek kiter-
jeszteni a cukorbetegekre is, ami 
új elem lehet az önkormányzat 
támogatásai között. 

KEVESEBB 
VÁRAKOZÁS
Léteznek ugyanakkor olyan terü-
letek az egészségügyben, amelyek-
re nehéz megfelelő szakembert 
találni, ezért az önkormányzat 
ilyen szempontból is vonzóvá kí-
vánja tenni Pestszentlőrinc-Pest-
szentimrét. Az elmúlt időszakban 
valamennyi üres praxist sikerült 
betölteni, ami a kormányzati in-
tézkedések mellett annak is kö-
szönhető, hogy a kerület támoga-
tásban részesíti a háziorvosokat.

– Folytatódik az Egészséges 
Budapest Program megvalósítása, 
amelynek keretében 2019-ben a 
Thököly úti szakrendelő laborató-
riumának felújítása történik meg. 
Ezzel együtt korszerű laborberende-
zéseket és műszereket vásárolunk, s 
bízunk benne, hogy így kevesebb 
lesz a várakozási idő, a leletek kiér-
tékelése gyorsabb lesz, és hamarabb 
jut el a beutaló orvoshoz.

SEGÍTSÉG A 
HÁZIORVOSOKNAK
Sikeres az önkormányzatnak az a 
kezdeményezése, amelynek jegyé-
ben az elmúlt évben defibrillátort 
telepítettek több háziorvosi ren-
delőbe. Minthogy erre igény van, 
idén további három újraélesztő 
készüléket helyeznek ki, amivel el-
érik, hogy minden háziorvosi ren-
delőben legyen egy ilyen berende-
zés. A program ezzel valószínűleg 
nem ér véget, mert az elképzelések 
szerint a művelődési intézmények-
ben, illetve minden olyan helyen 
szeretnének defibrillátort elhelyez-
ni, ahol nagyobb számban gyűlnek 
össze emberek, és szükség lehet az 
újraélesztésre.  Mint azt Dömötör 
István elmondta, a háziorvosok 
munkájához is igyekeznek folya-
matosan segítséget nyújtani – az 
igények felmérését követően az 
önkormányzat pénzügyi lehetősé-
geihez mérten. A háziorvosi pra-
xisok támogatásának kidolgozása 
folyamatban van. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�A Bókaytelep forgalmi terheltségén szeretne változtatni Tóth Kálmán, 
a körzet önkormányzati képviselője. A kisebb, de fontos változtatások 
a Gilice tér környékét érintenék.

�Az egészségügyben az elmúlt években megvalósuló fejlesztéseket kö-
vetően az ideiek is azt szolgálják, hogy a Pestszentlőrinc-Pestszentim-
rén élők gyorsan és jó minőségben jussanak megfelelő egészségügyi 

ellátáshoz. A Thököly úti szakrendelő felújítása jelentős lépés, és nagyon 
sok ember egészségének megőrzését, illetve gyógyulását szolgálja.

„Folytatódik az Egészséges Budapest Program megvalósítá-
sa, amelynek keretében 2019-ben a Thököly úti szakren-
delő laboratóriumának felújítása történik meg. Ezzel együtt 
korszerű laborberendezéseket és műszereket vásárolunk, 
s bízunk benne, hogy így kevesebb lesz a várakozási idő, 
a leletek kiértékelése gyorsabb lesz, és hamarabb jut el a 
beutaló orvoshoz” – mondta Dömötör István.

Dömötör István alpolgármester a kerületi egészségyügyi szolgáltató ügyvezető igazgatójával dr. Szebényi Attilával egyeztet a tervekről
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KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Az ember történelme legna-
gyobb részében mezítláb vagy 
vékony talpú lábbeliben, saru-
ban, bocskorban járt. Való igaz, 
ezek kényelmetlenebbek vol-
tak, mint a manapság használa-
tos cipők, ám egészségesebbek. 
Az hogy lehet? Egyszerű a vá-
lasz. A meztelen talp bőrfelüle-
tét járás közben ezernyi inger 

éri, a gödrök, a kavicsok, tor-
zsák ingert okoznak a bőrfelü-
leten, és ezek az ingerek válasz-
ra várnak. Az agy a megfelelő 
izmok használatára utasítja a 
lábat annak érdekében, hogy 
a mozgó test stabilitása fenn-
maradjon. Ennek az egyszerű, 
természetes reflexkörnek kö-
szönhetően a láb valamennyi 
izma folyamatosan dolgozik, 
erősödik. A mai kényelmes 

cipők azonban gyakorlatilag 
helyettünk járnak, elszoktat-
ják az izmokat a működéstől, 
így a láb egyre erőtlenebb lesz. 
Meggyengülnek például a talp 
boltozatát tartó izmok, a bol-
tozat lesüllyed, természetel-
lenes lesz a járás. Ha ezt nem 
kezelik, a megváltozott járás 
később problémákat okozhat a 
térdben, amelyek továbbterjed-
hetnek a csípő, a derék felé

NEGYEDSZÁZAD 
TAPASZTALATA
Dr. Kökényesi Imre sebészor-
vos negyedszázaddal ezelőtt a 
traumatológián végzett munka 
közben ébredt rá, hogy a talp 
betegségeinek gyógyításához 
alapvető eszközök hiányoznak 
Magyarországon.

– Hiába diagnosztizáltuk a 
problémát, rá kellett jönnünk, 
hogy nem állnak rendelkezés-
re megfelelő betétek. A gyó-
gyítás titka az, hogy a betétet 
személyre szabottan, az adott 
problémának megfelelően kell 
kialakítani – mondta a sebész.

A megoldáson dolgozva 
fejlesztette ki a betétgyártás 
egy új, forradalmi módsze-

rét, amely hamarosan jogi-
lag védett módszerré vált, és 
Magyarországon kívül még 
nyolc országban terjedt el. A 
24 éve XVIII. kerületi bázis-
sal működő, eddig elsősorban 
gyártással foglalkozó Podi-
art Kft. most történetének 
új szakaszához érkezett: új 
ágazatot lapított, és a Bartók 
Lajos utca 7/A alatt megnyi-
totta PodiSport elnevezésű 
központját.

– Nagyon sok sportoló ke-
resett meg bennünket, elsősor-
ban az ő kiszolgálásukra hoz-
tuk létre a gyógyítóközpontot, 
de az ajtónk nyitva van a la-
kosság előtt is, bárkit szívesen 
fogadunk.

MŰSZEREK 
ÉS SZAKEMBEREK
Mint az az alapító, valamint 
Stépán Zsolt ágazatvezető sza-
vaiból kiderült, a központ 
megnyitásának ötletét az adta, 
hogy beteg sok, orvos azon-
ban egyre kevesebb van. Emel-
lett a gyógyítófolyamat több 
szakaszában valójában nem 
orvosra, hanem más egészség-
ügyi szakemberre – masszőrre, 
gyógytornászra, mozgáste-
rapeutára – van szükség. Ilyen 
szakemberek dolgoznak a Po-
diSport-központban, akiknek 
a munkáját egy speciális, saját 
fejlesztésű szoftver segíti.

– Két és fél évtizednyi ta-
pasztalatunkra alapozva fej-
lesztettük ki a rendszert. Ennek 
köszönhetően képesek vagyunk 
teljes precizitással feltérképezni 
a talp állapotát és ennek meg-
felelően beállítani a kezelést, 
illetve elkészíteni a megfelelő 
betétet, ha szükség van rá – ma-
gyarázta Stépán Zsolt. 

A központot február 16-
án mutatták be a sajtó képvi-
selőinek. Ekkor a jelenlevők 
– akik között ott volt Kissné 
Baumann Gizella, a Városgaz-
da Utánpótlás Akadémia szak-
mai igazgatója és Lévai István 
Zoltán alpolgármester is – vé-
gigkísérhették a vizsgálat fo-
lyamatát. Ez a talpminta felvé-
telével kezdődik egy speciális 
szkenneren, és egy futópados 
megfigyeléssel folytatódik. A 
helyszínen lehetőség van más 
műszeres vizsgálatokra is, to-
vábbá rendelkezésre állnak 
erősítő-, fejlesztőeszközök és 
masszázsszoba is.

– A legfontosabb a megelő-
zés volna. Járjunk sokat mezít-
láb homokban, fűben, kavicsos 
talajon, otthon a szőnyegen 
tornáztassuk a talpizmokat – 
javasolta Stépán Zsolt. – De ha 
baj van, tudunk segíteni.

Újonnan nyílt centrum segíti a gyógyulástEGÉSZSÉG

A Cseriti-boltok elsősorban a 
szociálisan rászoruló, hátrányos 
helyzetű vásárlóknak nyújtanak 
lehetőséget napi használati cikkek, 
ruhanemű, egyéb tárgyak beszer-
zésére a mindenkori piaci árszint 
alatt. Könyöradomány elfogadása 
helyett így egyúttal vásárlási él-
ményhez is juthatnak. 

A bolthálózat működésének lé-
nyege egyszerű: az emberek ingyen 
leadják megunt, már nem használt, 
de mások számára hasznos tárgya-
ikat. Ezeket a Cseriti rendszerezi, 
ha kell, tisztítja, kisebb javításokat 
végez rajtuk, majd alacsony áron 
értékesíti. Az adományozóktól azt 
kérik, hogy csak jó állapotú és mű-
ködőképes dolgokat vigyenek be, 
hiszen törött holmi, hiányos puzzle 
vagy olyan könyv, amiből hiány-
zik egy fejezet, másnak sem kell. 

Noha a Cseriti-hálózat pestszen-
lőrinci üzlete már csaknem öt éve 
és központi helyen működik a ke-
rületben, Sáhy Gábor szerint még 
mindig sokan vannak, akik nem 
tudnak a hálózat, illetve a Cseriti 
Pont Pestszentlőrinc Adomány-
bolt szolgáltatásairól, társadalmilag 
hasznos tevékenységéről. 

– Az a célunk, hogy a műkö-
désünkkel mindenki nyerjen, és 
egyenlőbb, igazságosabb, a kör-
nyezetre jobban odafigyelő világot 
teremtsünk – mondta a hazai háló-
zat ötletgazdája, a Cseriti Szociális 
Szövetkezet ügyvezető igazgatója. 

A Cseritiben nagy választékban 
találnak az érdeklődők használt 
ruhákat, könyveket, háztartási és 
műszaki cikkeket, gyerekjátéko-
kat, lakberendezési és dekorációs 
tárgyakat, sőt bútorokat is. Aki itt 

vásárol, mindenképp jól jár, legfő-
képpen azért, mert a piaci árhoz 
képest lényegesen olcsóbban, akár 
a töredékéért kaphatja meg, amire 
szüksége van. Aki adományoz, jót 
cselekszik a társadalommal és a kör-
nyezettel is, hiszen ily módon tehet 
egy igazságosabb és fenntarthatóbb 
világért, ahol a tárgyak visszaveze-
tése a napi használatba – amellett, 
hogy javít az alacsony jövedelműek 
életminőségén – csökkenti a kelet-
kező hulladék mennyiségét s ezáltal 
a környezeti terhelést is.

– Sokan járnak hozzánk vásá-
rolni vagy akár kincsekre vadászni, 
s aki egyszer bejött, általában rend-
szeres vendég lesz nálunk. Adomá-
nyozóinknak köszönhetően vál-
tozatos a kínálat, tényleg előfordul 
itt minden. De aki épp nem talál 
semmi hasznosat, azt sem enged-

jük el néhány jó szó nélkül. Persze 
az igazi öröm mindig az, amikor 
egy régóta vágyott ruhára, könyv-
re vagy más olyan termékre talál 
valaki, amit itt végre megengedhet 
magának. Az ilyen percek miatt 
szeretek itt dolgozni – monda el 
Deak Ildikó, aki már hat éve dolgo-
zik a Cseriti bolthálózatban.

A Cseriti a charity shop kultúra 
külföldön már jól bevált gyakor-
latának bevezetésével, megismer-
tetésével Magyarországon is álta-
lánossá kívánják tenni e hasznos 
kezdeményezést, ezért a főváros 
után vidéken is hasonló boltok nyi-
tását tervezik. Társadalmi vállalko-
zásként nemcsak kérnek, hanem 
a fenntarthatósággal kapcsolatos 
látásmód formálásával, a szociális 
közösségtudat fejlesztésével szol-
gáltatnak is a közösségnek. Az ado-
mányboltok folyamatos társadalmi 
befogadása a jövőben már üzleti 
eredményességgel is társulhat, ami 
a klasszikus charity shop modell el-
várásainak is megfelel.

FELHÍVÁS
NYUGDÍJAS PEDAGÓGUSOK RÉSZÉRE

Kedves Kerületi Nyugdíjas Pedagógusok!

Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányza-
tának Polgármesteri Hivatala várja azon nyugdíjas pedagógusok 
jelentkezését, akik ebben az évben jubileumi díszoklevélre jogo-
sultak, vagyis 50, 60, 65 vagy 70 évvel ezelőtt szerezték meg a pe-
dagógus-oklevelüket, és legalább 30 éven át pedagógusi pályán 
dolgoztak.

Az igény jelzésén kívül a következő dokumentumok benyúj-
tása szükséges: 
–  arany oklevél (50 év) esetén: rövid szakmai önéletrajz és a főis-

kolai diploma másolata
–  gyémánt (60 év), vas (65 év), rubin (70) oklevél esetén: a koráb-

bi díszoklevél másolata

Jelentkezési határidő: 
2019. február 28. 

További információ és jelentkezés: 
Szabó-Németh Melinda, Polgármesteri Hivatal, 
II. em. 215. szoba. 
Telefon: 296-1392
E-mail: nemeth.melinda@bp18.hu

ÜGYELJ A TALPRA, MAGYAR!
Lábbetegségeket kezelő központ a Bartók Lajos utcában

A TÁRGYAK MÁSODIK ÉLETE
Megújult a Cseriti-adománybolt Lőrincen

A PodiSport-központtal 
kapcsolatban bővebb 
információ található a  
www.podiart.hu webolda-
lon. Ugyanitt időpontot is 
lehet foglalni a vizsgálatra.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Az első magyar adománybolt-hálózat, a Cseriti kerületi üzlete is azért van, 
hogy a fölöslegessé váló tárgyak második esélyt kapjanak az életre, hogy 
„újrahasznosuljanak” másoknál, akiknek szükségük van rájuk. Az Üllői úti 

üzlet januárban megújult, szélesebb kínálattal áll a vásárlók rendelkezésére.

�Egyre kényelmesedő életünk egyik velejárója, hogy egyre több ember 
szenved mozgásszervi betegségekben. Sok gondot okoz a haránt-
süllyedés, amelyet fontos kivizsgáltatni, különben a mozgásrendszer 

más pontjain is problémát okozhat. A gyógyulásért nem kell messze 
menni: a PodiSport újonnan nyílt központja a Bartók Lajos utcában min-
denre tud megoldást.
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A kormányzati munka a jövőben is a kerület fejlődését szolgálja KÖZÉLET

Az új ellátásra minden önel-
látásra képtelen gyermek után 
automatikusan jogosultak let-
tek az év elejétől azok a szü-
lők, akik eddig ápolási díjban, 
kiemelt ápolási díjban vagy 
emelt összegű ápolási díjban 
részesültek. Az újfajta ellátás-
nak köszönhetően az érintettek 
az eddiginél jóval magasabb 
támogatást kapnak, hiszen a 
GYOD összege bruttó 100 ezer 
forint, de több otthon ápolt 

gyermek esetében akár 150 
ezer forint is lehet. A GYOD 
nem csak a kiskorú gyerme-
ket gondozó családokat segíti, 
hiszen a gyermek életkorától 
függetlenül folyósítható az arra 
jogosultaknak.

Aki eddig nem részesült 
ápolási díjban, kérelmezheti a 
GYOD-ot. Ebben az esetben 
szakorvosi vagy szakértői vizs-
gálattal állapítja meg a kormány-
hivatal, hogy a gyermek állapota 

alapján jogosult-e a szülő az el-
látásra. A kérelem a kormány-
hivatalok honlapjáról letölthető, 
de papíralapon is elérhető vala-
mennyi kerületi (járási) hivatal-
ban, kormányablakban és pol-
gármesteri hivatalban.

A GYOD iránti kérelmet a 
kérelmező lakcíme szerint ille-
tékes kerületi (járási) hivatalnál, 
a kérelmező lakcíme szerint il-
letékes települési önkormányzat 
polgármesteri hivatalánál, vala-

mint a kormányablaknál lehet 
benyújtani.

A GYOD-ot csak a vér szerin-
ti, illetve az örökbe fogadó szülő 
veheti igénybe, egyéb hozzátar-
tozó csak a szülő halála esetén, 
vagy akkor, ha a szülő az egészsé-
gi állapotából adódóan nem tudja 
tovább ellátni gyermeke ápolását, 
illetve ha a szülő szülői felügyeleti 
joga szünetel, vagy bírósági vég-
zés értelmében megszűnt.

A GYOD-ra, illetve az ápo-
lási díjra való jogosultsággal 
kapcsolatos részletes informá-
ció a www.kormanyhivatal.hu 
és a csaladitudakozo.kormany.
hu weboldalon érhető el.

MINDENKÉPP ÚJ A MŰSOR
Kucsák László: „Elkötelezett vagyok a lakóhelyünkért, és felelősséggel tartozom 
ezért a közösségért”

GYOD: ÚJ TÁMOGATÁSI FORMA 
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában

VÁROSKÉP 

– „Új műsorhoz új férfi kell” – e szavak kíséreté-
ben adta át Palkovics László miniszter úr az elnö-
ki kinevezését, de valóban új ez a műsor?
– Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a kor-
mány szakképzési stratégiájának megvalósítását 
az NSZFH élén segíthetem. Mindenképp új a 
„műsor”, hisz a modern korban egészen más kihí-
vásoknak kell megfelelnie a szakképzésnek, mint 
tíz vagy húsz évvel ezelőtt, vagy akár abban az 
időben, amikor én voltam diák. Ma már robotok, 
„okos lakások”, „okos házak” vezérlésére, high-
tech eszközök kezelésére kell felkészíteni egy 
szakképzésben tanuló diákot. Mindezek olyan 
kihívások, melyekre nekünk meg kell találnunk a 
megfelelő válaszokat. 

ÁTLÁTHATÓ GAZDÁLKODÁS
– Tavaly decemberben szavazta meg az Országy-
gyűlés azt, hogy a jövőben a szakképző közpon-
tokban is kancellárok feleljenek az adott intéz-
mény gazdálkodásáért. Miért van szükség erre? 
– Szeretnénk, ha a centrumok főigazgatói a to-
vábbiakban még jobban koncentrálhatnának 
elsődleges feladatukra, az általuk irányított 
intézmény szakmai tevékenységének, oktatá-
si színvonalának a felügyeletére. Emellett úgy 
gondoljuk, hogy a létesítmények átlátható és 
professzionális gazdálkodása leginkább kancel-
lárokon keresztül biztosítható. Az egyetemeken 
már bevált ez a rendszer, hasonló hatékony mű-
ködést, gazdasági szempontból hasznos eredmé-
nyeket akarunk elérni a szakképzés területén is. 

NEGYVENNÉGY KÖZPONT
– Hány szakképzési központ van ma Magyarorszá-
gon, és mi a céljuk ezeknek az intézményeknek? 
– Negyvennégy centrumban 381 tagintézmény 
működik, és azért jöttek létre, hogy a gazdaság 
igényeihez igazodó, keresletvezérelt szakmai 
képzési kínálatot nyújtsanak. Fontos, hogy 
a kikerülő fiatalok megtalálják a helyüket a 
munkaerőpiacon, jó szakemberré váljanak, és 
a szakképzésben szerzett gyakorlati és elméleti 
ismereteikre alapozva megfelelő karriert tudja-
nak építeni. Az iskolákból kikerülő fiatalok az 
alapkompetenciákon túl olyan tudással és kész-
ségekkel kell hogy rendelkezzenek, amelyek se-
gítségével megállják a helyüket a digitalizáción 

alapuló negyedik ipari forradalom átalakuló 
munkaköreiben is. Ez a vállalatoknak is érdeke.
– Kinevezése után azt nyilatkozta, elsődleges fel-
adata az lesz a jövőben, hogy vonzóbbá tegye a 
szakképzést a fiatalok számára. Hogyan? 
– A kormányzat célja az, hogy a szakképző in-
tézmények társadalmi elfogadottsága megegyez-
zen a gimnáziumokéval, és így egymás pozícióit 
erősítve egyenrangú versenytársakká váljanak. 
Ehhez tudatosítanunk kell a fiatalokban, hogy 
nemcsak a gimnázium, hanem a szakgimnázium 
is életpályát, karriert jelenthet számukra. Ha a 
diákok előtt sikeres szakemberek állnak példa-
ként, a szülőkben pedig tudatosul, hogy gyerme-
kük előtt biztos jövő áll, akkor a szakképzés tár-
sadalmi elfogadottsága jelentősen növekedhet. 
– A szakmák Európa-bajnokságaként emlege-
tett EuroSkills meglehetősen jó fórumnak 
bizonyult tavaly…
– Állítólag a budapesti Hungexpo történeté-
nek legnagyobb rendezvénye volt, közel 100 
ezren látogattak ki rá, 90 százalékban diákok, 
általános iskolásoktól a középiskolás korosz-
tályig. Az esemény pár nap alatt több tízezer fi-
atalnak csinált kedvet valamelyik szakmához, s nem 
mellesleg megmutatta, hogy a magyar szaktudás nem 
utolsó a sorban, versenyzőink ugyanis három arany-, 
három ezüst- és három bronzérmet nyertek.
– Az intézményi infrastruktúra minőségének 
javítása is nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy 
emelkedjen a szakmát tanuló fiatalok száma…
– Az iskolaépületek felújítása, fejlesztése, vala-
mint a szakmai felszerelés javítása megkezdő-
dött. Ezzel végre modern eszközökkel felszerelt 
alkotóműhelyek jöhetnek létre, XXI. századi 
körülményeket teremthetünk. Terveink szerint 
2019 végére minden szakképzési centrumban 
befejeződik ez a fejlesztés. 
– Az elmúlt években számos kritika érte a kor-
mány oktatási reformjait. Jogosnak érzi őket? 
– Minden kritikát szívesen fogadunk, amennyi-
ben az az építkezést, a jobbítást szolgálja. Annak 
pedig, aki csak politikai haszonszerzésre vagy 
színpadnak használja az oktatás ügyét, azt taná-
csolom, hogy hátrább az agarakkal… 2010-ben 
egy szakadék szélén billegő gazdaságot és lezül-
lesztett oktatási rendszert hagytak maguk után a 
szocialisták. Innen kellett kezdeni az építkezést. 
Nagyon sok pénz hiányzott mind infrastruktu-
rális, mind képzési szinten a szakképzési rend-
szerből, ezek pótlására jelentős lépéseket tett a 

Fidesz-kormány. Most ott tartunk, hogy idén 
több mint 600 milliárd forinttal költenek többet 
az oktatásra, ez majdnem annyi, mint amennyit 
az összes magyarországi cég befizet társasági 
nyereségadóként a költségvetésbe. A fejleszté-
seknek köszönhetően minden ötödik diák isko-
lai környezete megújul.
– Láthatjuk ennek eredményeit a XVIII. kerü-
letben is. Hogyan tudja ezután összehangolni a 
kormányzati munkát a kerületi elhivatottsággal?
– E kettő erősíti egymást. Egy olyan kerületnek 
voltam az országgyűlési képviselője nyolc éven 
át, amely kerület lakói igazi lokálpatrióták. Sze-
retik ezt a kerületet, szeretnek itt élni. Magam 
is itt élek közöttük, pontosan ismerem az igé-
nyeiket, a problémáikat és az örömeiket is. Azt 
tudom ígérni, hogy a kormányzati munkám a 
kerület fejlődését is szolgálni fogja. És ne feled-
kezzünk meg az előző ciklusban elindított pro-
jektekről sem. Azokért is teljes erőbedobással 
fogok küzdeni, hisz a kerület érdekét szolgálják: 
gondoljunk csak a pestszentimrei gyermekor-

vosi rendelő építésére, a férőhelyek bővítésére 
három iskolában vagy a Fáy utca és környéke 
szociális rehabilitációjára. 

VILÁGOSAN LÁTSZIK A CÉL
– Hogyan érintették a kinevezése után személyét 
érő támadások? 
– Nem foglalkoztattak. Két évtizedes intéz-
ményvezetői gyakorlattal rendelkező pedagógus 
vagyok. 2006-tól a Fővárosi Közgyűlés Oktatási 
Bizottságának alelnöke, parlamenti képviselő-
ként az Országgyűlés Oktatási Bizottságának 
tagja, majd a Kulturális Bizottság alelnöke vol-
tam. Nem zöldfülűként vállaltam el a vezetői 
pozíciót. Azt hiszem, világosan látszik, milyen 
cél vezérel. A szakképzési rendszer fejlesztése, 
megújítása komoly feladat: megteremteni azt a 
stabil alapot, amelyen fenntarthatóvá válik Ma-
gyarország gazdasági sikeressége. Azon leszek, 
hogy minden tudásommal és tapasztalatommal 
ezt az ügyet szolgáljam. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Februárban már megérkezett a jogosultak számláira a GYOD, a kor-
mány újfajta, emelt összegű támogatása. A tartósan beteg gyerme-
küket otthon ápolók számára 2019. január 1-jétől elérhető új ellátási 

forma, a gyermekek otthonápolási díja a kerületi (járási) hivataloknál és a 
kormányablakoknál is igényelhető. 

�Január 1-jétől Kucsák Lászlót nevezték ki a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) elnökének, valamint miniszteri biztos-
ként ő felel a szakképzési rendszer fejlesztéséért is. Az új vezetővel 

arról beszélgettünk, hogyan tudja összeegyeztetni ezt a feladatát és a 
kerület iránti elhivatottságát, valamint arról, hogyan kapcsolják magasabb 
sebességi fokozatba a hazai szakképzési rendszert. 
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A képviselő-testület december 13-i ülésén született rendeletek, határozatokKÖZÉLET

HAMAROSAN MEGÚJULHAT 
A HAVANNA-PIAC 
Csaknem 80 millió forintos támogatás a rendőrségnek 
Rendeletek  
1. A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal és 
2 tartózkodással állapította meg 
az önkormányzat tárgyévi saját 
bevételeinek és a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló 
2011. évi CXCIV. törvény 3. § 
(1) bekezdése szerinti adósságot 
keletkeztető ügyleteiből eredő 
fizetési kötelezettségeinek a költ-
ségvetési évet követő három évre 
várható összegét az előterjesztés 
1. sz. mellékletét képező rende-
lettervezet 13. melléklete szerint.
A testület alapítói jogkörében 
eljárva 12 igen szavazattal, 6 
ellenszavazattal és 2 tartózko-
dással úgy döntött, hogy az 
önkormányzat kamatmentes, 
1,1 milliárd forint maximális 
keretösszegű tulajdonosi köl-
csönszerződést köt a PLER Ké-
zilabdasport Kft-vel az utófi-
nanszírozású TAO-támogatással 
kapcsolatos áthidaló finanszí-
rozás kialakítására a 155447/21 
hrsz-on nyilvántartott, a Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzat 1/1 tulajdonában 
álló Deák „Bamba” Sportcent-
rum megnevezésű ingatlanon A 
Lőrinci Sportcsarnok átalakítása 
és bővítése projekt lezárultáig. 

A PLER Kézilabdasport Kft. 
a tulajdonosi kölcsönszerződés 
alapján rendelkezésre álló finan-
szírozási keretösszegből a pro-
jekt alatt a kivitelezői részszám-
lázási ütemmel összhangban, 
a teljesítésigazolt részszámlák 
önkormányzatnak való bemuta-
tását követően hívhat le kölcsö-
nösszeget. 

A PLER Kft. az általa a pro-
jektben lehívott TAO-támoga-
tásrészletek folyósítását követő 
öt munkanapon belül köteles a 
támogatásrészletekhez kapcso-
lódó kölcsön összegét az önkor-
mányzatnak visszafizetni.

A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert a szüksé-
ges intézkedésekre, valamint – a 
pénzügyi ellenőrzési bizottság 
jóváhagyását követően – a köl-
csönszerződés megkötésére és 
aláírására.

A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással úgy határo-
zott, hogy az önkormányzatnak 
a K&H Bankkal fennálló folyó-
számlahitel-szerződését akként 
módosítja, hogy 2019. január 
1-jétől a folyószámla-hitelkeret 
összegét egymilliárd forinttal 
megemeli, az egyéb szerződéses 
feltételeket pedig változatlanul 
hagyja. A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre, a szer-
ződésmódosítás aláírására.

A testület 20 igen szavazattal 
egyhangúlag úgy döntött, hogy 
– figyelemmel az önkormányzat 
közalkalmazotti szabályzatának 
14. és 16. §-ában foglaltakra – 
az előterjesztés 3. sz. melléklete 
szerint határozza meg az ön-
kormányzat költségvetésének 
humán céltartalékából az ön-
kormányzat fenntartásában lévő 
intézményeknek álláshelyen-

ként biztosított azon összeget 
(pénzügyi fedezetet) – betöltött 
álláshelyenként –, amelyet az in-
tézménynél jogviszonyban álló 
közalkalmazott ruházati költség-
térítésére használhat fel, továbbá 
a 2019. január 1-jétől december 
31-ig terjedő időtartamra az 
önkormányzat fenntartásában 
lévő költségvetési szerveknél 
jogviszonyban álló közalkal-
mazottaknak megállapítható 
keresetkiegészítések, valamint a 
közművelődési intézményeknél 
jogviszonyban álló közalkalma-
zottaknak adható eredményes-
ségi pótlék önkormányzat által 
biztosított maximális pénzügyi 
fedezetét. 

A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal és 
2 tartózkodással határozott ar-
ról, hogy a nemzeti köznevelés-
ről szóló 2011. évi CXC. törvény 
74. § (4) bekezdése alapján a 
köznevelési intézmények felada-
tainak ellátását szolgáló önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanra 
és ingóvagyonra vonatkozóan 
a Külső-pesti Tankerületi Köz-
pontot megillető ingyenes va-
gyonkezelői jog biztosítására az 
önkormányzat, a XVIII. kerületi 
Gazdasági Ellátó Szolgálat és a 
Külső-pesti Tankerületi Központ 
által 2016. december 15-én meg-
kötött vagyonkezelési szerződés 
alapján a tankerületi központ in-
gyenes vagyonkezelésébe adott 
ingatlanokon az önkormányzat 
által végzett és aktivált beruhá-
zással, felújítással létrejött tárgyi 
eszközöket a központ ingyenes 
vagyonkezelésébe adja.

A testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a vagyon-
kezelési szerződés alapján a Kül-
ső-pesti Tankerületi Központ in-
gyenes vagyonkezelésébe adott 
ingatlanokon az önkormányzat 
a határozat elfogadását követően 
a vagyonkezelési szerződés hatá-
lya alatt végzett és aktivált beru-
házással, felújítással létrejött tár-
gyi eszközöket az Nkt. 74. § (4) 
bekezdése alapján a tankerületi 
központ ingyenes vagyonkezelé-
sébe adja.

A testület felhatalmazta a 
polgármestert a vagyonkezelési 
szerződés alapján a Külső-pesti 
Tankerületi Központ ingyenes 
vagyonkezelésébe adott ingat-
lanokon az önkormányzat által 
végzett és aktivált beruházással, 
felújítással létrejött tárgyi esz-
közöknek a központ ingyenes 
vagyonkezelésébe adása céljából 
történő módosításainak aláírá-
sára.

A testület 12 igen szavazattal, 
6 ellenszavazattal és 2 tartózko-
dással felkérte a polgármestert, 
hogy vizsgálja meg a Béke Téri 
Egészségügyi Szolgáltató Kft. va-
lamennyi üzletrészének önkor-
mányzat általi megvásárlásának 
lehetőségét, és felkérte őt, hogy 
ennek érdekében folytasson tár-
gyalásokat a kft. tulajdonosaival. 
A képviselők felhatalmazták 
a tulajdonosi bizottságot és a 
pénzügyi ellenőrzési bizottsá-
got, hogy – amennyiben annak 

jogszabályi és egyéb feltételei 
adottak – döntsön a kft. száz-
százalékos üzletrészének az ön-
kormányzat által per-, teher- és 
igénymentesen 157 millió forint 
értéken történő megvásárlásáról 
azzal, hogy az összes üzletrész 
vételára legfeljebb 110 millió fo-
rint, illetve a kft. adásvételt köve-
tően bármely jogcímen fennálló 
kötelezettsége nem haladhatja 
meg a 47 millió forintot.  

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert, 
hogy a tulajdonosi bizottság és 
a pénzügyi ellenőrzési bizottság 
döntésének előkészítése érdeké-
ben szerezzen be szakértői véle-
ményt a kft. értékének meghatá-
rozásáról. 

A testület felkérte és felha-
talmazta továbbá a polgármes-
tert a tulajdonosi bizottság és a 
pénzügyi ellenőrzési bizottság 
döntését követően az üzletrészek 
átruházásáról szóló szerződés 
megkötésére, aláírására és az 
egyéb szükséges intézkedésekre.  

A képviselő-testület 12 igen 
szavazattal, 6 ellenszavazattal 
és 2 tartózkodással alkotta meg 
28/2018. (XII.14.) sz. rendeletét 
az önkormányzat 2019. évi költ-
ségvetéséről.
2. A képviselő-testület 14 igen 
szavazattal és 6 tartózkodással 
hozta meg 29/2018. (XII.18.) sz. 
rendeletét az egyes önkormány-
zati rendeletek módosításáról.  
3. A testület 19 igen szavazattal 
és 1 tartózkodással fogadta el a 
30/2018. (XII.18.) sz. rendele-
tet a Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre városrendezési és építési 
szabályzatáról szóló 60/2006. 
(IX.12.) sz. önkormányzati ren-
delet módosításáról.

Határozatok
4. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 5 tartózkodással 
fogadta el a testület 2019. I. fél-
évi munkatervét az előterjesztés 
1. sz. melléklete szerint.

5. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy döntött, 
hogy az önkormányzat 2019. évi 
költségvetéséről szóló rendeleté-
ben 2019. január 1-jétől decem-
ber 31-ig 78.480.000 forintot 
biztosít a BRFK XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányságnak.

A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egybehangzóan fel-
kérte a polgármestert, hogy a 
XVIII. kerületi Rendőrkapi-
tányság 2019. január 1-jétől de-
cember 31-ig tartó időszakra 
vonatkozó támogatási összegét 
az önkormányzat tervezze be a 
2019. évi költségvetéséről szóló 
rendeletébe, majd annak elfo-
gadása után írja alá a Budapesti 
Rendőr-főkapitánysággal a XVI-
II. kerületi Rendőrkapitányság 
támogatásáról – közterületi 
térfigyelő rendszer üzemelteté-
se és amennyiben a jogszabá-
lyi környezet lehetővé teszi, a 
túlszolgálat biztosítása – szóló 
megállapodásokat.
6. A testület 20 igen szavazat-
tal egyöntetűen hatályon kívül 
helyezte a 261/2017. (IX.12.) 

sz. határozatát, és jóváhagyta a 
Nemes utca 22. (hrsz. 140661) 
alatti „Pestszentimrei gyer-
mekorvosi rendelő kialakítá-
sa” építési beruházást bruttó 
570.056.046 forint beruházási 
összeggel az előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti beruházási 
alapokmányban foglaltaknak 
megfelelően.  
7. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag fogadta 
el „ A Csibész Család- és Gyer-
mekjóléti Központ Pestszen-
timrei Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat, 1188 Vezér u. 52. alatti 
épület átalakítása, bővítése” be-
ruházást a beruházási alapok-
mányban foglaltaknak megfe-
lelően bruttó 80 millió forintos 
beruházási összeggel az előter-
jesztés 1. sz. melléklete szerint.
8. A testület 20 igen szavazattal 
egyetértésben hatályon kívül 
helyezte a 184/2018. (VI.19.) sz. 
határozatában elfogadott beru-
házási alapokmányt, és az elő-
terjesztés 1. sz. melléklete sze-
rinti beruházási alapokmányban 
foglaltaknak megfelelően bruttó 
355.800.815 forint értékben jó-
váhagyta a Havanna-hetivásár 
közösségi célú megújítása beru-
házást.
9. A képviselő-testület az önkor-
mányzat vagyonáról, a vagyon-
tárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013. 
(V.31.) sz. rendelet 19. § (1) be-
kezdés d) pontja és 20. § (2) be-
kezdése, továbbá a Mötv. 108. 
§ (2) bekezdése alapján 19 igen 
szavazattal és 1 tartózkodással 
úgy döntött, hogy az egészség-
ügyi ellátásról szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 231. § (1)-(2) 
bekezdése szerinti közfeladat el-
látására ingyenes földhasználati 
jogot biztosít a Magyar Állam-
nak a XVIII. kerület, belterület, 
147759/11 hrsz-ú ingatlanon 
lévő épület által elfoglalt föld-
területre, valamint határozatlan 
időre ingyenes használatba adja 
a 147759/11 hrsz-ú ingatlan 
épülettel nem fedett részét az 
Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pontnak.

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
földhasználati jog alapításáról 
szóló megállapodás-tervezet 
véglegesítést követő aláírására és 
a szükséges intézkedésekre.  
10. A testület 20 igen szava-
zattal egyhangúlag úgy dön-
tött, hogy az önkormányzat 
tulajdonosként hozzájárulását 
adja a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia Nonprofit Zrt-nek a 
156208/2 hrsz-ú, Nagyszalonta 
u. 25.  alatti 48 666 m2 nagy-
ságú, kivett sporttelep megne-
vezésű belterületi ingatlanon 
a „vegyszeradagoló-csere, me-
dencetisztítási berendezések 
korszerűsítése” sportlétesít-
mény-fejlesztés megvalósítá-
sához, és 15 évig biztosítja a 
kizárólagos tulajdonában álló 
ingatlanon megvalósított fej-
lesztés, illetve a fejlesztéssel 
érintett ingatlan sportcélú 
fenntartását, üzemeltetését. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
tulajdonosi nyilatkozat aláírásá-
ra és az egyéb szükséges intézke-
désekre.  
11. A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egybehangzóan úgy 
döntött, hogy az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013.
(V.31.) sz. rendelet 19. § (1) 
bekezdés c) pontja és a 20. 
§ (2) bekezdés alapján 2019. 
január 1-jétől december 31-
ig ingyenes használatba adja 
a Havanna u. 1. fszt. 9. alat-
ti (hrsz. 151126/4/A/69), 26 
m2 alapterületű és a Havan-
na u. 1. fszt. 11. alatti (hrsz. 
151126/4/A/71), 24 m2 alap-
területű helyiségeket a XVIII. 
kerületi Művészeti Egyesület-
nek művészeti tevékenységgel 
összefüggő célokra, azzal a fel-
tétellel, hogy az önkormányzat 
az egyesülettel együttműködési 
megállapodást köt. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
haszonkölcsön-szerződés és az 
együttműködési megállapodás 
véglegesítést követő aláírására és 
a szükséges intézkedésekre.  
12. A testület az önkormány-
zat vagyonáról, a vagyontár-
gyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásáról szóló 15/2013.
(V.31.) sz. rendelet 9. § (3) 
bekezdés a) pontja alapján 20 
igen szavazattal egyhangúlag 
úgy határozott, hogy az önkor-
mányzat megelőlegezi a Gyöm-
rői út 91. alatti (hrsz. 154443) 
ingatlan teljes víz- és szeny-
nyvízcsatorna-bekötési költsé-
gét az ott lévő önkormányzati 
tulajdonú lakások hasznosít-
hatósága és állagmegóvása ér-
dekében oly módon, hogy az 
előlegezett költségek erejéig 
(1.888.236 forint) mentesül a 
közösköltség-fizetési kötele-
zettség alól.

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
13. A képviselő-testület a laká-
sok bérletéről és elidegeníté-
séről szóló 19/2011. (V.31.) sz. 
önkormányzati rendelet 60. § 
(2) bekezdés c) pontja alapján 
14 igen szavazattal és 6 ellensza-
vazattal úgy döntött, hogy érté-
kesítésre jelöli ki a 1133 József 
Attila tér 7/C I. 1. alatt található, 
26085/37/A/22 hrsz-ú ingatlant. 
Az értékesítés formája nyílt ár-
verés, az ingatlan kikiáltási ára 
az értékbecslésben meghatáro-
zott 28.779.000 forint. 

A testület felkérte és felhatal-
mazta a polgármestert az árverés 
kiírására és az egyéb szükséges 
intézkedésekre, továbbá sikeres 
árverés esetén az adásvételi szer-
ződés aláírására.

A képviselők felkérték a pol-
gármestert, hogy tegye meg a 
szükséges intézkedéseket az ér-
tékesítésből befolyó összegnek 
a lakásért életjáradék rendszer 
fenntartására vagy az önkor-
mányzat tulajdonában lévő laká-

sok felújítására, lakásvásárlásra 
való felhasználására.  
14. A testület 13 igen szavazattal 
és 6 tartózkodással döntött arról, 
hogy az önkormányzat benyújtja 
pályázatát az Urban Innovative 
Actions programra  mint vezető 
partner. 

A képviselők felkérték és 
felhatalmazták a polgármes-
tert, hogy a pályázat pozitív 
elbírálása esetén a sikeres meg-
valósítás érdekében tegye meg 
a szükséges intézkedéseket, 
nyilatkozatokat, és gondos-
kodjon a pályázat megvalósí-
tásához szükséges kiadások be-
tervezéséről az önkormányzat 
költségvetésébe.

A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag ha-
tározott arról, hogy az 1908 
SZAC Budapest Sportegyesü-
let 2017/18-as TAO-programra 
benyújtott módosított sportfej-
lesztési programjának – a Deák 
Ferenc „Bamba” Sportcentrum 
területén található nagy műfü-
ves pálya felújítása, 220 lux vilá-
gítás kialakítása és lelátó építése 
– megvalósításához szükséges 
önrészhez további 4.125.139 fo-
rint támogatást biztosít a sporte-
gyesületnek a 2019. évi költség-
vetés terhére. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre, va-
lamint a korábban megkötött 
kiegészítő támogatási és együtt-
működési megállapodás módo-
sítására.

A testület 19 igen szavazat-
tal egybehangzóan úgy döntött, 
hogy a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia Nonprofit Kft. által az 
MVLSZ 2018/19-es TAO-prog-
ramja keretében a 140482/2 
hrsz.-ú ingatlanon egy új uszoda 
tervezéséhez szükséges önrész-
hez a kft.-nek 7.620.000 forint 
támogatást biztosít a 2019. évi 
költségvetés terhére. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre és nyi-
latkozatokra.  

A képviselő-testület 20 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy 
határozott, hogy amennyiben 
megvalósul az új uszoda az ön-
kormányzat kizárólagos tulaj-
donában lévő 140482/4 hrsz-ú, 
Nemes u. 58. alatti, kivett uszoda 
megnevezésű, 7093 m2 nagysá-
gú belterületi ingatlanon, annak 
sportcélú fenntartását, üzemel-
tetését 15 évre vállalja. 

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre és nyi-
latkozatokra.  
15. A testület 20 igen szavazat-
tal egyöntetűen elfogadta Pest-
szentlőrinc-Pestszentimre Ön-
kormányzata közalkalmazotti 
szabályzatának módosítását az 
előterjesztéshez mellékelt szö-
vegtartalommal. A képviselők 
felkérték a jegyzőt a közalkal-
mazotti szabályzat módosítása-
inak megfelelő tartalmú egysé-
ges szerkezetbe foglalására.

Folytatás a 7. oldalon
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A képviselő-testület december 13-i ülésén született rendeletek, határozatok KÖZÉLET

A verseny célja: Tisztelgés az 1848-as események előtt és versenyzési lehetőség biztosítása.
Rendezők: Budapest Főváros XVIII. ker. Pestszentlőrinc – Pestszentimre Önkormányzata, Városgazda Utánpótlás Akadémia, Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és a Lőrinc 2000 SE
Fővédnök: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Megközelíthető: Kőbánya–Kispest metró állomástól a 184-es busszal. Gépkocsival a Nagykőrösi út felől vagy az Üllői út külső szakaszát követve a Béke térnél a Királyhágó úton haladva.
Futás korcsoportok: 
Mini:         –2013 Felnőtt 1: 1999–1990
Újonc: 2012–2011 Felnőtt 2: 1989–1980
Gyermek 1: 2010–2009 Senior 1: 1979–1970
Gyermek 2: 2008–2007 Senior 2: 1969–1960
Serdülő:    2006–2004 Veterán 1: 1959–1950
Junior: 2003 - 2000 Veterán 2: 1949 – vagy korábban születettek
  Babakocsis futam     
A serdülő korcsoportú versenyzők nevezhetnek a 8 km-es távra is, de a juniorokkal együtt rangsoroljuk őket!
Kerékpáros futam: Mezőnyverseny, korosztályos bontásban, 12 éves kortól! A részvétel technikai feltétele a műszakilag megfelelő országúti vagy MTB kerékpár, valamint bukósisak. 
A kerékpárok a rajt előtt műszaki átvételen esnek át.
Kerékpáros korcsoportok:
Serdülő: 2007–2006
Ifjúsági: 2005–2004
Junior:   2003–2000
Felnőtt: 1999 és előbb születettek   
Előnevezés: 2019. március 10-ig. Nevezni a https://goo.gl/forms/fBgTp9CgylR6Q5d93 címen lehet, a név, születési év, lakhely és táv megadásával. Előnevezési díj: 1500 Ft, amelyet a 
65100118-10025774 (Lőrinc 2000 SE) bankszámlaszámra kérünk átutalni. Csak a határidőre beérkezett nevezési díjak számítanak előnevezésnek.
Helyszíni nevezés: 2019. március 15-én, a helyszínen 8 órától. A nevezés a futamok rajtja előtt 30 perccel befejeződik. A helyszíni nevezési díj: 2000 Ft.
A Városgazda Kártya tulajdonosoknak és a „Lendületbe hozzuk!” lakossági programban résztvevők számára a nevezési díjakból 200 Ft kedvezményt adunk! Kerületi iskolák tanuló-
inak a versenyen való részvétel ingyenes!
Mozgósítási verseny: A legaktívabb kerületi iskolákat értékes sportszerutalványokkal díjazzuk! A mozgósítási versenyre csak előnevezést fogadunk el, melynek határideje:
 2019. március 10.
A csoportos nevezési lapokat az iskoláknak megküldjük. Tíz diákonként egy 1 fő pedagógus ingyen nevezhet!

Eredményhirdetések:   11.00 óra: mini korcsoportok
                       13.00 óra: 3. és 4. futam
                       15.30 óra: újonc korcsoporttól az összes futam

Díjazás: Minden célba érkező emblémázott pólót vehet át, továbbá a kategória első három helyezettek érem és tárgyjutalom díjazásban részesülnek. A nőket és férfiakat külön 
értékeljük.
Az abszolút 1-3. helyezettek (4. futam, férfi-női) támogatóink jóvoltából pénzdíjazásban részesülnek! Minden eredményhirdetés után a rajtszámok alapján tombolatárgya-
kat sorsolunk ki!
A versenyszámok között a nézőket és a versenyzőket különböző programokkal szórakoztatjuk!
A helyszínen átöltözési lehetőséget és ruhatárat biztosítunk. Hideg idő esetén melegedő helyiséget és meleg teát szolgáltatunk. A befutókat terülj-terülj asztalkám várja.

Információ: Eszes János 06 20 23 23 823, 
 www.bp18.hu  • imrelorinc2019@gmail.com

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

A NYITVATARTÁSI IDŐ PROGRAMOK VAGY ESETLEGES 
VÁRATLAN ESEMÉNYEK FÜGGVÉNYÉBEN MÓDOSULHAT!

Free WiFi 
a pályán!

BUD-ARÉNA LETT A LŐRINCI 
SPORTCSARNOK NEVE

XIV. IMRE-LŐRINC FUTÓVERSENY
 

„FUTÁS, AMI ÖSSZEKÖT…”
VERSENYKIÍRÁS 

2019. március 15. (péntek) 10.00 óra
Rajt és Cél: Pestszentimrei Sportkastély

1188 Budapest - Pestszentimre, Kisfaludy utca 

Folytatás a 6. oldalról
16. A képviselő-testület 13 
igen szavazattal és 7 tartózko-
dással úgy döntött, hogy – az 
állami sportcélú támogatások 
felhasználásáról és elosztásá-
ról szóló 474/2016. (XII.27.) 
sz. Korm. rendelet, valamint a 
MOB által kiemelt sportágak 
2013. évi sportfejlesztési el-
képzeléseinek támogatásáról, 
továbbá a 2014–2020. évekre 
vonatkozó sportágfejlesztési 
igények bemutatásáról szó-
ló 1526/2013. (VIII.12.) sz. 
Korm. határozat alapján – a 
sportági koncepciók keretében 
történő sportlétesítmény-fej-
lesztési feladatok kapcsán a 
Magyar Tenisz Szövetség 2018. 
évi sportlétesítmény-fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósításá-
val összefüggésben az Emberi 
Erőforrások Minisztériumával 
kötendő támogatási szerződés 
alapján az önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonában álló 1183 
Thököly út 5. (hrsz. 155447/21) 
alatti, kivett sporttelep megne-
vezésű belterületi ingatlanon 
található hat teniszpálya sport-
célú fenntartását, üzemelteté-
sét 15 évre biztosítja.

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
nyilatkozat aláírására és az egyéb 
szükséges intézkedésekre.

A testület az önkormányzat 
vagyonáról, a vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakor-
lásáról szóló 15/2013. (V.31.) sz. 
önkormányzati rendelet 26. § 
(3) bekezdés c) pontja alapján 
13 igen szavazattal és 7 tartóz-
kodással úgy határozott, hogy a 
Teniszport.hu sportegyesületnek 
biztosítja a támogatási szerződés 
szerinti fenntartási kötelezettsé-
ge teljesítésére a 1183 Thököly út 
5. alatti, kivett sporttelep meg-
nevezésű belterületi ingatlanon 
található hat teniszpálya és a 
kiszolgálóhelyiségek sportcélú 
használatát 15 évre.  

A képviselők felkérték és fel-
hatalmazták a polgármestert a 
szükséges intézkedésekre.  
17. A képviselő-testület zárt ülé-
sen döntött a Méta utca mentén 
elhelyezkedő közterület (hrsz. 
150228/163) használatáról.  
18. A testület zárt ülésen határo-
zott a 1182 Üllői út 637. fszt. 3. 
alatti ingatlan tulajdonjogának 
bejegyzéséhez a hozzájáruló nyi-
latkozat megadásáról. 
19. A képviselő-testület zárt ülé-
sen döntött a 2019. évi helyi ki-
tüntetésekről. 
20. A testület 14 igen szavazat-
tal és 6 tartózkodással elfogadta 
a beszámolót a lejárt határidejű 
képviselő-testületi határozatok 
végrehajtásáról. 

SÜRGŐSSÉGI 
HATÁROZATOK 
S1.  A képviselő-testület Kőrös 
Péter önkormányzati képviselő 
(MSZP) sürgősségi előterjeszté-
sét nem vette napirendre.  
S2. A testület 19 igen szava-
zattal egyhangúlag támogatta 
Óbuda-Békásmegyer Önkor-
mányzatának a dohányboltok 
működésével kapcsolatban kez-
deményezett jogszabály-módosí-
tását, és csatlakozott hozzá azért, 
hogy a kereskedelemről szóló 
2005. évi CLXIV. törvény hatályát 
a dohányboltokra is kiterjesszék 
annak érdekében, hogy ezáltal a 
kereskedelmi hatóság rendelkez-
zen hatáskörrel (nyilvántartásba 
vétel, ellenőrzés stb.) a dohány-
boltokkal kapcsolatos eljárások-
ban, illetve a nyitvatartással és a 
szeszesital-árusítással kapcsolatos 
szabályozásra a helyi önkormány-
zatnak jogalkotási jogköre legyen. 
S3. A képviselő-testület 13 igen 
szavazattal és 6 tartózkodással 
úgy döntött, hogy a 1183 Thö-
köly út 5. alatti Lőrinci Sport-
csarnok neve 2019. január 1-jé-
től BUD Aréna legyen.

A képviselők felkérték a pol-
gármestert a szükséges intézke-
désekre.  
S4. A testület 19 igen szavazat-
tal egybehangzóan felkérte és 

felhatalmazta a polgármestert, 
hogy vizsgáltassa meg a XXIII. 
kerület, 196098 hrsz-ú, külte-
rületi, kivett saját használatú út 
megnevezésű, 5700 m2 nagyságú 
ingatlan ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adásának lehe-
tőségét, és a vizsgálat eredmé-
nyéről tájékoztassa a testületet, 
illetve készítsen előterjesztést az 
esetlegesen szükséges döntések 
meghozatalára.  

A képviselő-testület 19 igen 
szavazattal egyhangúlag úgy ha-
tározott, hogy 
a) a nemzeti vagyonról szó-
ló 2011. évi CXVI. törvény 13. 
§-ában foglaltak, valamint az 
állami vagyonról szóló 2007. évi 
CVI. törvény 36. § (2) bekezdé-
sének c) pontja alapján a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) 
Zrt-nél kezdeményezi és kérel-
mezi a Magyar Állam tulajdo-
nában és a Nemzeti Vagyonkez-
elő Zrt. vagyonkezelésében lévő 
XVIII., Kerékvágás utca, 156045 
hrsz-on felvett, kivett közút 
megnevezésű 5942 m2 területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hánya-
dának ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adását.
b) Az önkormányzat az ingat-
lant a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 23. § (5) 
bekezdés 1. pontjában megha-

tározott helyi közutak, közterek 
és parkok kezelése, fejlesztése, 
valamint üzemeltetése feladatai-
nak ellátása érdekében kívánja a 
tulajdonába venni, és helyi köz-
út-kezelésre, -fejlesztésre, -üze-
meltetésre kívánja felhasználni.
c) Az önkormányzat vállalja a 
tulajdonba adás érdekében fel-
merülő költségek – ideértve a 
művelési ág szükséges megvál-
toztatásának költségét – megté-
rítését. 
d) Az igényelt ingatlan nem áll 
védettség alatt.
A testület felhatalmazta a pol-
gármestert, hogy a XVIII., Ke-
rékvágás utca, 156045 hrsz-ú 
ingatlan 
a) ingyenes önkormányzati tu-
lajdonba adásával kapcsolatos 
eljárás során az MNV Zrt. felé 
teljes jogkörében járjon el, és 
valamennyi nyilatkozatot meg-
tegye, 
b) az ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásra vonatkozó 
megállapodást aláírja.

21. Interpelláció
Petrovai László (Párbeszéd) a 
Lőrinci Sportcsarnok sportbur-
kolatával kapcsolatban nyújtott 
be interpellációt Lévai István 
Zoltán alpolgármesterhez. 
A képviselő az alábbi kérdéseket 
tette fel az alpolgármesternek: 

1. Vizsgálták-e, hogy a Lőrinci 
Sportcsarnok minőségi sport-
burkolatát át lehet-e vinni a 
Sportkastélyba?
2. Ha igen, mi lett a vizsgálat 
eredménye? 
3. Ha megoldható, mikor terve-
zik megvalósítani, ha nem, meg 
tudják-e védeni a burkolatot a 
Lőrinci Sportcsarnok átalakítási 
munkálatai során? 

Lévai István Zoltán elmond-
ta, hogy a Lőrinci Sportcsarnok 
küzdőterének burkolata Haro 
London 20 típusú rugalmas, 
lengőpadlós szerkezetű sport-
padló, valamint azon Gerfloor 
Taraflex Actionsport 45 típusú, 
4,5 mm vastagságú PVC-sport-
burkolat található, amely 2005-
ben készült. A korszerűsítési 
tervek készítésekor a tervezők 
és a műszaki iroda munkatársai 
egyeztették a burkolati rétegren-
dek esetleges megtarthatóságát, 
illetve újrafelhasználhatóságát a 
burkolatot szállító és a burkolást 
végző szakcéggel. 

Az alkalmazott technológia 
sajnos nem teszi lehetővé a bur-
kolat sérülésmentes felszedését, 
így annak újrafelhasználása nem 
lehetséges. 

Az interpelláló a választ elfo-
gadta, ezért a képviselő-testület 
a napirendi pontban nem hozott 
határozatot.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu
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A kerületi bringások is csatlakozhatnak az ingyenes védelmi programhozKÖZÉLET

VIGYÁZZUNK 
A KERÉKPÁRUNKRA! 
Jön a tavasz, a nyár, lábuk kelhet a kétkerekűeknek

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY

Élénken emlékszem még, 
mit éreztem úgy nyolc évvel 
ezelőtt, amikor Pestszent-
lőrincről egy dolgos nap végén 
hazavonatoztam Dunavarsány-
ba, és az állomás tárolójában 
nem találtam ott a reggel lela-
katolt kerékpáromat. Egy telje-

sen átlagos bringáról volt szó, 
esélytelennek találtam, hogy 
valaha is megkerüljön. A mai 
biciklitulajdonosok más cipő-
ben járnak: a manapság hasz-
nált kerékpárok drágák, fontos 
jobban vigyázni rájuk. És van 
már olyan módszer, amellyel 
könnyebb felderíteni őket, ha 
mégis lábuk kél.

MI IS EZ?
A BikeSafe egy országos program, 
amelyet a Fejér megyei rendőr-
kapitányság egy közalapítvánnyal 
összefogva kezdeményezett, és 
amelyhez a kerületi kapitányság is 
csatlakozott már évekkel ezelőtt. 
A lényege az, hogy a tulajdonos 
regisztrálja a kerékpárt egy elekt-
ronikus rendszerben, így annak 

adatai a rendőrség számára azon-
nal elérhetők, ha keresni kell, 
ugyanakkor a tulajdonos is jelöl-
heti a rendszerben, hogy eltűnt 
a bringa. Ez azért fontos, mert a 
kereskedők, az érdeklődő vevők 
is értesülhetnek arról, hogy lopott 
kerékpárt akarnak nekik eladni.

– Azért kell személyesen részt 
venni a regisztrációban, mert az 
adatokat egy rendőr valóban szak-
szerűen tudja felvenni – mondta 
Keviczky Csilla hadnagy, a XVIII. 
kerületi Rendőrkapitányság mun-
katársa. – Sokszor tapasztaltuk 
már, hogy amikor valaki bejelenti 
nálunk egy értéktárgy, például egy 
nyaklánc eltűnését, ő maga sem 
tudja pontosan leírni azt. A Bi-
keSafe-regisztráció során rögzítjük 
a kerékár típusát, színét, vázszámát, 
készítünk a bicikliről egy fotót, sőt 
a tulajdonos adatait is felvesszük. 
Így már könnyebb a keresés.

A MEGELŐZÉS  
IS FONTOS
A hadnagy szerint érdemes meg-
fontolni a regisztrációt, mert bár 
a XVIII. kerületben nem kiemel-
kedő a kerékpárlopások száma, 
közeleg a tavasz, a nyár, amikor 
több bicikli kerül az utcára, és 
bizony városszerte több is tűnik 
el. Keviczky Csilla úgy véli, fon-

tos volna figyelmet fordítani a 
megelőzésre is.

– Sok kerékpár-tulajdonos nem 
jár el elég körültekintően, ami-
kor ott hagyja valahol a biciklit 
– mondta. – Semmiképpen nem 
szabad értéket hagyni rajta, még 
akkor sem, ha csak egy pillanat-
ra ugrunk be a boltba. Ezenkívül 
mindenképpen le kell lakatolni, 
de ez csak akkor eredményes, ha 
olyan oszlophoz kötjük, amelyikről 
nem tudják felfelé lehúzni. A laka-
tok közül pedig az acél U-lakatot 
ajánlom, az erős, biztonságos.

Az idei első BikeSafe-regisztrá-
ciós napot február 20-án tartották. 
Novemberig minden hónapban 
lesz egy ilyen nap, de a kapitány-
ság részt vesz különféle kerületi 
rendezvényeken is, ahol ugyan-
csak lehetőség lesz a csatlakozásra.

A BRINGÁSOK 
ÖRÜLNEK
– Ismerem a kezdeményezést, 
és jó, hogy van ilyen lehetőség 
– mondta Kőszegi János önkor-
mányzati képviselő, aki évek óta 
szervez rendszeresen kerékpáros 
túrákat, sporteseményeket a ke-
rületben és a régióban. – Sajnos a 
tolvajok meglehetősen leleménye-
sek. A BikeSafe egy újabb eszköz 
ellenük a tulajdonosok és a ren-

dőrség számára. Idővel kiderül, 
mennyire eredményes.

Lelkesedik a kezdeményezésért 
Kardos Gábor, a Települési Érték-
tár Bizottság tagja, aki Tóth-Heyn 
Péterrel, a Bókay Gyermekklinika 
igazgatóhelyettesével évek óta kö-
zösen szervezi a Tour de Bókay jó-
tékonysági kerékpáros felvonulást.

– Előfordul, hogy több száz 
bringás vonul velünk a Tour de 
Bókay meneten. A rendszeresen 
kerékpározók bizony drága, száz-
ezres értékű biciklin járnak. Nekik 
szükségük van arra, hogy bizton-
ságban tudhassák a tulajdonukat. 
Érdemes tehát regisztrálni.

Cikkeink mellett színes kerületi 
hírekről, érdekességekről is olvashat-
nak a Tovább18.hu oldalon.

�Lényegesen könnyebb megtalálni egy ellopott kerékpárt, ha a tulaj-
donosa regisztrált a rendőrség által támogatott BikeSafe elektroni-
kus rendszerben. Novemberig havonta tartanak regisztrációs napot 

a kapitányságon, és különféle kerületi rendezvényeken is lehet majd 
csatlakozni a programhoz.

Biztosítani is lehet
A Magyar Kerékpárosklub 
tájékoztatása szerint lehetőség 
van arra is, hogy biztosítást 
kössünk a kerékpárra, a klub 
például a Posta Biztosítóval 
szerződött. Feltétel, hogy a 
biztosítónál regisztráljuk a 
kerékpárt, és minden alkalom-
mal fotót készítsünk arról, hogy 
lelakatolva hagytuk egy adott 
helyszínen. Beszédes adat, 
hogy a klub 2018-as reprezen-
tatív felmérése szerint a hazai 
bringások többsége 40 ezer 
forint alatti biciklivel közlekedik. 

A könyvtárban stílusosan az előa-
dás idejére is gép mögé ültették a 
diákokat, hogy még véletlenül se 
legyen senkinek elvonási tünete.

A fiatalokat Jánosik István ren-
dőr ezredes, a kerület megbízott 
rendőrkapitánya így köszöntötte:

– Az internet veszélyeiről tar-
tandó előadás különleges figyelmet 
érdemel, és jó alkalom mind a kér-
dezésre, mind az egyéni tapasztala-
tok megosztására. Van egy másik 
fontos apropója is a mai program-
nak, ugyanis február 5-e a bizton-
ságos internet nemzetközi napja. 

A kamaszkorú gyermekekre 
sok pozitív élmény vár, ám elkerül-
hetetlen a negatív tapasztalatokkal 
való szembesülés.

– Ez halmozottan jelentkezhet, 
miután egy-egy tizenéves leül, 
sőt letáborozik a számítógépe elé 
– mondta a lapunknak Keviczky 
Csilla rendőr hadnagy, egyben a 
téma szakmai felelőse. – Öröm-
forrás lehet a helyes internethasz-
nálat, ám számtalan veszély forrá-
sa is. Ez alkalommal is nemcsak a 
sulisoknak, de nyugdíjasoknak és 
szülőknek is adunk tanácsokat a 
veszélyek elkerülésére, és kérdé-
sekre is válaszolunk. 

A rendőr hadnagy – Fábián 
Mónika rendőr főtörzsőrmester-
rel az oldalán, aki állandó előadó-
társa a programban – a kíváncsi 
gyermekarcok felé fordulva elin-
dította az interaktív előadást.

AMIRE NAGYON 
KELL FIGYELNI
Szívem szerint részletesen tudó-
sítanék az elhangzottakról, ám itt 
csak a legfontosabb intelmeknek 
jut hely:

– Soha se áruld el másoknak 
a jelszavadat, amely minél hosz-
szabb, és minél több betűt, szá-
mot, illetve karaktert tartalmaz, 
annál biztonságosabb! Elsősor-
ban is kerüld a születési adataid-
nak, a kutyusod nevének, a saját 
nevednek, becenevednek a hasz-
nálatát! Emlékezz: a jelszó ugyan-
olyan fontos, mint a lakáskul-
csod, hiszen titkokat őrzöl bent, 
az intim szférádról nem is szólva!

– Ne add ki az olyan szemé-
lyes adataidat, mint amilyen a 
neved, a lakcímed, a vonalas és a 
mobilszámodat, az e-mail címe-
det, sőt a számodra fontos fény-
képeket sem!

–  Ismeretlenektől kapott e-ma-
ileket ne nyiss meg, mert lehet, 
hogy vírust vagy illegális tartalmat 
rejtenek!

– A biztonsági beállításaid le-
gyenek igen szigorúak!

– Gondold végig százszor, mi-
előtt fotót, videót töltesz fel ma-
gadról, pláne ha intimebb képek 
feltételére próbálnak valamilyen 
érzelmi zsarolással rávenni! Az in-
ternet nem felejt!

A csoportokban érkező felső ta-
gozatosok kérdései, tapasztalataik 
elmesélése még izgalmasabbá tette 
a programot.  

KOROSZTÁLYOK 
CSERÉJE
A délutáni előadáson a nagyte-
remben csaknem félszáz nyugdí-
jas érdeklődő tekintete fordult az 
előadók felé. Érthető módon az 
érintett veszélyek milyensége is 
megváltozott ekkor.

Az ekkor meg- és kibeszélt 
témák két nagy csoportba sorol-
hatók.

Igen sokan kérdeztek és me-
séltek az internetes vásárlások 
veszélyeiről. A minden nyava-

lya gyógyítására alkalmas cso-
daszerek kínálatát látva mindig 
lesznek elcsábulók. Az időskor 
mögött bölcsesség és tapasztalat 
bújik meg, ám az internet vilá-
gában kevésbé jártas szépkorú-
aknak különösen óvatosnak kell 
lenniük. A döntést megelőzően 
alaposan meg kell ismerni a ne-
tes vásárlás szabályait, feltételeit. 
A kereskedőcéget érintő minden 
információnak, tapasztalatnak 
utána kell nézni, főleg, ha a teljes 
vételár átutalása a vásárlás előfel-
tétele.

A  társkeresés  mögött sem 
minden arany, ami fénylik. Rosz-
sz hír a hölgyeknek: a statisztikák 
szerint gyakrabban lesznek áldo-
zatai csalóknak, pénzt kunyerá-
lóknak, szélhámosoknak. Szólal-
jon meg a vészharang, ha akár a 
csevegés, akár a találkozó alatt az 
anyagi helyzetéről faggatják az il-
lető hölgyet. De érhetik az embert 
más kellemetlen meglepetések is. 
Álljon itt egy gyakori eset: a neten 
elküldött fotón egy délceg, ma-
gabiztos ember mosolyog, ám a 
személyes találkozón már egy lát-
hatóan viharvert férfi jelenik meg. 
Elhangzott egy túlzónak tetsző 

vélemény is: „Egyre erősödik ben-
nem az az érzés, hogy az internet 
nem más, mint kisebb-nagyobb 
hazugságok tárháza, már ami a 
társkeresést illeti.”

EGY KIS DORGÁLÁS
Az esti előadásra érkező szülők 
számát egy kezemen meg tudtam 
számlálni. Ez a tény enyhe dorgá-
lásra kényszerít… 

Az igen szerény érdeklődést 
némileg magyarázza egy korábban 
hallott érvelés:

– A fiam annyira vágja az in-
ternetet, hogy jómagam azt sem 

tudom, mit ellenőrizzek. Fényé-
vekkel lemaradtam. 

Szerencsére Keviczky Csilla egy 
pozitív hírrel enyhítette a helyzetet:

– A napokban a Szülők Iskolája 
elnevezésű kezdeményezés kere-
tében az egyik iskolában vettem 
részt az internet veszélyeivel fog-
lalkozó rendezvényen, ahol több 
mint negyven szülő volt kíváncsi 
a veszélyekre, illetve az ellenőrzés 
mikéntjére. Arra a következtetésre 
jutottam, hogy amennyiben saját 
gyermekeinkről van szó, akkor 
nem maradnak üres székek.    

Gönczöl András  

LEGYÜNK ÉSZNÉL!
Minden korosztálynak az internet veszélyeiről

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Délelőtt felső tagozatos iskolásokat, délután nyugdíjasokat, kora este szülőket fogadtak a kerületi 
rendőrkapitányságnak az internet világában jártas munkatársai a Lőrinci Nagykönyvtárban febru-
ár 4-én. Az internetezés veszélyei kerültek terítékre, amelyekből bőven akad.
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Tizennegyedik félévét kezdte meg a kerület népszerű szabadegyeteme KULTÚRA

TANULJUNK INFORMATIKÁT!
A táblagépek ismeretére buzdít új szemeszterében a Nyugdíjas Akadémia 

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Hét év? Ennyi idő alatt már 
akár agysebésszé is képezheti ma-
gát valaki – mondta tréfálkozva 
Ughy Attila polgármester febru-
ár 16-án a polgármesteri hivatal 
üléstermében, a Nyugdíjas Aka-
démia 14. félévének első előadá-
sán. A tréfa mellett azért érződött 
a polgármester, a nyitó előadást 
tartó dr. Jászberényi József, a Mil-
ton Friedman Egyetem felnőtt-
képzési igazgatója és a kerületi 
szervező, Port Tivadarné hangján 
is: mindannyian büszkék arra, 
hogy ez a kezdeményezés ilyen 
hosszú időt ért már meg, ráadá-
sul anélkül, hogy a népszerűsége 
egy kicsit is csökkent volna.

AZ IDŐ IGAZOLTA
Az akadémia 2012-ben indította 
el első félévét a XVIII. kerület-
ben. Jászberényi József külföldi 
tanulmányutakról hazatérve 
vetette fel az ötven felettieknek 
szánt szabadegyetem ötletét, s 
azt munkahelye, az akkor Zsig-
mond Király Főiskolaként mű-
ködő intézmény segítségével, 
annak szakembereivel sikerült 
elindítania. Az első képzésnek a 
főiskolának is otthont biztosító 
Óbuda adott teret, és nem sok-

kal ezután Ughy Attila javaslatá-
ra Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
önkormányzata is úgy ítélte meg, 
hogy egy ilyen kezdeményezés 
kiválóan szolgálhatná a kerület-
ben élő szépkorúak önképzését, 
s egyúttal lehetőséget nyújtana 
körükben a közösségépítésre is.

Az idő hamar igazolta a döntés 
helyességét. A kerületi akadémia 
ma már két helyen (a hivatal ülés-
terme mellett az Üllői úti Tud18 
Képzéskoordinációs Irodában) 
működik, s idén 16 ingyenes és 
két fizetős tanfolyammal indult, 
amelyekre a nyitó előadás kezde-
téig hétszázan regisztráltak. 

DIGITÁLIS A VILÁG
Az érdeklődők tanulhatnak an-
gol, orosz és német nyelvet, mű-

vészettörténetet, akvarellfestést, 
időskori pszichológiát és geo-
politikát. A 14. félév újdonsága 
a családfakutatás, a Magyaror-
szág évszámokban, a jogi alap-
ismeretek és a jobb agyféltekés 
rajz. Valamennyi iránt élénk az 
érdeklődés, a táblagépkezelés 
azonban kevesek fantáziáját 
mozgatta meg.

– Én szívből ajánlom, hogy 
aki csak teheti, vegyen részt ezen 
a kurzuson – javasolta Ughy At-
tila. – Manapság a legtöbb hiva-
talban, bankban, szolgáltatómál 
digitálisan zajlik az ügyintézés, 
aki ezt nem tanulja meg, annak 
nehezebb lesz ilyen helyzetek-
ben. Érdemes belevágni.

A tanfolyamok mellett ebben 
a félévben hét előadás szerepel a 
programban.

�Nagyon sok tudományág, nyelv, kreatív tevékenység iránt érdeklőd-
nek a Nyugdíjas Akadémia tanfolyamaira jelentkezők, de a táblagé-
pek ismerete eddig keveseket motivált. Pedig manapság, amikor a 

legtöbb helyen digitálisan történik az ügyintézés, nagy szükség lehet rá. 
Erre intette a résztvevőket Ughy Attila polgármester a 14. szemeszter 
február 16-i nyitó előadásán.

A következő előadások
Március 9. Soós Eszter Petronella: Franciaország az EP-választás előtt
Március 23. Dr. Báthory Orsolya: A könyvtárak átalakulása a posztmo-
dern korban
Április 6. Kovács György: Játszmák a családban
Április 13.  Dr. Kiss-Benedek József: Közel-Kelet, katonai biztonságpo-
litika, terrorizmus
Április 27.  Dr. Vitályos Eszter: Egészségügyi fejlesztések Magyarorszá-
gon EU-forrásokból
Május 11.  Dr. Jászberényi József: Magyar Aldebaránok – A magyar 
szellem vezérlő csillagai a XX. században
Valamennyi előadás 9 órakor kezdődik a polgármesteri hivatal 
üléstermében.

Az Üllői út a főváros legfonto-
sabb útvonalai közé tartozik: a 
keleti agglomerációba vezető 
út, amely öt kerületet – V., VIII., 
IX., XVIII., XIX. – fűz össze, te-
hát szinte elkerülhetetlen, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimré-
ről a belváros felé tartva ne érint-
sük. Éppen ezért mindenkinek 
fontos, s mindenkinek van vele 
kapcsolatos élménye, emléke is.

Bizonyára ezért lett rendkívül 
sikeres az Üllői út, ami összeköt 
című kiállítás, amelyet a Tomo-
ry Lajos Múzeum Kispesttel és 
Ferencvárossal együttműködve, 
a XVIII. kerületi önkormány-
zat támogatásával hozott létre a 

Kossuth téri Pavilongalériában 
2017 áprilisában. A sikert látva 
a kiállítás rendezője, Fodorné 
Nagy Veronika ismeretterjesztő 
füzetet szerkesztett az összegyűj-
tött anyag alapján. A képekkel 
gazdagon illusztrált, igényes mű-
nyomó papíron megjelent kiad-
vány az Üllői út pestszentlőrinci 
szakaszának ismert helyeit, ne-
vezetességeit mutatja be. Köztük 
olyanokat is, amelyek azóta eltűn-
tek, vagy megváltozott a rendel-
tetésük: mint a lőrinci Szivárvány 
Áruház, a Kiss-fotóműhely vagy 
Pécsi József kisiparos üzlete. 

A füzetet a szerkesztő és a 
múzeum igazgatója, Heilauf 

Zsuzsanna közösen mutatta 
be február 16-án a Nyugdíjas 
Akadémia félévnyitóján, ahol a 
résztvevők már kézhez is vehet-
ték azt. Az érdeklődők a múze-
um kiállítóhelyein kereshetik A 
mi Üllői utunk című kiadványt.

A bemutató vendége volt dr. 
Grünvald Mária helytörténész, a 
Felnőttek Gimnáziumának igaz-
gatója, aki arról beszélt, hogy a ke-
rület történetére vonatkozó isme-
reteket régóta itt élőkkel készített 
interjúk alapján szeretné bővíteni. 

A kiváló szakember arra kéri 
azokat, akik szívesen vennének 
részt egy ilyen beszélgetésen, 
hogy írjanak a grunvalddr@
gmail.com címre, aminek nyo-
mán felkeresné őket.

K. Gy.

A MI ÜLLŐI UTUNK
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Ismeretterjesztő füzetet adott ki a Tomory Lajos Mú-
zeum az Üllői út, ami összeköt című sikeres kiállítása 
nyomán.
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A hátborzongató múlt vidám jelene elevenedett megKULTÚRA

ELJÖTT A MONGOL HOLDÚJÉV 

Érdemes volt már a rendez-
vény kezdetére odamenni, 
mert a főszervező-házigazda 
Dibáczi Enikő előadást tartott 
a törvény ünnepéről – ez a 
világosság, a megvilágosodás 
ünnepe, az igazság, az irgalom 
törvénye –, majd a Tébláb tán-
cosai színes műsort adtak. Ezt 
követően Galgóczy Zoltán kö-
szöntötte a résztvevőket, köz-
tük Batbayar Zeneemyadart, 
Mongólia magyarországi 
nagykövetét.

– Szép és nemes gondolat, 
hogy e nagy múltú nép kultúrá-
jába, hagyományaiba bepillant-
hatunk az ünnepi rendezvény 
segítségével – mondta az alpol-
gármester. – Nagyon örülök, 
hogy a kerületünkben olyan 
programok is vannak, amelye-
ken két civilizáció találkozhat. 

Batbayar Zeneemyadara a 
mongol holdújévről mesélt él-
vezetesen és részletesen, megje-
gyezve, hogy ez az egyik legna-
gyobb ünnepük.

– Ilyenkor összejönnek a csa-
ládok egy kiadós meghitt beszél-
getésre és falatozásra, mert az 
együttlét igen fontos számukra. 
A kínaiak egyébként sokkal za-
josabban ünneplik a holdújévet, 
mint a mongolok – tudtuk meg 
tolmács nélkül. 

A nagykövet szinte tökéletes 
magyarsággal mondta el a gon-
dolatait, hiszen Budapesten járt 
egyetemre, s felhívta a figyelmet 
közös szavainkra is, például a 
bátor szóra.

Csupán időbeli egybeesésről 
van szó a holdújév a törvény 
ünnepe között, vagy belső kap-
csolat is van köztük? – többek 
között erre is választ kaptak a 
rendezvény résztvevői, miként 
arra is, hogy milyen szokások, 
szertartások, legendák, lelki tar-
talmak kapcsolódnak hozzájuk. 

Ezen a tartalmas és különle-
ges délutánon egy eredeti mon-
gol együttes is fellépett – Német-
országból érkeztek a zenészek 
a Kondorba –, Khukh Mongol 
néven, őseik dalaival, népi hang-
szereikkel, egyedi éneklési mód-
dal. Igazán nagy élmény volt. 
Végezetül tanúi lehettünk egy 
magültetési szertartásnak is. 

Temesi László

�Mongólia fél napra beköltözött a Kondor Béla Közösségi Házba, 
február 8-án, pénteken délután 3-tól este 8 óráig. Zenével, tánccal, 
előadásokkal emlékeztek meg a törvény ünnepéről és a mongol 

holdújévről. Az érdekes rendezvényről minden érdeklődő „gazdagabban” 
térhetett haza.

„Isten, áldd a tisztes ipart!” – Jaj, de hol vannak a kismesterek? 
És a tisztesség?!

Úgy kezdődött, hogy Erzsébet bécsi barokk (vagy biedermeier?) ülőgarnitúrájának bordűrje végképp megadta 
magát. Úgy értve, hogy eleresztett a ragasztás, pedig még – úgymond – békebeli volt. Ahogy Erzsébet mesélte: 
az öreg kárpitosa ragasztotta meg jó húsz évvel ezelőtt, azonban, sajnos, nemcsak az idő múlik, hanem szegény 
kárpitosok is – amikor kereste volna e csekély javítás ügyében, már egy mobilszaküzletet talált a régi kárpi-

tosműhely helyén. Jolán erősen ajánlotta neki a Technokolt, arról sok jó hallott még a 70-es években, állítólag maga Aczél 
elvtárs is megemlítette egy ifjúságvédelmi beszédében, sőt az Állami Ifjúsági Bizottság talán még ahhoz is ragaszkodott, 
hogy kivonják a forgalomból. Akárhogy is, Erzsébet gondján semmi sem segített, illetve minden saját kezű megoldás csak 
időlegesnek bizonyult. (Olyan volt, mint Hofi csizmája annak idején. Csiz: ma. De hogy holnap is?) Igazi mesteremberre 
lett volna szüksége. De hol található ma igazi mesterember?!

Erről tanakodtunk szokásos piaci kávézgatásunk közben a lányokkal, de mert Jolán kicsit nagyothall, nyilván a normál A 
hangnál kissé magasabb decibelszámon – vagyis csak az nem hallott minket a közelünkben, aki nem akarta.

Megmondom őszintén, én nem nagyon kedvelem, amikor a magamfajta öregek belekezdenek a „bezzeg a mi időnk-
ben!” litániázásba. Így-úgy… meg hogy húsz fillér volt a vizeszsömle ára (jó, az persze igaz, hogy ötven fillér egy gombóc 
fagylalt). De! Aki hosszú ideig él, annak „hosszan elnyúló” emlékei vannak, s az idő különben is mindig megszépíti az 
emlékeket, de lagalábbis többnyire. Ebben a témában viszont, mármint a kisipar világában, tényleg nem a „megszépítő 
messzeség” írja át az emlékeinket. Leginkább persze azzal, hogy… volt. (Mármint kisipar.) A háború előtti gyerekkorunk 
idején minden család tucatnyi mesterembert ismert, akit hívni lehetett, ha valami gond-baj adódott a ház körül (kémény, 
vízcsap, lefolyó, tető, meglazult kapuzsanér – ha netán a „ház urának” képességei annyira behatároltak voltak), vagy az 
elkopott cipő, a megigazítani való ruhanemű stb. Akkoriban, ugye, még nem arról szólt a világ, hogy ha elromlik valami, 
veszünk majd újat. És a „tisztes ipar” valóban tisztes volt. Annak kellett lennie, különben nem élt volna meg a gyakorlója. 
Erzsébet mesélte, hogy ezzel a névvel régen még heti-, majd havilap is jelent meg, az előző csaknem száz évig húzta a XIX. 
században, talán nem véletlen, hogy egy olyan igazi polgárvárosban, mint Kassa.

A szocializmus aztán ebben is nagy fordulatot hozott (a nagy fordulatok évei): hirtelen osztályellenség lett a „maszek” 
(magánszektor). Mégis nagyon sokan voltak, akik nem tudtak elszakadni a kisipar kisegzisztenciájától, s ez bizony jó volt 
nekünk, a mindenkori lakosságnak. Csakhogy aztán ide is betette lábát az „új idők” szelleme. Egyre kevesebb lett a szakem-
ber – kiöregedett szinte minden szakma, a fiúk (lányok) egyre ritkábban álltak apáik-anyáik helyére. Egyre több lett az 
„alkalmi”, a kontár, de… Isten bocsássa meg őszinteségemet: a „mesterek” között is egyre inkább megszokottá vált a silány, 
hamari munka. Az árak egyre nőttek, az elvégzett munka egyre roszabb lett.

Egymás szavába vágva mesélgettük ott, a piacon, személyesen meg- és átélt élményeinket. Amikor… Amikor a víz- meg 
a gázszerelő, meg a redőnyös, illetve az üveges, a parkettás! A kőművesekről nem is beszélve! Különben is, örüljön az 
ember, ha egyáltalán talál valakit…

Egyszerre azt vettük észre, hogy egyre többen állnak körülöttünk, hallgatózva, lelkesen közbe-közbevágva, saját 
történeteikkel színesítve a „nagy közös témát”. Meg is jegyezte Jolán: legközelebb föltétlenül sorszámot kell osztogatni 
közöttük, hogy mindenki sorra kerülhessen.

FRANCIAORSZÁG 
PESTSZENTIMRÉN
Jé, itt már jártam! Emlékszel, pont itt álltunk?! Ilyen és ha-
sonló nosztalgikus mondatoktól zsongott a PIK Galéria a 
Gyöngyszemeink – a mi Franciaországunk című fotókiállítás 
megnyitóján február 6-án.

A „falra fűzött” gyöngyszemekkel, a francia vidéket, városokat, életérzést 
sugárzó fotókkal a háttérben Ódor Katalin, a közösségi ház vezetője kö-
szöntötte a megnyitó vendégeit. Franciás eleganciával konferálta fel Deli 
Zsoltot, a Dohnányi Ernő Zeneiskola harmonikaművész-tanárát, aki a já-
tékával rövid időre francia földre varázsolta a közönségét.

A magyar–francia közös történelmi múlt felidézésével kezdte a köszön-
tőjét Galgóczy Zoltán. Az alpolgármester felhívta a figyelmet arra, hogy a 
fotókiállítás megnyitója egyben a Franciaország bemutatkozik című prog-
ram nyitánya, amelynek február 17-én szintén a Pestszentimrei Közösségi 
Ház ad otthont. A minőségi borok szeretetéről ismert alpolgármester hal-
kan, mégis hallhatóan érdeklődött Fejér Julianna programszervezőtől, aki 
egyben a Nemzetek Napja sorozat ötletgazdája is, hogy számíthatunk-e 
a méltán világhírű francia borokra is. A válasz határozott igen volt… Ezt 
követően a vendégek örömére Julianna minden apró részletre kiterjedően 
tájékoztatott az egész napos programról.

A programzáró állófogadás során az is kiderült, milyen sokan tudnak 
még sokat Franciaországról.  

-gönczöl-

5KOR A STEFÁNIÁBAN
Öt festő, öt stílus, öt barát – immár másfél évtizede!  A ke-
rületi 5KOR Képzőművész Csoport mutatkozik be Zugló-
ban, a Stefánia-palota galériájában. A három hétig nyitva 
tartó tárlaton az öt pestszentlőrinc-pestszentimrei alkotó-
nak több mint félszáz művét láthatják az érdeklődők. 

Megtelt az impozáns Stefánia-palota február 6-án a tizenöt éve meg-
alakult 5KOR Képzőművész Csoport jubileumi kiállításának megnyi-
tójára, amelyre neves grafikusok is eljöttek. Feledy Balázs művészeti író 
nem először méltatta a kiállító művészeket külön-külön, de így együtt 
is, tehát jól ismeri Árvay Zoltát, Bakos Tamást, Bodnár Imrét, Magyar 
Józsefet és a régóta betegeskedő korelnököt, Huller Ágostont, aki ritkán 
mozdul ki kispesti otthonából, de az ünnepi bemutatkozásra eljött.  

– Ezeken a képeken öt stílus látható, öt baráttól, három generációtól 
– mutatott körbe Feledy Balázs, majd részletesen elemezte az alkotók 
munkásságát és legjellemzőbb műveiket, kiemelve, hogy manapság 
ritka ez efféle alkotói közösség. – Számomra nagyon rokonszenves, 
hogy másfél évtizedig együtt tud maradni egy kis csoport, ráadá-
sul úgy, hogy öt különböző alkatú, stílusú végzettségű és világnézetű 
művészről van szó. De egy közös van bennük: a maximális szakmai 
igényesség! Megítélésem szerint az 5KOR művészeti csoportot nem az 
egyhangúság, hanem éppen ez a sokféleség tartja össze, és a barátság, 
a művészetkedvelők legnagyobb örömére. A következő évtizedekre is 
igen eredményes és nívós alkotói munkát kívánok, hogy a „gyümöl-
csöket” még sokáig élvezhessük!

Ténfergők, Úton, Olvadás, Horizontok, Ábránd, Suttogó, Mesél az 
éjszaka, Béke és csend – csak néhány kép címe azok közül, amelyeket 
február 27-ig láthatunk a Stefánia Galériában. 

Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashat-
nak a Tovább18.hu oldalon.

Temesi László
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– Kezdjük a lényeggel, a forin-
tokkal, mert a hiten túl pénzre is 
szükség van ahhoz, hogy betöltsék 
a szerepüket, szolgálják a híveket.
– A „lényeg” előtt hadd mond-
jam el, hogy az egyházak segíté-
se, támogatása mindig is fontos 
feladata az önkormányzatnak, 
mert tisztában vagyunk azzal, 
hogy forintok nélkül nem le-
hetnek működőképesek, nem 
tölthetik be a szerepüket. Mivel, 
úgymond, saját tőkéjük nincsen, 
természetes, hogy feléjük fordu-
lunk, amikor összeállítjuk a költ-
ségvetést.

MINDENKIRE 
FIGYELTEK 
– Akkor, ha lehet, konkretizáljuk, 
forintosítsuk az összegeket…
– A két városrészben működő 23 
egyházat 14 millió forinttal segí-
ti az önkormányzat.
– Vajon hogy viszonyul ez a tava-
lyi támogatáshoz?
– A legfontosabb az, hogy 
egyetlen forinttal sem csökkent 
a juttatott összeg. Ez egy költ-
ségvetésnél örömteli, hiszen 
egyre több helyre kellenek a 
forintok. A lényeg az, hogy az 

idén is 14 milliót tudunk biz-
tosítani.
– Jutott mindenkinek?
– Igen, s ez is pozitívum, mert 
egyik egyház sem mondhatja, 
hogy nem figyeltünk rá.

ÓVATOS 
NYÚJTÓZKODÁS
– Minden bizonnyal olyan dol-
gokra kérték és kapták a pénzt, 
amelyek valóban szükségesek.
– Erről meg is győződtünk, s en-
nek értelmében mondom, hogy a 
pénz mintegy 80 százaléka felújí-

tásra kellett, a maradék 20 száza-
lékot pedig eseményekre, prog-
ramokra kérték, ami az egyházak 
működésének egyik fontos pillére, 
mert ezáltal is ott tudnak maradni 
a homloktérben, a hívek között. 
Az önkormányzat a benyújtott 
pályázatok alapján döntött a jut-
tatásokról.
– Azt mondta, hogy az igényelt 
összeg 80 százaléka az „otthonok” 
állagának megőrzését és felújítását 
szolgálja. Nyilván nem olcsó mun-
kákról van szó…
– Nem bizony, így aztán, ha igyek-
szünk is teljesíteni a kéréseket, nem 
nyújtózkodhatunk vég nélkül.
– De vajon van olyan felekezet, 
amelyik mégis elégedetlen?  
– Azt, hogy végül melyik feleke-
zet mennyire elégedett a támo-

gatással, tőlük kell megkérdez-
ni. Mi a lehetőségekhez mérten 
mindegyiknek igyekeztünk a 
maximumot adni és hozzájárul-
ni a működéséhez.

A KOSSUTH TÉRTŐL 
A KERTVÁROSIG
– Kik voltak a kedvezményezettek?
– Nem kedvezményezettségről 
van szó, sokkal inkább igények-
ről, szükségről. Ezek alapján 
nyolc templomot lehet kiemel-
ni, amelyek mindegyike komoly 
munkába, fejlesztésbe vágott, 
illetve vág. A Kossuth téri re-
formátusok temploma, a Szent 
László katolikus plébániatemp-
lom, a pestszentimrei baptista 
felekezet imaháza, a havan-

na-lakótelepi Agapé Gyülekezet 
imaháza, a Szent Imre-temp-
lom, a Szent István király-plé-
bániatemplom, s nagyobb ösz-
szeg jutott a ganzkertvárosi 
református templomnak is. 

 Minden felekezetnek jut önkormányzati támogatás EGYHÁZ

A hívek körében amúgy is kedvelt 
templom padsorai már a szent-
mise előtt megteltek, sokan vol-
tak kíváncsiak a vendég szavaira. 
A bíborosi látogatás apropóját 
az adta, hogy a cserépborítással 
együtt a templom tetőszerkeze-
te is megújult. A korábbi belső 
felújításnak is köszönhetően így 
már Isten házához méltó környe-
zet fogadja a templomba járókat.

A szentmise végén a házigaz-
da plébános megköszönte a nagy-
lelkű támogatásokat, s elmondta, 
hogy a mintegy 31 millió forintos 

összköltségből 27 milliót vállalt a 
katolikus egyház, hárommilliót 
pedig a kerületi önkormányzat. 
A fennmaradó összeget a hívek 
adományaiból fedezte a plébánia. 

Erdő Péter bíboros elmondta, 
hogy mindig különleges öröm-
mel és hálával tölti el, ha egy-egy 
kisebb plébániatemplom megúju-
lását látja, mert alapvetően a kis 
közösségek biztosítják a katolikus 
egyház működésének az alapját. 

A bíboros és a plébános közö-
sen áldoztatott, köztük azt a sok-
sok gyermeket és fiatalt, akikről 
szép szavakkal szólt Erdő Péter: 

– Öröm, hogy a legfontosab-
bak, a fiatalok ily sokan vannak 
itt, s méltó környezetben gyako-
rolhatják és erősíthetik a hitüket.

A vendéglátó plébános, Gá-
bor Elemér kiemelte: 

– Őszinte tisztelettel veszem, 
hogy a bíboros itt, a lakótelepi 
templomban celebrált szentmisét, 
jelezve, hogy igény volt erre a ta-
lálkozásra. 

SZÍNES PROGRAMOK  
A BAPTISTÁKNÁL 
Évről évre gazdagabbak a pestszentimrei baptisták által 
kínált programok, amelyek között mindenki megtalálhatja 
a neki tetszőt. Az is, aki „csak” jól akarja érezni magát 
a hittársai körében, s az is, aki lelki elmélyülésre vágyik. 
Háló Gyula lelkészt az idei menetrendről kérdeztük.

– Bizony nehezen jegyezhető meg első olvasásra a programkaval-
kádjuk… Kérem, segítsen eligazodni, s kezdjük a saját eseményeik-
kel. Kilenc hónap, 12 program, igazán megkeresik a híveket.
– Nem tétlenkedünk. Meggyőződésünk, hogy a hívekkel való 
szoros kapcsolattartáshoz szükség van arra, hogy állandó „ran-
devúink” legyenek. A lényeg az, hogy március 10-én lesz az első 
rendezvényünk, ekkor nőnapi istentiszteletet tartunk a Nemes 
utcában, aztán, egy nagyot ugorva, december 22-én a nyugdíjasa-
inknak szeretnénk kellemes órákat szerezni.
– De hát hol van még az…
– Odébb, de márciustól minden hónapban lesz „valami”, csupán a 
júliust és az augusztust hagyjuk ki. Lesz anyák napi rendezvény, lesz 
családosok hétvégéje, miként közös kirándulás és hálaadó nap is. 
– Ezeken túl milyen eseményekre készülnek? 
– Természetesen részt veszünk a baptisták országos rendezvényein 
és táborozásain. Ezek érthetően elsősorban a nyári hónapokra esnek, 
így vehetnek minél többen részt rajtuk. A két gyújtópont Tahi és Solt-
vadkert lesz. Mindkettőt ismerjük már, s tudjuk, az idén sem fogunk 
csalódni. Lesznek ott férfiaknak, illetve nőknek szóló konferenciák, s 
augusztusban nem feledkezünk meg az államalapításról sem.
– Népszerű a pestszentimrei felekezetek Egy út mentén elnevezésű 
programsorozata…
– Reméljük, az lesz az idén is. A katolikusokkal, a reformátusok-
kal és az evangélikusokkal karöltve rendezzük meg a húsvéthaj-
nali keresztutat, szeptemberben pedig a hagyományos családi és 
közösségi napot a Sportkastélyban. S hogy el ne feledjem: aktív 
részesei leszünk az imrei civilek által szervezett eseményeknek is.

ÓVATOSAN, DE NYÚJTÓZKODHATNAK
Pénz nélkül nem lehetnek működőképesek

KIS KÖZÖSSÉG NAGY NAPJA
Erdő Péter megáldotta a Szent László-plébániatemplomot

A kerületi „csapat”

Agapé Gyülekezet, Pest-
szentlőrinc-Ganzkertvá-
rosi Református Egyház-
község,  Pestszentimrei 
Református Egyház-
község, Pestszentimrei 
(Szent Imre) Római Kato-
likus Plébánia, Pestszent-
lőrinci (Árpád-házi Szent 
Margit) Római Katolikus 
Plébánia, Pestszentlőrinci 
(Mária Szeplőtelen Szíve) 
Főplébánia, Pestszent-
lőrinc-Havannatelepi 
(Szent László) Római 
Katolikus Plébánia, Pest-
szentlőrinc-Csákyligeti 
Szent József Plébánia, 
Pestszentlőrinc-Erzsé-
bettelep (Szent Erzsébet) 
Római Katolikus Plébánia, 
Pestszentlőrinc-Mik-
lóstelep (Szent József) 
kápolna, Pestszent-
lőrinc-Szemeretelep 
(Szent István király) 
Római Katolikus Plébánia, 
Budapesti Zsidó Hitköz-
ség Kispest-Pestszent-
lőrinc körzete, Hetednapi 
Adventista Egyház Pest-
szentlőrinci Gyülekezete, 
Jehova Tanúi 11. számú 
Egyházkörzete, Pün-
kösdi Teológiai Főiskola, 
Pestszentimrei Baptista 
Gyülekezet, Pestszent-
lőrinc Erzsébet-Bélatelepi 
Református Egyház-
község, Pestszentlőrinc 
Kossuth Téri Református 
Egyházközség, Pest-
szentlőrinc- Szeme-
retelepi Református 
Egyházközség, Pest-
szentlőrinci Baptista Gyü-
lekezet, Pestszentlőrinci 
Evangélikus Egyházköz-
ség, Pestszentlőrinci 
Unitárius Egyházközség, 
Magyarországi Kopt Orto-
dox Egyház.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom–
budapesti érsek február 3-án vasárnap 
közös szentmisét celebrált Gábor Elemér-

rel, a Szent László-templom plébánosával a 
Havanna-lakótelepen.

�Az önkormányzat képviselő-testületének december 13-i ülésén elfo-
gadták a kerület 2019-es költségvetését. Szarvas Attilát, az egyházi 
ügyekért felelős alpolgármestert arról kérdeztük, hogy az egyházak-

nak mennyi pénz jut ebből, s mire fordítják a forintokat. 

Az „ünnepelt”

A Havanna-lakótelep elődjén, az Állami 
lakótelepen 1934 májusában kezdték 
építeni a Szent László-templomot Fanta 
István építész tervei alapján és felügyelete 
mellett. Az ő munkája az oltárkép is, amely 
Szent László királyt ábrázolja. A templomot 
még annak az évnek a júniusában, 29-én 
szentelte fel Wimmerth Béla prépost. 

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc
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A Márton Áron Dél-pesti Székely Kör sikeres összefogásaSZABADIDŐ

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

Ha valakiről elmondható, hogy minden szálá-
val, teljes életével kötődött Pestszentimréhez, 
az ő volt.

Itt született 1949. február 12-én, s itt, a Bocs-
kai utcában élte végig néhány nap híján hetven 
életévét az Imrén sokak által ismert, szeretett 
sportvezető. Andrássy Géza eredeti szakmája 
növénytermesztő volt, de mivel a családtagjai 
szerették a sportot, sőt versenysporttal foglal-
koztak, ő sem kerülhette el, hogy bekapcso-
lódjon a városrész sportos életébe. 1984-től 25 
éven át aktív társadalmi munkát végzett szere-
tett városrésze sportéletében. Előbb a Pestszent-
imrei Sportkör, a PSK labdarúgóedzőjeként, 
majd vezetőségi tagjaként tevékenykedett, ezt 
követően pedig az egyesület elnökeként dolgo-
zott – fáradtságot nem ismerve. Elévülhetetlen 
érdemei közé tartozik, hogy megszervezte a lab-
darúgó-, a női kézilabda és a sakkszakosztályt. 
Munkássága idején kezdődött el a pálya épüle-
teinek a felújítása, a kulturált, korszerű öltözők 
kialakítása, valamint a Táncsics utcai pályának 
és a kerítésének a felújítása. Legfőbb célkitűzése 
a sportkör működésének biztonságossá tétele, 
stabilizálása volt.

A felesége, Erzsébet asszony, akivel 31 évet 
tölthetett együtt, röviden így jellemezte őt: „A 
céljaiért mindig küzdő és megküzdeni tudó, 
jólelkű ember hagyott itt bennünket.” Andrássy 
Gézát a PSK saját halottjának tekinti, búcsúzta-

tása a „második otthonában”, a PSK-sporttele-
pen (1188 Táncsics utca 53.) lesz március 2-án 
11 órakor.

(róth)

BUKOVINA A SZÉKELY BÁLON
Ősszel Böjte Csaba részvételével jótékonysági estet rendeznének

ELHUNYT ANDRÁSSY GÉZA
Február 8-án, 70 éves korában, súlyos betegség után elhunyt Andrássy Géza, a Pest-
szentimrei Sportkör egykori elnöke.

Igyekeznie kellett annak, aki 
részt akart venni az idei bálon, 
mert a tavalyi rendezvény si-
kerén felbuzdulva már január-
ban az utolsó jegyek is elfogy-
tak. A negyedszer is a Rózsa 
Művelődési Házban tartott bál 
igazi határtalan esemény volt, 
hiszen Székelyföldről és Kár-
pátaljáról egyaránt érkeztek 
vendégek.

A résztvevőket köszöntő Lé-
vai István Zoltán alpolgármester 
éppen azt hangsúlyozta, hogy 

az ilyen civil programok töltik 
meg tartalommal a magyarság 
határokon átívelő összefogá-
sát, amelyet az önkormányzat 
is igyekszik támogatni, részben 
a testvérvárosi kapcsolatokon, 
részben a hasonló programokon 
keresztül.

A hajnalig tartó bálon a 
székelyudvarhelyi TIFF együt-
tes sokszínű zenét játszott, a 
közkedvelt dallamok mellett 
népzenei ritmusok is felcsen-
dültek.

– Az a célunk, hogy min-
denki megtalálja a számára 
kedves dalokat, ezért esett a vá-
lasztásunk idén rájuk – mondta 
Balogh Katalin, az est főszerve-
zője. – Ehhez a sokszínűség-
hez kapcsolódik a bukovinai 
székelyek meghívása is, akik a 
táncaikat is a színpadra vitték. 
Reményeink szerint november 
elején egy jótékonysági estet is 
tudunk majd tartani, amelynek 
díszvendége Böjte Csaba test-
vér lenne. 

Székely szabadság

A Márton Áron Dél-pesti 
Székely Kör idén is készül 
a március 10-i Székely 
Szabadság Napjára. A 
zuglói Hősök terén 16 óra-
kor tartandó programon 
a kör tagjai és támogatói 
közösen vesznek részt. A 
rendezvényt várhatóan az 
Ismerős Arcok együttes 
fellépése színesíti.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Negyedik alkalommal rendezte meg a Márton Áron Dél-pesti Szé-
kely Kör a pestszentlőrinci székely bált. A február 16-i eseménynek a 
Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke, Illés Tibor volt 

a vendége.

Közhasznú könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesület kiemelten köz-
hasznú könyvterjesztésre pedagógusok útján 
vásárol könyveket, könyvsorozatokat, könyv-
tárakat.

Köszönet azoknak, akik könyvadományaik-
kal segítik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083
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Hirdetésfelvétel telefonon:  +36 30/465-9336; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.hu HIRDETÉS

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. A KÖVETKEZŐ 

POZÍCIÓKBA KERES MUNKATÁRSAKAT:

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 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.

SZOLGÁLTATÁS
 

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

n ÁCS – KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a tetőig minden fajta munkálatokat, ezen felül lapostető szigetelés, 
dryvizozás, festés-mázolás stb.NYUGDÍJASOKNAK TAVASZI KEDVEZMÉNY 25%. Hívjon bizalom-
mal! 06/70-908-9578

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

n Kút fennmaradási engedélyeztetés okleveles hidrogeológus Tel.: 30/248-4102

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

n Vízszerelés. Mosdók, csapok, kádak, WC-k, zuhanytálcák, radiátorok, stb. cseréje. Új vezeték kiépíté-
se, régiek cseréje. Mosógép, mosogatógép bekötés. Fürdőszoba, konyha felújítás. Tel: 06204120524

n Hangszerész a kerületben. Fafúvós hangszerek javítása, generálozása (klarinét, fuvola, oboa, 
fagott, furulya, szaxofon) Tel.: 30/209-2436

n Dr. Kőnig Éva főorvos bőrgyógyászati magánrendelésemet XVIII. Aranyeső u. 2. szám alatt 
végzem. Rendelési idő: Kedd:15-19, Szombat:8-12 Telefon: 06-1-290-8202, 06-1-317-0797, 06-20-
922-1629

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

n Házhoz járó fodrász női, férfi, gyermek hajvágás, festés, dauer! Tel.: 290-4382

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 állványozással. Ingyenes munkafelméréssel, a kerületben számos referencia 
munkával. Tel.: 0620-336-0764

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

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

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

n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkat-
részcsere 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, kapuk, kerítések, 
galériák készítése, egyéb lakatosmunkák. 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 400000Ft. Hívjon, nem fog 
csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55

ÁLLÁS
n Alacskai úti Idősek Otthonába recepcióst, illetve portást felveszünk. Érd.: 06-30/293-2674

n XVIII. kerületben működő konyháinkra keresünk rész- és teljes munkaidős mun-
katársakat konyhai kisegítő és fekete mosogató munkakörbe hétfőtől péntekig tartó 
munkarendbe. Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet: +36 1 294 2462.

 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
Csontváry utca 30. fszt. 306. 151159/20/A/306 25 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. 1. 151159/7/A/1 26 m2 üzlet
Havanna utca 44. fszt. 6. 151159/7/A/6 20 m2 üzlet
Havanna utca 44. fszt. 13. 151159/7/A/13 9 m2 üzlet
Havanna utca 50. fszt. 221.  151159/7/A/221
Havanna utca 50. fszt. 222. 151159/7/A/222 

23 m2 + 9 m2 üzlet

Havanna utca 52. fszt. 291 151159/7/A/291 20 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
Kondor Béla stny. 1. fszt. 1. 151126/22     764 m2 üzlet
Margó Tivadar utca 130. fszt. 149. 150228/54/A/149 14 m2 üzlet
Margó Tivadar utca 136. fszt. 157. 150228/54/A/157 29 m2 üzlet
Margó Tivadar utca 138. fszt. 159. 150228/54/A/158 29 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. 3. 150228/52/A/137 16 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
Ungvár utca 1. fszt. 4. 159688/A/4     77 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 398. fszt. 1. 155149 28 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 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
Forgó utca 157410/2 536 m² területhasználat
Küllő utca (Alsó Erdősor utca) 152638/2 5.025 m2 területhasználat

Garázs, parkolóhely:
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)

A pályázaton történő részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvá-
sárlása. A dokumentáció ára 5.000 Ft, mely összeg teljesíthető átutalással, 

a Projekt18 Kft. (a továbbiakban: Társaság) K&H Zrt.-nél vezetett 10401024-
00030751-00000002 sz. számlaszámára vagy készpénzben befizethető a 

Társaság 1181 Budapest, Baross u. 7. szám alatti pénztárába. A dokumentáció 
átvehető a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1181 Bu-
dapest, Baross u. 7.) személyesen vagy meghatalmazott útján az átutalási/befi-
zetési bizonylat bemutatásával. A pályázat leadására ugyanitt van lehetőség. A 

pályázati ajánlatot zárt borítékban szükséges benyújtani.

Megtekintési időpont egyeztetése:  297-4461
Az újságban megjelent lista tájékoztató jellegű,  

ezért kérem, hogy keresse fel weboldalunkat  
és töltse le az aktuális pályázati felhívást.

Internet elérhetőség: www.varosgazda18.hu/vagyonkezeles/

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. március 18. 16.00 óra

Pályázat elbírálásának várható időpontja: 
2019. március 22. 

Pályázók értesítése:
A következő naptári héten telefonon vagy írásban

Prémium 
autók 

Dél-Koreából

1194 BUDAPEST 
HOFHERR ALBERT U. 38/D

+36 1 280 1533, 
+36 20 318 3760

ertekesites@ssangyongdelpest.hu
 www.ssangyongdelpest.hu

Sokszáz millió eurós beruházás, 4 évnyi fejlesztés, vadonatúj moduláris padlólemez, 
sportos és fiatalos dizájn, igényes és kiemelkedően tágas belső kialakítás és csomagtér, 
vadonatúj 1.6 literes motorok és 7 légzsák Dél-Korea legrégebbi autógyártójától  
és 4x4 specialistájától!

4X4 SPECIALISTA KOREÁBÓL

Kombinált  
üzemanyag fogyasztás: 

5,2–8,4 l/100 km*. 
CO2 kibocsátás (vegyes): 134–190 g/km*.

A műszaki adatok felszereltségfüggők.  
A képen látható autó illusztráció.

*WLTP szabvány szerint

4  290  000 Ft-tól
A kedvezményekről és 
akciókról érdeklődjön 

márkakereskedésünkben!

Délpest

Üllői út 812. Nyitva: 00-24 h

TANKOLJON FEL VIRÁGBÓL IS!
Tankolás után csodálja meg egyedülállóan 
széles virág választékunkat, használja ki 
alacsony árainkat és vigye haza az új évszak 
szépséges hírnökeit!
Várjuk Önt az Üllői úti AVIA benzinkútnál!
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A nemzetközi programhoz színes kínálattal csatlakozik a kerület PROGRAMAJÁNLÓ

IDEGENVEZETŐK 
VILÁGNAPJA 
 
A Tomory Lajos Múzeum három önálló programmal készül 
az Idegenvezetők Világnapjára, amelynek részeként a szer-
vezők bemutatják a múzeum új, saját fejlesztésű sétaapp-
likációját is.

Február 22-én (pénteken) 17 órakor előbb a Pestszentlőrinci sétaút-
vonal elnevezésű applikációval ismertetik meg az érdeklődőket, és 
bemutatják A pestszentlőrinci Kossuth tér című kiadványt. Ezt hely-
történeti séta követi a díszkivilágított Kossuth téren. A programon 
részt vevők ingyenes példányt vehetnek át az új kiadványból. Hely-
szín: Múzeumsarok (Szent Lőrinc sétány 2.).

Február 23-án (szombaton) 10 órakor A pestszentimrei sétaútvo-
nal applikációját mutatják be, kiegészítve egy Nemes utcai sétával. 
Helyszín: Pestszentimrei Közösségi Ház (Vasút utca 48.).

Ugyancsak február 23-án délután 3 órakor a vietnami buddhista 
szentélyt lehet megtekinteni szakszerű idegenvezetéssel. Helyszín: 
Sárkány Center (Gyömrői út 79.). Találkozó a Felsőcsatári úti bejá-
ratnál, az irodaház előtt.

A programok regisztrációhoz kötöttek, és egy-egy programon 
legfeljebb 30 fő vehet részt. Regisztrálni a Tomory Lajos Múzeum 
telefonszámán (290-1585) vagy e-mail címén (muzeum@muzeum-
18ker.hu) lehet.

HA HÉTVÉGE, 
AKKOR TÉRY-TÚRA
A Téry Ödön Túraklub tél végén, tavasz elején is várja a kirán-
dulni vágyókat.

Február 24. (vasárnap) Monor. (Figyelem: programváltozás a 
tápiószelei kastélymúzeum zárvatartása miatt!) Útvonal: mono-
ri városnézés – strázsa-hegyi szőlők, kilátó és vissza. Találkozás 
8.10-kor Kőbánya-Kispesten a Volánbusz- megállóban, indulás 
8.30-kor. Túratáv: 8 km, költség: 950 + 1200 Ft. A túrát vezeti 
Kerék Katalin.

Március 3. (vasárnap) Pilis hegység. Útvonal: Pilisvörösvár – 
Pilisszentiván, kálvária – Jági-tanösvény – Pilisvörösvár. Találko-
zó 8.30-kor a Nyugati pályaudvaron, indulás 8.51-kor (Pilisvö-
rösvár–Esztergom-vasútvonal). Túratáv: 8 km, költség: 1500 Ft. 
A túrát vezeti Takáts Ila.

Március 10. (vasárnap) Veszprém. Útvonal: a városi állatkert 
és környéke. Találkozó 6.50-kor a Déli pályaudvaron, indulás 
7.10-kor (Kelenföldi felszállás 7.16-kor). Túratáv: 5-6 km, költ-
ség: 8000 Ft (utazás + belépő). A túrát vezeti Kerék Katalin.

PROGRAMOK

VESZEDELMES 
VISZONYOK
Őszinte történet férfiak és nők cselszövéseiről, praktikáiról, szöve-
vényes testi és lelki kapcsolataikról. Mindennek középpontjában 
a XVIII. század Franciaországának fülledt és romlott erotikája 
áll. A szereplők remekül érzékeltetik e kor hálószobáinak, titkos 
budoárjainak történéseit. A gazdag és öntelt Merteuil fogadást 
ajánl a nőcsábász Valmontnak. A feladat: elcsábítani az erényes, 
de gyönyörű Madame de Tourvelt. Ám Valmont csapdába kerül, 
mert áthágja azt a szabályt, amelyet a legfontosabbnak tartott: 
„Soha ne légy szerelmes!”

Veszedelmes viszonyok – a Spirit Színház előadása. Choderlos 
de Laclos azonos című – sokáig tiltott – regényének színpadi vál-
tozata. A főbb szerepekben: Hegyi Barbara, Varju Kálmán, Nagy 
Enikő, Simonyi Krisztina, Borbáth Ottília.

Időpont és helyszín: február 24. (vasárnap) 15 óra, PIK Ház 
Belépőjegy: 2800 Ft

KONDOR BÉLA KÖZÖSSÉGI 
HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
Február 22. 16 óra: Cserebere – 
civil börze a ClubNetCet szervezé-
sében
Február 24. 8 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör szerve-
zésében
Február 24. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Február 26. 17.30: A Biblia igazi vi-
lága – Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens előadás-soro-
zata. Téma: Érdekes, fontos bibliai 
történetek I.
Február 27. 18.45: Ladies’ Dance 
Mix
Március 3. 8 óra: Sakkbajnokság 
a Pestszentlőrinci Sakk-kör szerve-
zésében
Március 3. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Március 6. 18.45: Ladies’ Dance 
Mix
Március 7. 14 óra: Fehér asztalnál – 
a NYÉVE összejövetele
Március 9. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
Március 10. 8 óra: Csokikoncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás
Március 10. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Minden kedden és pénteken 16.30-
kor gerinctorna. Szombatonként 9 
órától kerámia és tűzzománc nyitott 
műhely, 15 órától kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkö-
rök, klubok, tanfolyamok időpontja-
iról a 291-6564-es telefonszámon 
lehet érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
Február 21. 17 óra: A hosszú élet 
titka – Sonnleitner Károly életmód-ta-
nácsadó előadása
Február 26. 16 óra: Ezt a hangot 
tanulom – rajzverseny-eredmény-
hirdetés
Február 27. 16.30: Társasjátékklub
Március 4. 14 óra: A Tomory Lajos 
Múzeum Baráti Körének összejövetele
Március 6. 17 óra: Papírszínház
A Galéria 18 kiállítóteremben febru-
árban Soósné Kovács Mária festő 
kiállítása látható.

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
Telefon: 291-1069
Február 22. 17 óra: Könyvajánlók 
klubja – magyar írók legújabb 
könyvei
Március 7. 10 óra: Csevegő csütör-
tök. Téma: Hogyan szabaduljunk meg 
a télen felszedett kilóinktól?
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
Február 28. A könyvtár kapi-
tányának avatása, valamint a 
rajz- és versíró pályázatok díjátadó 
ünnepsége Rúzsa Magdival. 
Könyvtárunkba hétfőn és szerdán 
11–19 óra, csütörtökön 9–17 óra, 
pénteken 11–17 óra között várjuk az 
olvasókat. Kedden és hétvégén zárva 
tartunk.

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 pá-

lyán szakképzett oktatók, különleges 
minőségű mesterséges burkolat, két 
sífelvonó, egy mozgójárda-felvonó és 
esti világítás segíti a sízni vágyókat.
Részletes információ a síiskola hon-
lapján: www.siiskola-bokaykert.hu.

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Március 2.: Baba-mama holmik 
börzéje
Március 3.: Rock and roll-verseny
Március 7. 15.30: PLER-Budapest–
Dabas férfi kézilabda-mérkőzés
Március 10-én: Kispályás labdarúgó-
torna az 1908 SZAC KSE szerve-
zésében

PESTSZENTIMREI  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
Február 21. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges elérhetőségeink valame-
lyikén.
Február 23. 9 óra: PIK varró 
workshop haladóknak. Az 5 alkalmas 
program 3. része. Szabásminta saját 
alkatra igazítása, gallér és kézelő 
készítésének gyakorlása.
Február 23. 10 óra: Kreatív kézmű-
ves klub gyermekeknek. Manuális 
készség- és kreativitásfejlesztő fog-
lalkozások különleges technikákkal. 
Részvételi díj: 200 Ft + a felhasznált 
alapanyag ára. A foglalkozásra 
előzetes jelentkezést kérünk a 06-20-
943-6249-es telefonszámon, illetve 
elérhetőségeink valamelyikén.
Február 23. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 
800 Ft.
Február 24. 15 óra: Veszedelmes vi-
szonyok – a Spirit Színház előadása. 
Belépőjegy: 2800 Ft.
Február 27. 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.
Február 27. 18 óra: Színek vászonra, 
kartonra, fára – Gajdátsy Kata 
kiállításának ünnepélyes megnyitója. 
Köszöntőt mond: Rózsavölgyiné To-
monyák Gitta, műsort ad a művésznő 
családja és barátai.  
Február 28. 17 óra: Nyílt NIA-óra, 
amelyen a részvétel ingyenes! 
Március 1. 15 óra: Nyugdíjas operett- 
és nótadélután. Fellép: Pethő-Tóth 
Brigitta és Gencsev Gábor. A belépés 
ingyenes!
Március 1. 18 óra: Válaszokat ke-
resők klubja. A belépés ingyenes, de 
előzetes bejelentkezés szükséges.
Március 5. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Génkulcsok, előadó: 
Nagy Katalin. Belépőjegy: 500 Ft.
Március 6. 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.
Március 6. 17.30: Kertbarátklub. 
Téma: Tél végi lemosópermetezés, 
gyümölcsfák virágzáskori védelme. 
Előadó: Gergely László. A belépés 
ingyenes!
Március 7. 17 óra: Ingyenes jogi 
tanácsadás. Előzetes bejelentkezés 
szükséges elérhetőségeink valame-
lyikén.
Március 8. 13 óra: Történelmi 
verbunk és játszóház az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc 
tiszteletére. A belépés ingyenes, de 
előzetes jelentkezést kérünk.
Március 9. 9 óra: PIK varró workshop 
haladóknak. Az 5 alkalmas program 
4. része. Blúz összeállítása.
Március 9. 15 óra: Nosztalgia tánc-
klub. Zenél a Magic Duó, belépőjegy: 
800 Ft.
A PIK állandó foglalkozásai: 
hétfőnként 9.30-kor labdamóka, 

10.30-tól babusgató babatorna, 
keddenként 10.15-kor babadúdoló, 
szerdánként 9.15-kor és 10.30-kor 
bábos mesekuckó, csütörtökönként 
10-kor Maminbaba, hétfőn 17.30-
kor, szerdán 18 órakor NIA-fog-
lalkozás, péntekenként 9.30-kor 
fejlesztő mondókás torna, 10.30-tól 
Maszat-kuckó. 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.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
Február 25. és március 28. között 
Pósfai Júlia Élet az olasz Velencében 
című tárlata tekinthető meg.
Szerdánként 10 órakor baba-mama 
klub és játszóház.
Szerdánként 14.30-kor meridiántor-
na. A foglalkozás az energia-egyen-
súly helyreállításával erősíti az 
immunrendszert.
Hétfőn és szerdán 16 órától New 
Dance World, modern táncok 
iskolája.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink 
(Pilates-torna, Etka-jóga, ringató, 
zumba, callanetics, gerinctorna) 
időpontjairól az elérhetőségeinken 
lehet információt kérni.
A művelődési ház hétköznapokon 
9–19 óra között, hétvégéken pedig a 
rendezvényekhez igazodva tart nyitva. 
Az itt található Ticket Expressz-iro-
dában jegyek válthatók koncertekre, 
színházi előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetősé-
geinken való előzetes egyeztetés 
alapján.

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. 
A kiállítás február 18–28. között 
technikai okok miatt zárva tart. 
Látványraktár
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig
Az Idegenvezetők Világnapja alkalmá-
ból bemutatjuk a sétaapplikációnkat. 
Február 22. 17 óra: A pestszent-
lőrinci sétaútvonal applikáció és A 
pestszentlőrinci Kossuth tér című 
kiadvány bemutatója és helytörténeti 
séta. Helyszín: Múzeumsarok, Szent 
Lőrinc sétány 2.
Február 23. 10 óra: A pestszentimrei 
sétaútvonal applikáció bemutatója 
és séta a Nemes utcán. Helyszín: 
Pestszentimrei Közösségi Ház, Vasút 
utca 48.
A sétaapplikáció helyszíni telepítésé-
hez segítséget nyújtunk, de ennek 
van néhány technikai feltétele, amiről 
a honlapunkon találnak tájékoztatást.
Február 23. 15 óra: A vietnami 
buddhista szentély megtekintése 
idegenvezetéssel. Helyszín: Sárkány 
Center (Gyömrői út 79.). 
A három fenti programon való 
részvétel ingyenes, de regiszt-
ráció szükséges telefonon vagy 
e-mailben.
Március 5. 11 óra: A megújult Kondor 
Béla-kiállítás szakmai bemutatója. 
A kerekasztal-beszélgetés vendégei 
a miskolci Herman Ottó Múzeum és 
a Miskolci Galéria művészettörté-
nész-munkatársai lesznek. A program 
regisztrációhoz kötött, maximum 8 fő 
jelentkezését tudjuk fogadni.

Pavilongaléria 
1183 Kossuth tér
Időszaki kiállítás: Utazás a Karinthy 
körül – a Karinthy Frigyes Gimnázium 
kiállítása. A kiállítás március 2-ig 
látogatható.
A Pavilongaléria március 4–12. között 

átalakítás miatt zárva lesz. 
Új kiállítás március 13-tól: Dr. Puskás 
István – Székelyudvarhely lőrinci 
fejlesztője.
Nyitvatartás: keddtől szombatig 
14–18 óráig
Aeropark – Il–18-as repülőgép 
(a Ferihegy 2B terminál mellett): 
Repüléstörténeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című 
vándorkiállítás a polgármesteri hivatal 
(Üllői út 400.) II. emeletén látható. 
Részletek a honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előze-
tes egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglal-
kozások minden korosztálynak (a 
teljes kínálat megtalálható a honlap 
Múzeumpedagógia menüpontjában), 
vándorkiállítások kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online 
térképes felület a kerület telepeivel, 
köztéri és beltéri emlékműveivel, 
szobraival, Pestszentlőrinc teljes utca-
név-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordu-
lók – Pestszentlőrinc és Soroksárpé-
teri az első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi esemé-
nyeiről, a Kenyér és tank – 1956 
pestszentlőrinci és pestszentimrei 
eseményei című tanulmánykötet teljes 
tartalmával: http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új 
lakótelepeken – Az Állami lakóteleptől 
a Havannáig
A kiállítóhely előzetes telefonos 
egyeztetés alapján látogatható.

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

INGYENES NIA-
FOGLALKOZÁS
 
A NIA (Neuromuscular Integrative 
Action) az idegrendszer, a légző- és 
keringési rendszer mozgással tör-
ténő harmonizálása. Ötvenkét moz-
dulatból áll, s a mozdulatok három 
alapvető kategóriába sorolhatók, 
méghozzá a test három fő része – 
az alap, a törzs és a felső végtagok 
– szerint. A három alapcsoportot 
alkotó különféle mozdulatok más és 
más testrészre hatnak. A gyakor-
latok célja az, hogy a mozdulatok 
olyan tárházát alakítsa ki bennünk, 
amelyet a mindennapok során is 
alkalmazhatunk öngyógyításként. A 
testünk egészét érintő mozdulatok 
begyakorlásával az elménket és a 
testünket is pallérozzuk, és rövid 
időn belül sokkal nagyobb önbiza-
lommal fogunk mozogni.
Aki szeretne közelebbről megismer-
kedni a PIK-ben tartott NIA-fog-
lalkozással, az most megteheti az 
ingyenes bemutató alkalmával.
Időpont és helyszín: február 28. 
(csütörtök) 17 óra, PIK Ház 

VÉRADÁS  
A RENDŐRSÉGEN
 
A Magyar Vöröskereszt február 26-án 
14 órától 17.30-ig a XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányságon (1183 Üllői út 
438.) várja a véradókat.
A szervezők kérik, hogy a személy-
azonosító igazolványukat és a lak-
címkártyájukat vigyék magukkal, s a 
TAJ-szám megadása is szükséges.
A véradás előtt étkezni kell, valamint 
sok folyadékot fogyasztani.
A Magyar Vöröskereszt adományvo-
nala: 1359.
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MÁRCIUSBAN LÉP ÚJRA 
PÁLYÁRA VALKUSZ MÁTÉ
Valószínűleg nem zárja a szívébe az elmúlt hónapokat a kerületben élő válogatott te-
niszező, a Davis Kupa-csapatban is helyet kapó Valkusz Máté, akinek kálváriájáról a 
menedzser édesanyát, Valkusz Valériát kérdeztük.

– Kezdjük a legfontosabbal: hogy van Máté?
– Most már jobb kedvvel és szívvel tudok válaszolni erre, mert végre rendszeres edzésbe állt, naponta gya-
korol az edzőjével, Kuhárszky Zoltánnal.
– Milyen terhelésűek ezek?
– Egyelőre csak negyven-ötven százalékosnak mondanám, mert nem ugorhat fejest a legkeményebb mun-
kába. Az az átkozott vírusfertőzés jól „kitolt” vele, több hónapot is elvett a karrierjéből, de hát ez van, ezt 
kell tudomásul vennünk.
– Tud már mosolyogni Máté? 
– Mivel naponta látom őt, elmondhatom, túl van a nehezén, s nemcsak örömmel edz, de bírja is az egyre 
nehezebb munkát.
– Igyekeznie is kell, mert nyakukon a tavasz és a versenyek…

– Azt nem mondom, hogy már most topformában van, de nem is kell, ráér még 
azzal. A tervek szerint márciusban lép először pályára ebben az idényben, Mar-
bellában versenyez majd.
– A németek elleni Davis Kupa-szereplés finoman fogalmazva sem volt sikeres. Mi-

kor léphet újra pályára válogatott mezben Máté?
– Mondhatom azt is, hogy nemsokára, mert szeptemberben az ukrá-
nokkal mérkőzik a válogatott a világcsoportban maradásért. Fontos 
lesz ez, s remélem, azt már nem kell a betegsége miatt lemondania.
– Mennyi idő kell, hogy Máté újra a régi legyen?

– Három hónapnyi kihagyás után van mit behoznia, ezért sem beszél-
hetünk ma még csúcsterhelésről. Van némi súlyfelesleg rajta, ez azon-

ban el fog tűnni, ha nő az edzésterhelés. A kondiját, az állóképességét 
kell javítani, de tudom, nem lesz gond ezzel, csak egy kis türelem 
kell, mert most erre van a legnagyobb szüksége.
– Említette, hogy egy németországi orvos vette kezelésbe a fiát…
– Igen, s ahogy látom, az orvos-páciens kapcsolaton túl emberi-
leg, barátilag is közel kerültek egymáshoz, ami felfogható úgy is, 
hogy a személyében van egy pszichológusa Máténak. Összessé-
gében is elmondhatom, hogy jó emberek veszik körül őt, akik azt 

akarják, hogy a rossz után ismét a siker következzen a pályafutásában.
Cikkeink mellett színes kerületi hírekről, érdekességekről is olvashatnak a 

Tovább18.hu oldalon.

– Nem is tudjuk hirtelenjében, 
hogy hova fordítsuk a fejünket, 
mire figyeljünk – mondta Sebes-
tyén Kata, s mint kiderült, telje-
sen igaza volt.

Ha azt mondjuk, hogy csúcs-
ra vannak járatva a spécik, akkor 
ugyanis még finoman fogalma-
zunk. Miután az elmúlt héten 
befejeződött számukra a téli fe-

dett pályás országos bajnokság, 
szinte máris vehetik a cókmókot, 
hogy egy egzotikus ország fővá-
rosába – Abu-Dzabiba – repül-
jenek.

– Nemhogy minden napunk, 
de minden óránk be van osztva. 
Ezen a mostani versenyen még a 
formákat figyeljük, de már olim-
piai szemüvegen át, mert csodát 
tenni a március 14-i rajtig nem 
lehet. De nem okoz gondot ez, 
mert úgy látom, már mindenki 
ötkarikás formában üti a labdát, 
tehát készen állnak a megmére-
tésre.

 AZ ORSZÁGOT 
KÉPVISELIK
Megvannak már az olimpiára 
utazók, tudni való, hogy kik kép-
viselik ott a magyar színeket.

– Hadd kezdjem az elejéről, 
mert van információ bőven – 
folytatta a szakágvezető, s már 
sorolta is… – A spécik olim-
piáján hihetetlen számú spor-
toló lép a közönség elé. Ha azt 
mondom, hogy 192 ország-
ból mintegy hétezer speciális 
igényű sportember küzd majd 

a helyezésekért, akkor bizo-
nyára nagyon sokakat meg-
lepek… Mi magyarok is ott 
vagyunk az élbolyban, mert 
14 sportágban küldünk spor-
tolókat az emírségekbe, szám 
szerint 96-ot. Így talán érthe-
tő, hogy miért sűrűk az utolsó 
napok, hetek. De jó izgalom, 
jó stressz ez, hiszen a hazánkat 
fogjuk képviselni.

ÖNBIZALOMMAL 
TELTEN
Miközben javában pattogott 
a labda a Bókay-kert pályáin, 
szemügyre vehettük azokat a 
legényeket, akik március köze-
pétől már az olimpiai pályákon 
ütik a labdát.

Mind a négy teniszező jó 
formában és tettvággyal tele 
várja a megméretést, és Sebes-
tyén Katához hasonlóan ők is 
határozottan mondták, hogy 

dobogós helyezésekért, sőt 
aranyérmekért utaznak a távoli 
országba.

Nézzük akkor, kik szállít-
hatják ezeket a sikereket: Ke-
lemen Zsombor, Sárosi Balázs, 
Cservenka István és Keresztesi 
Alexander. Elnézve azt a maga-
biztosságot, amivel „megölték” 
a labdákat, lehet, hogy nem is 
túlzók a remények.

Persze csak lassan, mert fel-
tehetően az ellenfelek sem láb-
lóbálással készülnek az olimpi-
ára…

NEM LESZ 
SÉTAGALOPP
Fel lesz tehát adva a lecke a ma-
gyar teniszezőknek. Nekik is, 
tegyük hozzá, mert a világjáté-
kokon a korábbi eredmények és 
a képességek alapján sorolják a 
versenyzőket a különböző di-
víziókba.

– Ezek alapján várhatóan 
három teniszezőnk is a leg-
nehezebb ellenfelekkel szem-
ben lép pályára, tehát nem 
lesz egyetlen sétagaloppmeccs 
sem. Mindegy, ki jön, mi ak-
kor is érmet akarunk szerez-
ni, s meg is lesz – mondta a 
szakágvezető, miközben gyö-
nyörködve nézte a srácok egy-
egy szép ütésének a visszaját-
szását a pálya mellett.

Elnézve őt, az ember tényleg 
azt hihette, hogy már az olimpiai 
mérkőzések egyikének a poénjá-
ban gyönyörködik.

Csaknem száz magyar sportoló indul a 15. speciális olimpián SPORT

Mivel a brit parlament a dartsot 
2001-ben hivatalosan is beje-
gyezte a sportágak közé, kézen-
fekvő volt, hogy előbb-utóbb a 
kerületünkben is megalakul egy 
ilyen szakosztály…

Kapóra jött, hogy tavaly no-
vemberben több kerületi lakos je-
lezte, hogy hivatalos keretek között 
szeretne dartsozni, edzéslehetősé-
get keresnek. Az önkormányzat a 
tervezett szakosztály működésé-

nek jogi kereteit is biztosítani tudó 
Pestszentimrei Sportkör (PSK) 
pályájának nagytermét bocsátotta 
a dartsosok rendelkezésére, ahol 
létrehoztak egy dartstermet.

Januárban, a PSK közgyűlé-
sén megszavazták a szakosztály 
megalapítását, s a vezetősége is-
mertette a programját. E szerint 
fő céljuk a sportág népszerűsíté-
se olyan közösségépítő szellem-
ben, ahol a kor nem számít, ahol 
a szabályok egyszerűek. 

Ebből látszik, hogy a fair 
playről is ismert szigetországból 
indult útjára a sportág…

A tagok közül mindenki ren-
delkezik a Magyar Darts Szövet-
ség játékosengedélyével, verseny-
zői státusszal. A csapat nyert már 
Európa-bajnoki ezüstöt, megany-
nyi hazai versenyt amatőr és profi 
szinten, s a hölgyek is kimagasló 
eredményeket értek el már mind 
a hazai, mind a nemzetközi po-
rondon. Jelenleg is javában tart a 
felkészülés a nyári Eb-szereplésre.

A sportág már régen kinőtte a 
„kocsmasportjellegét”, így a szak-
osztálynak az a célja, hogy a kerü-
leti fiataloknak biztonságos kere-
tek között, szakmai támogatással 
nyújtsanak sportolási lehetőséget.

SPÉCI TENISZRANDEVÚ
A Bókay-kerttől az emírségekig

OTTHONRA LELTEK
Röpködnek a dárdák Pestszentimrén

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Több száz évvel ezelőtt egy fagyoskodó angol íjász megunta a szabadtéri 
gyakorlás viszontagságait, és kellemesebb hely után nézett. Betért a közeli 
pub füstös alagsorába, rövidebbre vágta a nyílvesszőjét, és az ügyességét 

úgy finomította, hogy a vesszőket egy, a falra akasztott farönkszeletbe dobálta. 
Akadt társa, aki vetélkedésre hívta, s ezzel megszületett a darts...

�Nagy volt a forgalom február 11-én a Bókay-kerti műanyag tenisz-
pályákon. A Speciális Olimpia Szövetség rendezte meg itt az utolsó 
felmérőt a „nagy kaland”, az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, 

Abu-Dzabiban rendezendő Speciális Olimpia Nyári Világjátékok előtt. Az 
előkészületekről a szakágvezető, Sebestyén Kata beszélt.

Az oldalt összeállította: Róth Ferenc

„192 országból mintegy hétezer 
speciális igényű sportember küzd majd 
a helyezésekért…”
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Véghely Tamásné pályája a Kastélydombi iskolában teljesedett kiPORTRÉ

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Legutóbb a Bókay-kertben, a 
tavalyi gyermeknapi fesztiválon 
találkozhatott a lőrinci közön-
ség Kovácsovics Fruzsinával és 
a zenekarával. Aki ott volt, igazi 
pezsgő előadás részese lehetett, 
amelynek során néha húsznál is 
több gyerek táncolt egyszerre a 
színpadon az előadóval együtt. 
Márpedig ennyi gyereket irá-
nyítani nem könnyű feladat.

– A gyerekek hálás közönség-
nek számítanak, ha megfelelően 
motiváltak, és a produkció leköti 
az érdeklődésüket – avatott be 
Kovácsovics Fruzsina. – Évek óta 
csinálom ezt, ráadásul közben 
óvónőként dolgoztam a Csoda-
világ óvodában. A gyerekekkel 
való törődés tehát az egész éle-

temet kitölti, van lehetőségem 
megismerni őket és megtanulni 
azokat a fogásokat, amelyekkel 
lelkesíthetem őket.

BE A MÉDIÁBA,  
KI A MÉDIÁBÓL
Az érdeklődés a gyerekek iránt 
tulajdonképpen már Fruzsina 
gyerekkorában kialakult.

– Anyukám pedagógus, s 
amikor lehetett, sokszor segítet-
tem neki szakkörökön, foglalko-
zásokon – mesélte. – Középisko-
lás koromban mazsorett voltam 
Maglódon, később ezt tanítot-
tam is gyerekeknek.

Az út az óvodáig, illetve a 
gyermekdalokig mégsem volt 
egyenes. Fruzsina a XVII. ke-
rületi gimnáziumi évek után 

szülésznőnek tanult, de a tanul-
mányait félbeszakította egy tele-
víziós siker.

– A döntőbe jutottam 2007-ben 
a Csillag születik televíziós tehet-
ségkutatón. Hirtelen a média vilá-
gába kerültem, jöttek a fellépések, 
a tévés szereplések, lemezt készí-
tettünk: nem jutott idő a tanulásra. 

A sikernek azonban csak rövid 
ideig örült, hamarosan más kezdte 
el foglalkoztatni.

– Nagyon örültem, hogy elin-
dult a karrierem, de egyszer csak 
azt éreztem, hogy már nem ezt 
szeretném csinálni – magyarázta. 
– Akkoriban a testvéremmel sokat 
zenéltünk együtt, dalokat írtunk, 
és a sokadik után azt vettem ész-
re, hogy gyerekdalok pattannak ki 
a fejemből. Közben valahogy az is 
megérett bennem, hogy gyerekek-

kel szeretnék foglalkozni, így for-
dultam az óvodapedagógia felé.

LEMEZ ALKU 
NÉLKÜL
Nagy ugrás volt, amikor Fruzsina 
úgy döntött, alku nélkül készíti el 
az új lemezét. Nem keresett kiadót, 
saját szerkesztésben, saját kocká-
zatra adta ki az Elfeledett mézes-
csók című albumot, amely már a 
harmadik CD-je volt, de teljesen 
eltért a korábbiaktól.

– Egyszerűen nem akartam, 
hogy bárki beleszóljon – mond-
ta. – Egy kiadó erősen befolyá-
solja, hogy milyen lesz végül egy 
lemez, én viszont most pontosan 
tudtam, mit akarok csinálni, és 
nem hagytam, hogy ettől bárki 
eltérítsen.

Megérte kockáztatni: a közön-
ség örömmel fogadta az anya-
got, a szakma pedig – ahogyan 
első, Üveggolyó című lemezét a 
pop-rock-kategóriában – Fonog-
ram-díjjal honorálta a gyermekal-
bumok kategóriájában. Ezzel egy 

új, máig tartó korszak kezdődött 
Kovácsovics Fruzsina életében. 

– Készül egy lemez, amely a 
tervek szerint gyermeknapra jelen-
het meg – árulta el. –Annyit már 
elmondhatok róla, hogy ma már a 
zenék nagy részét is én írom, illet-
ve felkértem egy angol szerzőt, aki 
igazi countryzenész, hogy kompo-
náljon dalokat. Szeretném, hogy 
valódi, hamisítatlan countrynóták 
szólaljanak majd meg a CD-n.

A MI ÓVÓNŐNK
Fruzsina sok szállal kötődik a XVI-
II. kerülethez.

– Itt lakott a nagymamán, ezért 
sok időt töltöttem a Béke tér környé-
kén, és ma is nagyon kedvelem ezt 
a kertvárosi hangulatot. Egyéb-
ként pedig Budapestnek ez a 
része közel van a lakóhelyem-
hez, Maglódhoz, ezért, amikor 
óvodai állást kerestem, eleve 
ebben gondolkodtam.

Kisebb megszakítások-
kal három évig dolgozott a 
Csodavilágban óvónőként.

– A színpadi és a stúdiómunka 
miatt már nem tudom vállalni a 
rendszeres munkát az óvodában – 
mondta. – De máskor is előfordult 
már, hogy egy időre el kellett kö-
szönnöm. Nagyon jóban vagyok 
az óvoda vezetőjével, a kollégák-
kal is, és mindig úgy válunk el, 

hogy ki tud-
ja…

AZ ALKOTÁS IDEJE JÖTT EL
Az iskolaigazgató civil életben betöltött szerepét is díjazták

„A GYEREK HÁLÁS, HA JÓL SZÓRAKOZIK”
Kovácsovics Fruzsina énekesnő dalokról és Pestszentlőrincről

BODZAY ZOLTÁN 

– A Dr. Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaság legutóbbi köz-
gyűlésén az önkormányzat veze-
tőitől vehette át ünnepélyes körül-
mények között a Pestszentimréért 
díjat. Hogyan fogadta az elismerést, 
és mit gondol a díjról?

– Azért éreztem igen nagy 
megtiszteltetésnek, mert ez an-
nak a kerületrésznek a díja, ahol a 
legjobban ismernek. Külön meg-
tiszteltetés, hogy Háló Gyulával, a 
Pestszentimrei Baptista Gyülekezet 
lelkészével együtt kaptuk, akivel 
évek óta együttműködünk. Azért 
is fontos számomra ez a díj, mert 

az a közeg adta, ahova tizenöt évvel 
ezelőtt bekerültem. Ahol előtte dol-
goztam, ott 2008-ban megkaptam 
a Rákoskert díszpolgára kitünte-
tést, s most ezzel a Pestszentimréért 
díjjal együtt annak megerősítése 
látszik, amit egy iskolaigazgató sze-
repéről gondolok a civil életben. Ez 
kapott a szememben elismerést.

TANULÁS ÉS 
GYAKORLÁS
– Miként kezdte a pályáját, és mi-
lyen lépcsőkön át jutott el a jelenlegi 
pozíciójáig?
– Onnan kell kezdenem, hogy 
ragyogó tanáraim voltak, ami 

nagyon fontos. Ezt ma is igyek-
szem üzenni mindenkinek, akit 
mentorálok, mert tanári pél-
daképek nélkül nehéz a pályán 
lenni, hiszen mi is belekapasz-
kodunk valamibe, amiért ezt a 
hivatást választottuk. Nekem 
volt olyan tanárom, akinek a 
példáját követve erre a pályára 
készültem. A rákoskerti isko-
lában a tanítói és tanári állástól 
kezdve végigjártam a pedagó-
guspálya összes lépcsőfokát. A 
Budapesti Tanítóképző Főis-
kolát követően elvégeztem az 
énekszakot a Janus Pannonius 
Tudományegyetemen, az ELTE 
kulturális menedzser, a Miskol-

ci Egyetem oktatás-szervezés, 
majd a Budapesti Műszaki Egye-
tem közoktatási vezető szakát. 
Közben munkaközösség-vezető, 
igazgatóhelyettes, majd 1992-től 
a Kossuth Lajos Általános Iskola 
igazgatója lettem. 

ALKOTÓMUNKA
– Mióta vezeti a Kastélydombi isko-
lát, és milyen eredményeket sikerült 
itt elérniük?
– Több helyre beadtam a pályá-
zatomat 2005-ben, de a legjobb 
tapasztalatokat, üzeneteket a Kas-
télydombi iskolával kapcsolatban 
szereztem. Nyilvánvaló volt, hogy 

itt azt szeretném megvalósítani, 
amit az előző iskolámban nem 
tudtam befejezni. Nagyon együtt-
működő, alkotó és munkára képes 
tantestület fogadott. Nem akartam 
munkatársakat váltani, hanem, 
elfogadva az iskola hagyomány-
rendszerét, a meglévő szövetből 
kiindulva mindig egy kicsit fejlőd-
ve kívántam építkezni. 

A BIZALOM 
ELNYERÉSE
– Milyen konkrét programok szü-
lettek?
– Feltérképezve a környék is-
koláinak programjait, először a 
Kastélydombi „használóinak”, az 
itt élőknek a bizalmát kellett meg-
erősítenünk. Elindítottuk a két-
tanítós rendszert, amire ma már 
törvény van. Ebben a rendszer-
ben két tanító foglalkozik a gyere-
kekkel, s mindegyik azt a tárgyat 
oktatja, amiben ő jobb. Elfogadva 
azt az elvet, hogy minden gyer-
mek más, a Paletta-program kere-
tében belső differenciálás szerint 
a saját képességeiknek megfele-
lően fejlődhetnek. Kialakítottuk a 
nívócsoportos oktatást, amelynek 
alapján a felső tagozatban tehet-
séggondozó matematikaoktatásra 
nyílt lehetőség. Csatlakoztunk az 
Ökoiskola-programhoz, s 2014-
ben elnyertük az Örökös Ökois-
kola címet. A KEOP-program ke-
retében az intézmény kívül-belül 
megújult. Ugyancsak fontos állo-
más az iskola életében az Arcu-
lat-munkaközösség, a Titkos kert 
program, a Madagaszkár-prog-
ram, a Szülők Akadémiája, vala-
mint az erdei iskola szervezése. A 
Határtalanul pályázatnak köszön-
hetően erdélyi túrákon vehetnek 
részt a diákok. Mindez hozzájá-
rulhatott ahhoz, hogy a korábbi 
387 tanuló helyett ma már 640-en 
járnak az iskolánkba. 

– Miként fogadta az önkormányzat 
az elképzeléseit?
– Mindenféle elfogódottság nél-
kül, politikai hovatartozástól 
függetlenül mondhatom, hogy 
a XVIII. kerület önkormányzata 
az oktatás és a kultúra területén 
példaértékű. Ahogy én látom, is-
kolabarát, támogatja a kerületet 
is érintő értelmes programokat. 
Amióta állami feladat a közokta-
tás, talán kevesebb lehetősége van 
erre az önkormányzatnak, de eb-
ben a helyzetben is helytáll. 

APAI MINTÁT 
KÖVETVE
– Visszatekintve az elmúlt évtize-
dekre, milyennek látja a pályáját?
– A szakmai életpályám vége felé, 
hiszen hamarosan nyugdíjba me-
gyek, megfogalmaztam magam-
nak, hogy mi az a csoda, ami ve-
lem és a tantestülettel történik. A 
vezetői életben is vannak tanulási 
ciklusok. A Kossuth Lajos Álta-
lános Iskolában is jót csináltunk 
azzal a tantestülettel, amellyel 
felnőttem, de az a gyakorlás volt. 
Itt pedig az alkotás ideje jött el. Itt 
már tudatosan elképzeltem, mi 
az, ami felé el kell indulni, be tud-
tam mérni, hogy ehhez milyen 
közeggel találkozom. Nagy fela-
dat volt, de azt gondolom, hogy 
a pályám esszenciája, csúcsa ez, 
amely minden nehézségével és 
örömével együtt ide köt engem, 
ehhez az iskolához. Ugyanakkor 
mindezt édesapám mintája alap-
ján tettem. Belenőttem ebbe, tőle 
tanultam, hogyan kell az embe-
rekkel bánni, miként lehet egy 
egyszerű ember is a társadalmi 
élet segítője. Nekünk természetes 
volt az, hogy részt veszünk köz-
vetlen környezetünk életében, 
abban a közösségben, ahova tar-
tozunk, és nem másra várunk, 
hanem elvégezzük a feladatunkat. 

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Sokat kockáztatott, amikor első gyermeklemezét, az Elfeledett 
mézescsókot saját kiadásban jelentette meg, de nyert: a közönség 
azonnal megszerette, a szakma Fonogram-díjjal ismerte el. Kovácso-

vics Fruzsina énekes-dalszerzőt a kerületi gyerekek nem csak a színpad-
ról ismerhetik: évekig volt a Csodavilág óvoda óvónője.

�Az elmúlt év végén Pestszentimréért díjban részesült Véghely Tamásné, a Kastélydombi Általá-
nos Iskola igazgatója, aki kiváló iskolavezetői munkája mellett az imrei közéletben vállalt szerepé-
ért kapta meg a díjat. A hamarosan nyugdíjba vonuló ének-zene szakos tanárt, intézményvezetőt 

mozgalmas pályájáról kérdeztük. 

Pándy Tamás, a Széky-társaság elnöke is megköszönte Véghely Tamásné Pestszentimréért végzett munkáját


