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Csökkenő adók – 
növekvő bevétel
�KŐRÖS PÉTER A VÁROSÜZEMELTETÉSNEK, PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÉS GAZDASÁGI ÜGYEINEK A FELÜGYELETÉT LÁTJA EL 

ALPOLGÁRMESTERKÉNT. A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉN NAPIRENDEN VOLT A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDO-
SÍTÁSA, EZÉRT ERRŐL KÉRDEZTÜK. 

– Az emberek, ha adóváltozásról 
hallanak, megrettennek, mivel 
hozzászoktak, hogy akik kivetik 
az adót, azok több pénzt akarnak 
beszedni.
– Ez így van, és nehéz is elma-
gyarázni, hogy úgy is lehet több 
a bevétel, ha nem minden adó-
zó terhét emeljük. A kerület új 
vezetése másként gondolkodik 
a közterhekről, mint ahogy az 
elődei tették.
– Nézzük a konkrét példákat. Ho-
gyan változik a garázsadó? 
– A kerületben a garázsadó alól 
eddig a magánszemélyek 16 
négyzetméterig mentesültek. 
Tehát akinek ennél kisebb gará-
zsa volt, eddig sem fizetett adót. 
A 2020-ban életbe lépő adóren-
delet értelmében 30 négyzet-
méterig terjesztjük ki az adó-
mentességet. Ezzel egyrészt a 
lakosság újabb rétegét érintően 

érünk el adócsökkentést, más-
részt ösztönözzük annak a cé-
lunknak az elérését, hogy ami-
kor építkeznek, a közterületen 
történő parkolás helyett a saját 
ingatlanon belüli megoldást vá-
lasszák az emberek. 
– Ez azt is jelenti, hogy az önkor-
mányzatnak ebből nem lesz több 
pénze.
– Ez így van.
– Ugyanakkor jelentős adóbevé-
tel-növekedést remélnek a módosí-
tott telekadótól. Az hogyan változik?
- Ott eddig négy sáv volt, s ezeket 
leegyszerűsítettük. A tízezer négy-
zetmétert nem meghaladó telkek 
esetében az adó mértéke nem 
változik. Hozzáteszem, hogy ez a 
nagyságrend két focipálya mérete.
– Tehát a kerületben élő polgárok 
többségét nem érinti ez a változás. 
Hányszor két focipályányi terület 
van a kerületben?

- Szám szerint nem mondha-
tom meg, mert ezzel adótitkot 
sértenék. De annyit elárulhatok, 
hogy a változás az ilyen adót 
fizetők két-három százalékát 
érintheti.
– Ők magánszemélyek vagy vállal-
kozások?
– Kizárólag vállalkozások. Tehát 
jövőre két sáv lesz. Tízezer négy-
zetméter alatt az adó nem válto-
zik, vagyis az érintettek nem fi-
zetnek többet. Az ennél nagyobb 
területtel rendelkezők esetében 
viszont a törvényi maximumig 
emeljük az adót. Hadd tegyem 
hozzá, hogy ez az adónem 2014-
ben változott utoljára, vagyis az 
előző önkormányzat nem nyúlt 
hozzá, bár megtehette volna.
– Ezek szerint az új önkormány-
zat azoknak a közterheit emeli, 
akik a korábbi években eredmé-
nyesek voltak?

– Így van. Mi azokat kérjük, hogy na-
gyobb mértékben járuljanak hozzá a 
közterhekhez, akikről az elmúlt évek-
ben azt olvastuk, hogy egy prosperá-
ló gazdaságban több bevételt és ma-
gasabb profitot tudtak elérni. Most 
nekik kell kicsivel nagyobb mérték-
ben hozzájárulniuk a kerületi közter-
hek viseléséhez. Azt gondoljuk, hogy 
a pluszbevétellel jó célokat szolgálha-
tunk. Elég, ha a kerületi utak és jár-
dák állapotára vagy a csapadékvíz-el-
vezetés helyzetére gondolunk.  
– Mennyi pluszbevételről van szó?
– Ezen a címen az elmúlt évben be 
nem szedett adó több tízmilliárd 
forint. A szomszédos XVII. kerület 
beszedte ezt a pénzt, és ott meg is 
lehet nézni a kerületi utakat.
– Mondjuk, egy év múlva miben 
lehet látni ennek az adótöbblet-
nek a hatását?
– Az egy évnél kicsit óvatosabban 
fogalmaznék, de két-három éven 

belül ennek látható nyoma kell 
hogy legyen. 

ÉLTANULÓK 
AKARUNK LENNI
– Alpolgármesterként a városüze-
meltetés, a költségvetés, a kerület 
gazdasági ügyeinek felügyelete a fel-
adata. Milyen kasszát örökölt? 
– Az örökség nem könnyű. Az elő-
deinktől nagyjából ötmilliárd fo-
rint maradt a kasszában. A dolog 
szépséghibája, hogy ehhez csak-
nem 12 milliárdnyi kötelezettség-
vállalás tartozik. Ezek folyamatban 
lévő ügyek, számlák, amiket ki fi-
zetni kell. A kerület új vezetésének 
első feladata például az volt, hogy 
szanálja az önkormányzat legna-
gyobb foglalkoztatóját, mert a Vá-
rosgazda XVIII. kerület Nonprofit 
Zrt. konkrétan fizetésképtelen 
volt. Október  29-én az volt az első 

nagy feladatunk, hogy megteremt-
sük a forrást, hogy az ott dolgozó 
több mint ötszáz kollégának az 
októberi bérét és annak járulékait 
november elején ki tudjuk fizetni.
– Ha a három legfontosabb területet 
fel kellene sorolnia, milyen változá-
soknak kellene történniük, ha nem is 
egy, de két-három éven belül?
– Az első az út, a járda és a csapa-
dékvíz ügye. A második az, hogy 
látványos változás legyen a kerü-
letet az elmúlt években jellemző 
gazdátlanságban. A harmadik te-
rület pedig az, hogy az elmúlt ki-
lenc évben Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre a fővárosi beruházások 
tekintetében mostohagyerek volt. 
Reményeim szerint a jövőben eb-
ben mi leszünk az éltanulók.

A Ferencz István, Petrovai László és 
Somody László alpolgármestert bemu-
tató beszélgetést lásd a 3. és 4. oldalon.

ÉPÜL AZ AEROPOLIS

CSAKNEM A DUPLÁJÁRA NÖVELHETI a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülőtér éves áruforgal-
mát a Budapest Airport Zrt. az új logisztikai 
központnak köszönhetően. A Cargo City kiutat 
mutat az üzletág stagnálásából. A kapacitások 
fejlesztését a piac már régebb óta igényelte, 
a Cargo City felépítése – a tervezéssel és az 
előkészítéssel együtt – 15 évig tartott.

ÚJ GÁZVEZETÉK A HAVANNÁN

A BARTA LAJOS UTCÁBAN SZÜKSÉGESSÉ 
VÁLT a környező ingatlanokat ellátó, 
több évtizede lefektetett gázvezetékek 
cseréje. A munkálatokkal járó több száz 
méter hosszú forgalomlassító útszűkí-
tés hamarosan véget ér, a karácsonyi 
ünnepekre visszaállhat a zavarmentes 
forgalmi rend.

40 ÉV – 40 FACSEMETE

A KÖRNYEZETÜKET VÉDTÉK, szépítették 
a Kandó Téri Általános Iskola diákjai, a 
tanárok és a szülők, amikor a „10 millió 
fa” mozgalom keretében fákat ültettek 
az iskola mellett, illetve mögött. Mivel az 
iskola az idén ünnepli fennállásának 40. 
évfordulóját, a jubileum jegyében pontosan 
40 fát ültettek.

KITÜNTETÉSEK

A SZOCIÁLIS MUNKA EGYIDŐS AZ EMBERISÉG-
GEL, mert minden közösség gondoskodott 
valamilyen formában az elesettekről, betegek-
ről, idősekről. Míg évszázadokon keresztül az 
egyházak látták el a karitatív munkát, ez ma 
már jórészt az állam és az önkormányzatok 
feladata. A szociális ágazatban dolgozókat 
ünnepelték a Rózsa Művelődési Házban.

BETLEHEM

DECEMBER ELSEJÉN, ADVENT ELSŐ 
VASÁRNAPJÁN hamisítatlan karácsonyi 
hangulat volt a kerületben. Volt adventi 
gyertyagyújtás, az Üllői úton végighaladt 
a fényvillamos, a régi piactéren megnyílt 
a jégpálya, mellette pedig felállították a 
betlehemet.

15. oldal 15. oldal5. oldal 6. oldal 9. oldal 11. oldal 16. oldal
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 Kevesebb adózó, mégis több bevétel a kerületben KÖZÉLETA Fővárosi Önkormányzat öt feltétellel támogatja az atlétikai stadion megépítésétKÖZÉLET

BODZAY ZOLTÁN 

Budapest 2018 decemberében 
nyerte el a 2023-as atlétikai vi-
lágbajnokság rendezési jogát. 
A pályázatban szerepelt a Du-
na-part mellett, Ferencváros 
déli részén vagy Észak-Csepelen 
felépítendő atlétikai központ 
is. A vb-re egy 40 ezres, majd 
a versenyt követő visszabontás 
után 13 ezer fő befogadására al-
kalmas stadiont terveztek.

ÖT JAVASLAT
Karácsony Gergely főpolgár-
mester és Baranyi Krisztina, 
a IX. kerület polgármestere 
november 25-én rendkívüli 
sajtótájékoztatón jelentette be, 

hogy milyen feltételekkel tá-
mogatnák a 2023-as budapesti 
atlétikai világbajnokságot és 
az ahhoz szükséges stadion 
felépítését:

– Az elkövetkező öt évben 
a kormány költsön 50 milliárd 
forintot a budapesti járóbe-
teg-szakellátásra.

– A stadion megépítésé-
vel együtt kezdődjön meg a 
zöldfelületek növelése, és in-
duljon el a Csepeli Nagyerdő 
Program. A főpolgármester 
Budapest új tüdejét, egy új 
Városliget kialakítását ter-
vezi. Nem szeretné, ha Cse-
pelen új élsportberuházások 
lennének. 

–  Olyan létesítményt sze-
retnének látni, amelyik nem-

csak az élsportot szolgája, 
hanem a tömegsport és a kul-
turális rendezvények számára 
is nyitott, a ferencvárosi pol-
gárok életét is szolgálja.

– Minden szerződés legyen 
nyilvános, a lehető legátláthatóbb 
módon költsék el a pénzt.

– A kormány tartsa fenn ko-
rábbi elkötelezettségét a nagy 
fővárosi közlekedési beruházá-
sokban.

KEZDETNEK JÓ
„A kormány elfogadta Csepel és 
Ferencváros javaslatait az atléti-
kai világbajnoksággal kapcsolat-
ban, és kötelezte minisztereit e 
javaslatok maradéktalan végre-
hajtására” – tájékoztatta közle-
ményben az MTI-t a Miniszter-
elnökség november 27-én, azon 
a napon, amikor a Fővárosi Köz-
gyűlés ugyancsak nappirendjére 
tűzte a kérdést. Karácsony Ger-
gely főpolgármester szerint ötből 
csak egy pontot teljesít ezzel a 
kormány.

„A kormány ma megjelent 
határozata arról szól, hogy telje-
sítik az atlétikai vb-t befogadni 
képes sportlétesítmény megépí-
téséhez szabott feltételek egyö-
tödét. Kezdetnek jó. Várjuk a 
folytatást: 50 milliárd a kerületek 
járóbeteg-ellátásának fejleszté-
sére, Budapesti Nagyerdő léte-
sítése a diákvárossal, a költségek 

átláthatósága és a szerződések 
nyilvánossága, és mindezek (!) 
határozatba foglalása…” – fejtette 
ki a véleményét a közösségi olda-
lán Karácsony Gergely. 

EGYHANGÚLAG 
ELFOGADTÁK
A Fővárosi Közgyűlés a novem-
ber 27-i ülésén hivatalossá tette 
a javaslatait, s a képviselők egy-
hangúlag elfogadták azt, hogy 
a Fővárosi Önkormányzat az 
ismert öt feltétellel támogatja 
a ferencvárosi atlétikai stadion 
megépítését. 

Karácsony Gergely napi-
rendi végszavában elmondta: a 
kormány kifejezte, hogy a sta-
dionépítés ügyében a Fővárosi 
Közgyűlés álláspontját veszi 
irányadónak, és a lehető legrövi-
debb időn belül várja azt, ezért 
dönteni kell. 

– De nemcsak arról kell 
dönteni, hogy legyen-e stadion, 
hanem azt is meg kell említeni, 
hogy az elmúlt években túl sokat 
költöttünk élsportra, és keveset 
egészségügyre. Ha Budapest 
egészségügyi vébét rendezne, 
vajon milyen helyezést érne el? 
– tette fel a kérdést, hozzátéve: 
nem akarnak szembemenni a 
kormánnyal, hanem kompro-
misszumra törekednek, és eb-
ben a közgyűlés fideszes tagjai-
nak a segítségét is várja.

�A Fővárosi Közgyűlés a megalakulását 
követő első ülésen többek között mo-
bilos parkolásidíj-fizetésről, szociális 

intézmények vezetői pályázatairól, idősottho-
nokról és hajléktalanszállásokról döntött. A 
legnagyobb érdeklődést azonban a budapesti 
atlétikai világbajnokság és az ahhoz szük-
séges stadion felépítéséről szóló határozati 
javaslat váltotta ki.
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HIVATALOSSÁ TETTÉK 
ÖT JAVASLATUKAT

Nem csak az élsportot szolgáló beruházást szeretnének

– Másodszor lett alpolgármester. 
Miben más a mostani megbízatá-
sa, mint 2006 és 2010 között volt?
– Abban mindenképp, hogy az el-
múlt kilenc évben a jogszabályi kör-
nyezet nagy változáson ment át, sok 
területen túl nagy lett a bürokrácia. 
Például egy intézményi felújítás elő-
készítése másfél évig is eltart. A má-
sik neuralgikus terület a foglalkoz-
tathatóság: a kultúránál, oktatásnál 
vagy a szociális ellátó rendszernél 
a kultúrában, az oktatásban vagy a 
szociális ellátórendszerben 70–80 
százalékos a feltöltöttség. Ezen nem 
is lehet csodálkozni, mert ezekért a 
bérekért nem jönnek el idős- vagy 
gyermekgondozónak, inkább el-
mennek Angliába.
– Akkor ez nem csak pénz kér-
dése, mert ha nincs ember, akkor 
már hiába fizetnek többet…
– Pénzkérdés is, mert nemcsak el-
mennek, hanem vannak, akik ma-
gánóvodát alapítanak, ahol nyilván 
más a juttatás, és mások a munka-
körülmények is. Nálunk azonban 
a köztisztviselői, közalkalmazotti 
bértábla az iránymutató. Egyetlen 
lehetőség marad, amin gondolko-
dik a kerület vezetése, hogy milyen 
kiegészítő juttatásokkal tudnánk itt 
tartani, illetve ide vonzani a mun-
kaerőt. De fontos hangsúlyozni, 

hogy a helyi bónuszok mellett or-
szágos szinten is halaszthatatlanul 
vissza kell állítani a közoktatásban 
dolgozók méltó megbecsülését – 
arányban azzal az elhivatottsággal, 
ami még mindig a pályán tartja 
őket. Ehhez a köszönet már kevés, 
többet kell nyújtanunk.
– Például lakást biztosítani s
zámukra?
– Azzal is. Szeretnénk létrehozni 
a szolgálati lakások juttatási rend-
szerét, amelynek kedvezménye-
zetti körébe bevonnánk az egész-
ségügyben, a szociális szférában, 
az oktatási ágazatban és a közbiz-
tonság területén dolgozókat.
– Hány lakást tud az önkormány-
zat biztosítani?
– Negyven-ötven lakásról lehet 
szó. A kijelölési jogot pedig az in-
tézményeknek adjuk, hiszen a rá-
szorulók körét ők ismerik jobban. 
Nekünk egy feltételünk van, az, 
hogy csak a kerületben dolgozó 
munkatárs lakhat ilyen lakásban.

BIZTONSÁG – 
KÖZBIZTONSÁG
– A közbiztonság kérdése is az ér-
deklődés középpontjában áll.
– Ezen a területen 2010 óta bi-
zonyos elemeket tönkretettek, 

amelyek megfelelő működését 
nehéz lesz visszaállítani. Ilyenek 
a polgárőrcsoportok. Ezek a civil 
szervezetek egy-egy körzetben jöt-
tek létre. Ha észleltek valamit, azt 
jelezték a rendőrkapitányságnak, 
és segítséget kértek. Hatáskörük 
és jogkörük ugyan nem volt, nem 
intézkedhettek, ezért mi közös jár-
őrszolgálatokat terveztünk. A kor-
mány azonban úgy rendelkezett, 
hogy a helyi polgárőrcsoportokat 
el lehet vezényelni akár a Sziget 
Fesztiválra is. Csakhogy ők nem 
a központi rendfenntartás támo-
gatására jöttek létre, hanem a saját 
közösségük érdekében! Ezzel a 
rendelkezéssel sajnos szétverték a 
rendszert. A közterület-felügyelet 
sem működik életszerűen, hiszen 
ott nyolctól fél ötig dolgoznak. 
Csakhogy egy bűnöző nem feltét-
lenül ebben az időintervallumban 
„dolgozik”. Ezért a jövőben helyi 
városrendészetet szeretnénk lét-
rehozni, amelyben polgárőrök, 
közterület-felügyelők, rendőrök 
és akár civilek is részt vehetnek. 
Emellett lesznek hivatásos rendé-
szek, akik 24 órás szolgálatot látnak 
el. Vizsgáljuk, hány szolgálati cso-
port legyen. Meg kell nézni, me-
lyek a kerület neuralgikus pontjai, 
amelyekre nagyobb figyelmet kell 
fordítanunk. A kamerarendszert is 
fel kell újítani, illetve bővíteni. En-
nek az elemnek a hatékonysága is 
megváltozott, mert a mi időnkben 

nagy létszámú operátori szolgálat 
teljesített feladatot, míg ma egy-két 
fő látja ezt el, tehát nem lehet olyan 
intenzív a megfigyelés. Több ember 
kell, mert 100–110 kameránk van, 
márpedig ennyit két személy nem 
tud figyelni, ez nyilvánvaló.

NAGYOBB  
A FELELŐSSÉG
– A 2006–2010-es ciklushoz ké-
pest most a polgármester általá-
nos helyettese is. Ez mennyivel 
jelent több munkát?
– Most több dologról kell tudnom. 
Korábban volt a közbiztonság, az 
informatika és a szociális terület. 
Most majdnem ugyanezek tartoz-
nak hozzám, kiegészítve az oktatás-
sal. Viszont miután a polgármester 
úrnak egyéb feladatai is lesznek, az 
egészségügy bizonyos területeibe 
is bele kell látnom. Amennyiben 
pedig a polgármester szabadságon 
lesz, vagy váratlan elfoglaltsága 
adódik, akkor minden ügyben en-
gem keresnek. A napokban történt, 
hogy alá kellett írni a Kastélydombi 
Általános Iskola tanterem-beruhá-
zásának az okmányait. Meglepőd-
ve kérdeztem, hogy miért engem 
gondolnak illetékesnek, mire ki-
derült, hogy ez is az általános he-
lyettes kompetenciájába tartozik. 
Alpolgármesterként az aláírási jog-
kör teljesen más, mint általános he-
lyettesként. Szerintem ez fordítva 

logikus (vagyis a helyettes jogköre 
nagyobb): Általános helyettesként 
teljesen más az aláírási jogkör, mint 
alpolgármesterként.
– Az általános helyettesi pozíció 
viszont rengeteg kötelezettséggel 
jár. Mi motiválta arra, hogy fel-
adja a szabad életet?
– Már a kampányidőszakot 
megelőző szervezkedés során 
magával ragadott a közéletben 
való részvétel hevülete. Azon 
kaptam magam, hogy a min-
dennapjaimat újra áthatja az a 
pezsgés, amire az előző alpol-
gármesteri ciklusomból emlé-
keztem. Nem kellett hozzá nagy 
önismeret, hogy ráeszméljek, 
azért érzek így, mert ebben a 
miliőben sokkal jobban ki tu-
dom aknázni a képességeimet, 

elememben érzem magam, és 
egy-egy intézkedésemmel akár 
több ezer emberen segíthetek 
egyszerre. Fantasztikus érzés. 
Mindezt a családomon belül is 
megvitattuk, de ismerik a ha-
bitusomat. Azt mondták, ha én 
ezt nem csinálom, akkor lehet, 
hogy bele is halok. Kos vagyok, 
és a kosok mennek előre, kere-
sik az új kihívásokat, és amikor 
az egyiken túlvannak, máris 
nézik a következőt. És ilyen va-
gyok a vállalkozásomban is. Ott 
felépítettem egy működő rend-
szert. De az már nem inspirál, 
ha nincs feladat. Ez pedig most 
a 2006–2010 közötti időszak-
nál jóval nagyobb kihívás, mert 
nagyobb a felelősség, és több a 
munka.

Közmeghallgatás
Tisztelt Lakosok!

Szeretettel meghívjuk Önöket a XVIII. 
kerületi önkormányzat új képviselő-

testületének közmeghallgatására.
Téma: Új építési szabályok az élhetőbb épített 
környezet kialakítása és a zöldfelületek foko-

zott védelme érdekében
Időpont: 2019. december 12. 17 óra

Helyszín: a polgármesteri hivatal testületi 
terme (1184 Üllői út 400. I. emelet)

ADÓKRÓL ÉS TÁMOGATÁSOKRÓL 
IS TÁRGYALT A TESTÜLET
A munkaidőkeret maximális mértékéről is állást foglaltak

VENI, VIDI, VICI – ÉS MOST MERRE TOVÁBB?

BODZAY ZOLTÁN 

A képviselőknek láthatóan 
hozzá kell még szokniuk a 
választásokat követően meg-
változott körülményekhez, 
mert megszólításkor mindkét 
oldalon gyakoriak az egymás 
beosztását illető tévedések, jól-
lehet az már egyértelmű, hogy 
ki az ellenzéki, és ki nem az. 
A lényeg azonban nem ez, hi-
szen a gyakorlat során kialakul, 
megszokottá válik majd, hogy 

kihez milyen pozíció tartozik, 
hanem inkább a képviselők elé 
kerülő témákon és a döntése-
ken van a hangsúly. 

HAT ÉVE NEM 
VÁLTOZOTT
A november 16-i képviselő-tes-
tületi ülésen döntés született 
többek között az önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosításáról. Az elő-
terjesztés szerint az idei bevéte-

lek és kiadások átcsoportosítását 
az önkormányzat megváltozott 
mozgástere indokolja. Az elő-
terjesztést 21 igen szavazattal 
egyhangúlag megszavazták a 
képviselők.

Elfogadta a képviselő-tes-
tület a helyi adórendelet mó-
dosításáról szóló előterjesztést 
is. A Szaniszló Sándor polgár-
mester által előterjesztett ja-
vaslat szerint 2020-tól bővül 
a „garázsadó” alól mentesü-
lők köre. Két helyi adónem, 

a telek- és az építményadó 
módosításáról döntött a kép-
viselő-testület, amelyekhez az 
elmúlt mintegy hat évben nem 
nyúltak. A változtatás eredmé-
nyeként várhatóan 1,5 milliárd 
forinttal nő a városrész helyi 
adókból származó bevétele. A 
képviselő-testület 13 igen sza-
vazattal és 8 tartózkodással fo-
gadta el az új rendeletet (lásd 
Döntött a testület: csökken a 
magánszemélyek adóterhe – 
bp18.hu). 

A BIZTONSÁGÉRT
Egyhangúlag fogadták el a kép-
viselők a BRFK XVIII. kerületi 
Rendőrkapitányság 2020. évi 
támogatásáról szóló rende-
letet, amelyet Ferencz István 
alpolgármester terjesztett a 
testület elé. Pestszentlőrinc-
Pestszent imre közbiztonságá-
nak fenntartása érdekében az 
önkormányzat az anyagi lehe-
tőségeinek megfelelően évek 
óta támogatja a kerületi ren-
dőrkapitányságot. A támogatás 

összege 2019-ben 78 millió 480 
ezer forint volt, amely összeg 
nagyságrendjét jövőre is meg 
kívánják tartani.

A közterületi térfigyelő 
rendszer üzemeltetésére 2020-
ban mintegy 37 millió 30 ezer 
forintot szán az önkormány-
zat, míg a helyi biztonsági fel-
adatokra – közismertebb ne-
vén a túlszolgálatra – 41 millió 
640 ezer forintot kap a kapi-
tányság. Az önkormányzat ál-
tal a kerületi rendőrkapitány-
ság támogatására szánt összeg 
a következő esztendőben így 
78 millió 670 ezer forint lesz, 
amit a testület egyhangúlag 
megszavazott.

NE 
KEZDEMÉNYEZZÉK
Foglalkozott a képviselő-testü-
let az úgynevezett rabszolga-
törvénynek a kizárólagos ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
gazdasági társaságoknál törté-
nő alkalmazásával is. A hatá-
rozat értelmében a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonban 
álló gazdasági társaságokban 
az önkormányzat a munka-
vállalók érdekeinek szem előtt 
tartásával felkéri a társaságok 
vezetőit, hogy ne kezdemé-
nyezzék a 250 óra (kollek-
tív szerződés esetén 300 óra) 
rendkívüli munkaidőn felül 
elrendelhető túlmunkával kap-
csolatos megállapodás megkö-
tését, illetve hogy a kollektív 
szerződés kidolgozásakor vagy 
módosításakor lehetőség sze-
rint a munka törvénykönyvé-
ről szóló 2012. évi I. törvény 
2019. január 1-jét megelőző-
en hatályos, a munkaidőkeret 
maximális mértékét meghatá-
rozó rendelkezéseit vegyék fi-
gyelembe. A javaslatot 13 igen 
szavazattal, 8 tartózkodással 
fogadta el a képviselő-testület.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Ferencz István, a polgármester általános 
helyettese alpolgármesterként a szociális 
ágazatot és a közbiztonság területét felügyeli.

�A megalakulását követő első rendes ülésén 18 napirendi pontot tárgyalt meg Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányza-
tának képviselő-testülete november 26-án a polgármesteri hivatal üléstermében. A következő évet meghatározó határozatok 
mellett a kerület idei évét érintő döntéseket is hoztak még.

Munkában a Fővárosi Közgyűlés

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.: 13-17, Sz.: 8-12
és 13-16, P.: 8-12

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

KORMÁNYABLAK 
Üllői út 445. 

Tel.: 896-4098
Nyitvatartás:

Hétfő: 7-17 óráig
Kedd: 8-16 óráig

Szerda: 12-20 óráig
Csütörtök: 8-16 óráig

Péntek: 8-14 óráig
 Soron kívüli ügyintézéshez 

időpontfoglalásra a 
www.magyarorszag.hu és 
a www.1818.hu internetes 

oldalon, valamint a 1818-as 
telefonszámon van lehetőség.

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

PESTSZENTIMREI 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA

1188 Nemes u. 14.
Tel: 290-8493, 297-5619)
Ügyfélfogadás: H.: 10-18, 

K.: 8-16, Sz.: 8-18, Cs.: 8-16, 
P.: 7-12

Pestszentimrei referensi 
iroda

Tel: 294-1685
Pestszentimrei Városrészi 

Önkormányzat
(www.bp18.hu)

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

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

A kerület 
országgyűlési képviselője

KUNHALMI ÁGNES

Fogadóóra: minden hónap utolsó 
csütörtökén 17–19 óra között az 
MSZP székházban (Üllői u. 337.). 
Minden hónap második csütörtökén 
16–18 óra között az Ady E. u. 
83/B alatti képviselői irodában. 
Bejelentkezés a 205-3045-ös te le-
fonszámon hétköznapokon 14–18 
óra között.

Képviselői fogadóórák
SZANISZLÓ SÁNDOR
polgármester
MSZP, polgarmester@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján:
06-1-296-1320 vagy 06-1-296-1330

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

KŐRÖS PÉTER
alpolgármester
MSZP
havannakepviselo@gmail.com
Minden hónap utolsó szombatján
10–12 óra között a Kondor Béla
Közösségi Házban.

PETROVAI LÁSZLÓ
alpolgármester
Párbeszéd Magyarországért
06-30-252-93-68, petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

SOMODY LÁSZLÓ
alpolgármester
Momentum
06-20-999-5096
somody.laszlo@gmail.com
Minden hónap első keddjén 17–17.45, 
Kerekerdő óvoda.

BANGA ZOLTÁN
LMP, 06-30-779-6786
banga.zoltan1@gmail.com 
Előzetes egyeztetés alapján.

BAUER FERENC
Fidesz–KDNP, 06-159-9592
bauerferi@t-online.hu
Előzetes telefonos egyeztetés alapján.

DABASI OTTÓNÉ
Demokratikus Koalíció
06-20-592-4800 
evadabasiO4@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

DÁMSA JÓZSEF LAJOS
Fidesz–KDNP, 06-20-412-2850
jozsef.damsa@gmail.com
Minden hónap utolsó csütörtökén 
18–19
óra között a Kandó téri iskolában.

FEHÉR GÁBOR
MSZP, 06-20-335-1708
feherg4@gmail.com
Minden kedden 16–18 óra között
a Darus utcai iskolában, minden
pénteken 16–18 óra között a Gloriett
sportiskolában. További napokon
előzetes egyeztetés alapján.

GALGÓCZY ZOLTÁN
Fidesz–KDNP, 06-30-851-9059
Előzetes egyeztetés alapján

KASSAI DÁNIEL
Független, 06-30-407-4561
kassai.daniel.reka@gmail.com
Hétfőtől csütörtökig 10–14 óra között
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.

KISS RÓBERT
Fidesz–KDNP
kisrob@freemail.hu
06-20-572-6681
Előzetes egyeztetés alapján.

LÁNG ISTVÁN
Demokratikus Koalíció
06-30-951-7227
lang.istvan01@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

DR. LÉVAI ISTVÁN ZOLTÁN
Fidesz–KDNP, 06-30-942-7379
levai.istvan@bp18.hu
Előzetes egyeztetés alapján.

MAKAI TIBOR
Jobbik, 06-70-409-7180
makai.tibor@jobbik.hu 
Fogadóóra: Minden hónap első 
péntekén 17-19 óra között a Jobbik 
Üllői út 489. alatt lévő irodájában, 
vagy sürgős esetben telefonon.

NAGY BALÁZS
Momentum
06-20-206-7355
nagy.balazs.istvan@gmail.com 
Előzetes egyeztetés alapján.

NAGY KÁROLY
Momentum
nagy.karoly@momentum.hu
www.facebook.com/nagykaroly.
momentum
Előzetes egyeztetés alapján.

PÁL NORBERT
MSZP, 06-20-458-2551
palnorbert.pestimre@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján.

SZARVAS ATTILA SÁNDOR
Fidesz–KDNP
06-30-455-7479
Előzetes egyeztetés alapján.

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

Leszavazták

Az Országgyűlés az őszi időszakban tárgyalta a helyi 
iparűzési adó felhasználhatóságának körét. Ebbe a vitába 
kapcsolódott be Kunhalmi Ágnes, Pestszentlőrinc-Pest-
szentimre országgyűlési képviselője egy módosító javaslat-
tal, amellyel azt szerette volna elérni, hogy a beszedett adó 
felhasználásáról maguk az önkormányzatok dönthessenek. 
„A parlament gazdasági bizottsága leszavazta ezt a javasla-
tot – osztotta meg közösségi oldalán a hírt Kunhalmi Ágnes, 
hozzátéve: – Az iparűzési adó jelenti az önkormányzatok 
gazdálkodásának és függetlenségének alapját. Már eddig is 
sok helyen csorbították az önkormányzatok önálló gazdál-
kodását, most ezt tovább korlátozza a Fidesz.”
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– Ha a kerület polgármestere 
tagja a Fővárosi Közgyűlésnek, 
akkor mi indokolja, hogy legyen 
még egy kapcsolattartó is?
– A polgármester a közgyűlés-
ben elsősorban döntéseket hoz, 
tehát a fővárosi jogszabályok 
megalkotásában vesz részt. 
Vannak viszont a kerületnek 
olyan feladatai, amelyeket a 
fővárossal közösen kell megol-
danunk. 
– A megbízásában szerepet ját-
szott, hogy párttársa a főpolgár-
mesternek?
– Minden bizonnyal.
– Netán hamarabb be tud jutni 
hozzá?

– Ha indokolt, akkor bejutok 
hozzá, ugyanakkor vannak saját 
pártfórumaink is, ahol találko-
zunk. Jellemzően azonban nem 
vele kell találkoznom, hanem a 
főpolgármester-helyettesekkel, 
illetve az apparátus tagjaival. 
– A kerületben élők nehezen vá-
lasztják el azt, hogy valami ke-
rületi, fővárosi vagy kormányzati 
feladat, azt viszont tapasztalják, 
hogy jön a villamos vagy nem, 
korszerű vagy nem. Az ilyen kér-
désekben való közvetítés is a fel-
adata?
– Természetesen, ám úgy gon-
dolom, az állampolgárok nagy 
része beletanult a kétszintű 

rendszerbe, s különbséget tud 
tenni a fővárosi és a kerületi 
ügyek között.
– Kinek a felelőssége, ha a Gyöm-
rői úton, a gyorsforgalmin nem 
lehet haladni?
– Az például most éppen kor-
mányzati kérdés. A Liszt Ferenc 
repülőtér tervezett fejlesztése 
kapcsán a Gyömrői út ügyét a 
kormány saját hatáskörébe von-
ta.
– És az Üllői út?
– Az fővárosi kompetencia, tehát 
ott a fővárosnak és a kerületnek 
közösen kell megoldást találnia, 
csakúgy, mint a Nagykőrösi úttal 
kapcsolatban.

A 42-ES VILLAMOS 
ÜGYÉT KI KELL 
MOZDÍTANI A 
HOLTPONTRÓL
– Nem találkozott olyan felve-
téssel, hogy már egy hónapja hi-
vatalban vannak, és még semmi 
sem változott?
– Dehogynem. Azonban köny-
nyen belátható, hogy egy hónap 
alatt nem változhatnak meg a 
dolgok. Egyrészt fel kell ven-
nünk a fonalat, másrészt fel is 
kell gombolyítanunk a külön-
böző szálakat. Tanuljuk egymást 
az apparátussal, és miután az 
elmúlt kilenc év során nem vol-

tunk kormányzati helyzetben a 
kerületben, a hivatallal sem volt 
eddig olyan viszonyunk, mint 
amilyenbe most kerültünk. A 
fővárosi és a kerületi vezetés is 
megváltozott, s nem feltétlenül 
ugyanazok a szervezetek állnak 
fel. Emellett az első hónapok-
ban azért sem lehet sok változás, 
mert most még az előző vezetés 
által hozott döntések közül kell 
a számunkra is felvállalhatókat 
végrehajtani. A futó ügyeket le 
kell zárni. 
– Ha a kerületnek lehetnek kéré-
sei a fővároshoz, akkor ez fordítva 
is működik?
– Ez az utca nem egyirányú, rá-
adásul vannak fővárosi intézmé-
nyek a kerületben, sőt lehetnek 
újak is.
– A területfejlesztésnek része egy-
egy jelzőlámpás kereszteződés ki-
alakítása?
– Ahol jelzőlámpás keresztező-
dést tervezünk, az mind fővárosi 
út, tehát együttműködést igé-
nyel. Sejtem, hogy a Baross és a 
Barta Lajos utca kereszteződésé-
re gondol. Azzal az a probléma, 
hogy egy másik beruházással, a 
42-es villamos vonalának meg-
hosszabbításával is összefüggés-
ben van.
– Ebben a ciklusban lehet itt érde-
mi lépést tenni?
– A BKK közösségi közlekedés-
sel foglalkozó fejlesztőmérnöke 
a napokban arról tájékoztatott, 
hogy ez a folyamat jelenleg áll. 
Megkérdeztük, van-e ennek 
különösebb oka. Azt válaszol-
ta, hogy csak a forrás hiányzik. 
Magyarán, ha el tudjuk érni, 
hogy a főváros szánjon pénzt a 
beruházásra, akkor kimozdít-
hatjuk a holtpontról ezt az ügyet. 
Jó, ha tudjuk, hogy nyolc évvel 
ezelőtt a 42-es vonalának meg-
hosszabbítása jobban elő volt 
készítve, mint a budai fonódó 
villamoshálózat ügye, mégis ma 
ott már utasok közlekednek, itt 
pedig nem történt semmi azóta. 
Amikor megkérdeztük, ez hogy 
történhetett, azt mondták: így 
megy ez, lobbiztak érte.

– Hát akkor lobbizni kell…
– Így van. Ezt fogjuk tenni.

MEGVÉDIK  
A PÉTERHALMI-
ERDŐT

– A környezetvédelem területén 
mivel volna elégedett a következő 
öt évben?
– A szemléletváltás egyrészt a 
legegyszerűbb, másrészt a leg-
bonyolultabb is. Az új generáció 
azonban fogékony a környezeti 
kérdésekre, tehát az iskolákban, 
óvodákban a környezetvédel-
mi, fenntarthatósági szemléletű 
oktatás meghonosítása nagyon 
fontos. Vagyis nyitni kell a fia-
talabb generációk felé, amelyek 
haza tudják vinni ezt az üzene-
tet, és példát mutathatnak az 
idősebbeknek.
– Természetesen konkrét ügyről 
is kell beszélnem: a Cséry-telep 
kármentesítése elsődleges környe-
zetvédelmi feladat. Erre bírósági 
határozat van, amit végre kell 
hajtatni.
– Fontos feladat a Péterhalmi-er-
dő megvédése. Nem engedhet-
jük, hogy ott bármilyen beépítés 
történjen. Szerencsére ez nincs 
is napirenden. Az erdő pihenő, 
rekreációs szerepét kell előtérbe 
helyezni.

Tudunk más dolgokat is ten-
ni. Szorgalmazzuk és támogatjuk 
például a „megújulós” pályáza-
tokat a saját intézményeinknél és 
a lakosságnál is. Nem utolsósor-
ban szeretnénk a közösségi köz-
lekedés felé terelni az embereket. 
A jobban szervezett, kényelme-
sebb közösségi közlekedéssel azt 
üzenjük az embereknek, hogy 
jobban járnak, ha azzal utaznak 
a belvárosba. Ez nem megy egyik 
napról a másikra, és – ha már a 
fővárossal kezdtük, azzal is fejez-
zük be – nem is megy egyedül: 
kell a főváros partnersége hozzá. 
A hozzáállás megváltozásával az 
autóforgalom és azzal együtt a 
károsanyag-kibocsátás és a zaj-
terhelés is csillapodni fog.

Ferihegyen épül az Aeropolis KÖZÉLETAz alpolgármesterek terveiKÖZÉLET

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Impozáns látvány, amikor egy 
Boeing 747-es gép szinte kar-
nyújtásnyira áll meg az ember-
től. Ebben a ritka élményben 
lehetett részük azoknak, akik 
november 21-én ott lehettek a 
Ferihegyi repülőtér területén 
felépült Cargo City avatóün-
nepségén. A logisztikai köz-
pont elé beparkoló óriásgép 
nem egyszerű látványosság 
volt: azt igyekezett illusztrálni, 
hogy az új központban egy-
szerre két gép ki-be rakodását 
tudják elvégezni… Ez pedig új 
lehetőségeket nyit meg a BUD 
előtt.

AEROPOLIS, 
AIRPORT CITY
A XVIII. kerületiek számára a 
repülőtér sikere, tágabban pe-
dig a repüléshez kötődő üzlet-
ágak fejlődése egyáltalán nem 
közömbös: alig akad olyan he-
lyi család, amelynek legalább 
egy tagját ne fűzte volna, illet-

ve fűzné kapcsolat az egykori 
Malévhoz, a reptérhez, vala-
mint az azt kiszolgáló vállal-
kozásokhoz. Az elmúlt évek-
ben többször is kifejtették már 
a szakemberek, mennyire fon-
tos a térségben a hol Aeropo-
lisként, hol Airport Cityként 
emlegetett gazdasági közös-
ség kiépítése, mert az előnyös 
helyzetbe hozná a helyi vállal-
kozásokat, így munkahelyeket 
is teremtene, valamint bevéte-
leket hozna a légikikötő von-
záskörzetében lévő kerületek-
nek, településeknek.

Jó hír, hogy mindez már 
folyamatban van. A Budapest 
Airport Zrt. vezérigazgatója, 
Rolf Schnitzler a november 
21-i ünnepségen emlékezte-
tett: az utas- és az áruforga-
lom az elmúlt három évben 
egyaránt emelkedett a Liszt 
Ferenc Nemzetközi Repülő-
téren, és – mint azt a Cargo 
City egy éven belüli felépítése 
is példázza – folynak az indo-
kolt fejlesztések. Tehát épül az 
Aeropolis.

INDULHAT  
A NÖVEKEDÉS
Rolf Schnitzler azt is elmondta, 
hogy az áruforgalom az elmúlt 
három évben 60 százalékkal bő-
vült, és tavaly 150 ezer tonna árut 
raktak át a repülőtéren. A Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium 
parlamenti államtitkára, Magyar 
Levente hozzátette: a kapacitások 
fejlesztését a piac már régebb óta 
igényelte, s a Cargo City felépítése 
– a tervezést és az előkészítést is 
figyelembe véve – 15 évig tartott.

Ám éppen jókor készült el, 
mert jóllehet a felszólaló szak-
emberek szerint a cargoüzletág 
jelenleg világszerte – így Buda-
pesten is – stagnál, van lehetőség 
a bővülésre. A tervek szerint a 
logisztikai központ megnyitásá-
val évi 250 ezer tonnás kapacitás 
érhető el, ami csaknem kétszere-
se az eddiginek. 

A Budapest Airport eddig 
már több mint harminc bérlővel 
írt alá szerződést, a legnagyobb 
bérlő a Celebi és a Menzies földi 
kiszolgáló lesz.

– A civilekkel kapcsolatban milyen 
változás várható, továbbra is lesznek 
megbélyegzett szervezetek?
– Valaha több száz civil szervezet 
volt bejegyezve a kerületben. Kö-
zülük 20 és 40 között lehet azok 
száma, amelyek most bármiféle 
életjelet mutatnak, a pályázatokon 
pedig alig 10–15-en vesznek részt.
– Ez azt jelenti, hogy voltak preferált 
szervezetek, a többiek meg úgy gon-
dolták, nem érdemes pályázni, mert 
úgysem kapnak támogatást?
– Ez bennem is felmerült, és arra a 
következtetésre jutottam: sokan nem 
látták értelmét, hogy benyújtsák 
a pályázatukat, mert tudták, nem 
nyerhetnek. Pedig a civil szerveze-
tekben olyan emberek dolgoznak, 
akik tenni akarnak a környezetü-
kért. A civilségnek ez az alapja. És 
ha a működésükhöz segítségre van 
szükségük, akkor fontos, hogy a 
kerület vezetőihez fordulhassanak, 
hogy innen is próbáljuk segíteni a 
munkájukat.
– Az önkormányzat oldaláról milyen 
együttműködési lehetőségek vannak?

– A civil kerekasztalt újra össze-
hívjuk, és élettel töltjük meg. Fel 
fogjuk venni azokkal a szerve-
zetekkel a kapcsolatot, amelyek 
most is láthatóak, de nem túl ak-
tívak. Szeretnénk őket tárgyaló-
asztalhoz ültetni, megtudni, mit 
szeretnének, milyen területekkel 
foglalkoznak, és mit várnak az 
önkormányzattól. Nem a bele-
szólás és nem a kontroll a célunk, 
hanem a párbeszéd. Bevonni 
őket a civileket érintő terveze-
tek előkészítésébe, és nem csak 
a végrehajtásban kérni a segítsé-
güket. Arra törekszünk, hogy új 
minőségű párbeszéd alakuljon ki 
az önkormányzat és a kerületben 
működő civil szervezetek között.
– Ehhez toleranciára is szükség 
lesz, mert nem minden civil szer-
vezet ért mindenben egyet az ön-
kormányzattal, tehát tudni kell 
őket meghallgatni.
– Ez a lényeg. Hallgassuk meg 
egymást, beszélgessünk, vitat-
kozzunk, cseréljünk eszmét, ezt 
hívják párbeszédnek. Ne felülről 

mondják meg, hogy a társadalom 
mit szeretne, hanem alulról szer-
veződve találják ki, mi a fontos a 
közösségnek, mit képviseljenek.

FIATALOK ÉS TÍZ 
NEMZETISÉG
– A fiatalok jellemzően csak érin-
tőlegesen vesznek részt a közélet-
ben. A politikusok akkor szoktak 
szóba állni velük, amikor elérik a 
szavazói életkort.
– Ez eddig lehet, hogy igaz volt. 
A beszélgetésünk előtt a diákön-
kormányzat képviselői voltak itt 
megbeszélésen, amelyen bizto-
sítottam őket arról, hogy nem 
csak a diákparlament kötelezően 
előírt fóruma keretében fogunk 
találkozni. Nem protokolláris 
együttműködést tervezek, ha-
nem nyílt sisakos, a problémák-
ra koncentráló megbeszélést. 
Megállapodtunk, hogy rend-
szeres lesz az eszmecsere az ön-
kormányzat és a diákok között. 
Hogy a kerület mostani vezetése 

ezt mennyire fontosnak tartja, 
jelzi az, hogy lesz egy ifjúság-
politikával foglalkozó tanácsno-
kunk Nagy Károly személyében. 
Egyébként ő a legfiatalabb ön-
kormányzati képviselő a testü-
letben, 22 éves. 
– Hány nemzetiség van bejegyezve a 
kerületben, és milyen együttműkö-
dést terveznek velük?
– Budapesten az egyik legtöbb, 
tíz nemzetiségi önkormányzat 
alakult meg a XVIII. kerületben. 
Rendkívül összetartó csapatról 
van szó, színes kulturális életet 
élnek. Azt kértem a nemzetiségi 
önkormányzatok vezetőitől, hogy 
minél több olyan rendezvényt 
készítsenek elő, amin közösen 
tudnak megjelenni, ezzel is szim-
bolizálva a népek közötti barátság 
jelentőségét. 

TESTVÉRVÁROSOK
– Pestszentlőrinc-Pestszentimrének 
szerteágazó testvérvárosi kapcsola-
tai vannak. Hogy lehet ezt a kerület 
érdekében kihasználni?
– A helyi önkormányzatok kül-
kapcsolatainak legelterjedtebb 
formája a testvérvárosi kap-
csolatrendszer. E forma alapja 

éppen a helyi népesség, a helyi 
nemzetiségi kötődések, az anya-
ország és az elszármazottak kö-
zötti kapcsolatok megtartása, 
a kulturális örökség ápolása és 
fejlesztése, a hagyományőrzés. 
A testvérvárosi kapcsolatok je-
lentősége abban rejlik, hogy az 
önkormányzatok koordinálá-
sával hivatalos, intézményi és 
személyes, lakossági kapcsolatok 
alakulnak ki.
– Hova látogat el először 
új kerületi vezető?
– Polgármester úr a november 4-i 
beszédében említette, hogy a „biz-
tonságunk, a jövőnk Európában 
van”, és ezt a testvérvárosi kapcso-
latokban is jelenítsük meg és széle-
sítsük ki. 
– Új testvérvárosokra gondol?
– Pontosan. Vegyük fel a kapcso-
latot Európának azzal a felével, 
amelyikkel most nincs, vagy csak 
korlátozott a kapcsolatunk.
- Hogyan lehet elérni, hogy a testvér-
városi látogatások ne protokolláris 
utazások legyenek?
- A testvérvárosi kapcsolatokban 
rejlő lehetőségek kihasználása, 
azok fejlesztése minden telepü-
lésnek új eszközt ad a kezébe ah-
hoz, hogy elősegítse saját életé-

nek, kultúrájának, gazdaságának 
fejlesztését, ápolja és gazdagítsa 
a hagyományait, és olyan megol-
dásokat ismerjen meg, amelyek 
adaptálásával jobban tudja kezelni 
a közügyeit, és hatékonyabban tud-
ja megoldani a problémáit. Szeret-
nénk, hogy minél több diákunk, 
tanárunk, sportolónk, művészünk 
jusson el a testvérvárosainkba, ők 
hazahozzák a tapasztalataikat, és a 
jó hírünket vigyék innen, a XVIII. 
kerületből.
Kőrös Péterrel, Ferencz Istvánnal, Pet-

rovai Lászlóval és Somody Lászlóval 
Gyuricza Péter beszélgetett

DÉL-PESTI ORVOSOK TUDOMÁNYOS NAPJA
A kezelés elutasítása kockázatosabb lehet a mellékhatásoknál

A FŐVÁROSI KAPCSOLAT

EGY BOEING NEM BOEING
Egyszerre több gép, nagyobb forgalom, több bevétel

ÚJFAJTA PÁRBESZÉDRE VAN SZÜKSÉG

BODZAY ZOLTÁN 

Ha létezik egyáltalán olyan, hogy 
az ember jókor jó helyen kíván 
rosszul lenni, akkor erre a leg-
megfelelőbb alkalom a dél-pesti 
egészségügyi dolgozók tudomá-
nyos napja lehetett volna a Rózsa 
Művelődési Házban, hiszen ott 
november 22-én annyi gyógyító 
volt koncentráltan együtt, hogy 
ott nagy biztonsággal tehette 
volna meg. 

– A 36. alkalommal jöt-
tek itt össze az orvosok, hogy 
megbeszéljék egymás között 
a saját szakterületükről hozott 
tapasztalatokat, újdonságokat, 
érdekességeket – köszöntötte a 
résztvevőket dr. Szebényi Attila, 
az eseményt szervező Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre Egészség-
ügyi Szolgáltató Nonprofit Köz-
hasznú Kft. ügyvezető igazgatója. 

Köszöntőjében Szaniszló Sán-
dor is a rendezvény hagyománya-

ira hívta fel a figyelmet, hiszen – 
mint mondta – ez a tudományos 
nap már évtizedek óta hozzájárul 
ahhoz, hogy a XVIII. kerületben 
színvonalasabb legyen az egész-
ségügyi ellátás. A polgármester 
hangsúlyozta: városvezetőként 
azt tudja felajánlani a kerületiek 
egészségének megőrzése érde-
kében, hogy az önkormányzat 
továbbra is egyik legfőbb felada-
tának tekinti az ilyen típusú ren-
dezvények támogatását.

– Az általános egészségügyi 
helyzet tekintetében Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre a közép-
mezőnyben foglal helyet, ami 
a kerületi orvosok munkáját 
dicséri, hiszen sokszor igen 
nehéz körülmények között kell 
dolgozniuk. Az önkormány-
zat részéről azért kell minél 
több erőfeszítést tenni, hogy az 
orvosok munkája ne csak er-
kölcsileg, hanem anyagi szem-
pontból is megbecsült legyen 
– mondta, kiemelve: a költség-
vetési rendeletalkotás előtt álló 
önkormányzat minden évben 
egy kicsit jobb körülményeket 

kíván teremteni az egészségügyi 
ellátáshoz.

A tudományos napon négy 
blokkba osztva 22 előadás hang-
zott el többek között az orvos és a 
beteg közötti kommunikációról, 
az időskori immunrendszerről, 
a betegjogokról, az egészségügyi 
ellátás új kihívásairól a klíma-
változás közepette, a gyógyszer-
függőségről, a horkolásról, a 
hiperaktivitásról, a kamaszkori 
magatartászavarokról. 

A laikus számára talán az 
egyik legérdekesebb dr. Pilling 
János pszichiáter előadása volt 
a kezelések kockázatának kom-

munikációjáról. A Semmelweis 
Egyetem Magatartástudományi 
Intézete kutatója előadásának 
egyik legfontosabb üzenete az 
volt, hogy az orvos és a beteg 
kommunikációja során fontos 
a páciensben tudatosítani azt, 
hogy felnőtt, cselekvőképes em-
berként elutasíthatja az esetleg 
mellékhatásokkal járó kezelést, 
de ezzel is kockázatot vállal, 
méghozzá lényegesen súlyo-
sabbat, mint amennyi kockáza-
tot maga a kezelés hordoz. Az 
előadó a kockázati kommuniká-
ció konkrét technikai fogásait is 
megosztotta a hallgatósággal.

Ekkora a központ

A 2-es termináltól délre felépített központ két épületből 
áll, az árukezelő központ 21 ezer, az árutovábbító és 
irodaközpont 11 ezer négyzetméter. Ez utóbbi januárra 
készül el, és februárban kezdi meg az üzemelést. Az 
épületekkel együtt 32 ezer négyzetméter úgyneve-
zett forgalmi előteret is építettek, ahol egyszerre két 
szélestörzsű vagy négy keskenytörzsű gépet tudnak 
kiszolgálni. Az integrátor, azaz a csatlakozó társaságok 
(DHL, UPS, FedEx) a továbbiakban is az 1-es terminá-
lon üzemelnek.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Csaknem a duplájára növelheti a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülő-
tér éves áruforgalmát a Budapest Airport Zrt. a november közepén 
átadott új logisztikai központnak köszönhetően. A Cargo City kiutat 

mutat az üzletág stagnálásából.�Somody László felügyeli alpolgármesterként többek között a civil 
szervezetekkel, az egyházakkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, 
a kerület testvérvárosaival való kapcsolattartást, de hozzá tartozik a 

sport és a közművelődés is.

�Egészségügyi továbbképzés jelleggel idén 36. alkalommal tartották 
meg tudományos napjukat a dél-pesti egészségügyi dolgozók no-
vember 22-én a Rózsa Művelődési Házban.�Petrovai László alpolgármesterként a Fővárosi Önkormányzattal való kapcsolattartásért felel. 

Emellett a terület- és településfejlesztés, valamint a környezetvédelem tartozik hozzá.
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– Minden társadalomban, 
minden korban megvoltak a 
halottak búcsúztatásának a ha-
gyományai, s régen szorosabb 
érzelmi kötelékek és közössé-
gek segítették a gyászolót. Ma-
napság a búcsú sajnos sokak 
számára leszűkült a temetéssel 
kapcsolatos hivatalos tenni-
valókra. A gyászoló mellett a 
legtöbben legjobb szándékuk 
ellenére is zavarban vannak, 
hiányoznak a segítő eszközeik. 
Többek közt ezért is van nagy 
szükség a gyászfeldolgozó cso-
portokra. 
– Mi történik egy ilyen csoport-
ban? 
– A csoportban segítünk feltár-
ni az érzéseket, a fájdalmakat, 
támogatjuk a gyászfolyamatot. 
Csoportvezető kollégámmal 

meghatározott tematika szerint 
haladunk, s a régiek bölcsessé-
gét segítségül híva rítusokat is 
építünk: ez lehet gyertyagyúj-
tás vagy az emlékek felidézése 
fényképek segítségével. Egy-
egy alkalom történéseit erősen 
befolyásolja a résztvevők pilla-
natnyi igénye, hiszen az össze-
jöveteleken nagyon sok érzelem 
szakad fel. Ezeket megélve lehet 
csak egészségesen továbblépni. 
Olyan emberek között vállal-
hatjuk fel az érzéseinket, a dü-
hünket, a fájdalmunkat, akik 
tudják, hogy mit élünk át. Sok-
szor már az is nagy segítség, ha 
megtapasztaljuk, hogy az érzé-
seinkkel nem vagyunk egyedül, 
mások is hasonlót élnek át. 
– Hogyan zajlik normál esetben 
a gyászfolyamat?

– Nehéz meghatározni, mi a 
normalitás. A régiek gyászév-
ről beszéltek. Az elhunyt szü-
letésnapja, az első karácsony 
nélküle vagy éppen a halottak 
napja az első évben különö-
sen fájdalmas, az elengedéshez 
azonban át kell élni az elhunyt 
nélkül ezeket az alkalmakat. 
A gyász több szakaszból álló 
bonyolult folyamat. Az első re-
akció általában a sokk, az üres-
ség, az elutasítás – amikor még 
nem is tudjuk elhinni a halál-
hírt. Ezután egy kontrollált 
fázis jön: intézni kell a teme-
téssel kapcsolatos teendőket, 
ilyenkor az érzelmek háttérbe 
szorulnak. A temetés után tör 
rá a gyászolókra a magány, a 
megsemmisülés érzése. Testi 
tüneteket is tapasztalhatunk: 
ez lehet álmatlanság, étvágyta-
lanság vagy akár légszomj. Ezt 
követi az elfogadás, a tudatos 
emlékezés, amiben egyre több 
a szép emlék is. Végül pedig a 

feldolgozás szakasza követke-
zik, az élet újratervezésének 
fázisa. 
– Mi jelezheti azt, hogy valaki 
nem boldogul a gyászával, hogy 
segítségre lenne szüksége?
– A gyász folyamata bármelyik 
szakaszban megakadhat, felbo-
rulhat, módosulhat.  Ha több év 
elteltével a gyászoló még mindig 
állandóan csak a veszteségével ké-
pes foglalkozni, kizárólag az van 
jelen a gondolkodásában és a cse-
lekedeteiben, az már kóros lehet. 
Ilyenkor indokolt a szakember se-
gítsége, s mindvégig nagyon fon-
tos a család és a barátok jelenléte.

További információ:
Pesterzsébeti Egészségfejleszté-
si Iroda, Jahn Ferenc Dél-pesti 
Kórház, Nővérszálló, földszint
E-mail: efi20info@delpestikor-
haz.hu, Telefonszám: 289-3212
Személyes ügyfélfogadás hét-
főtől csütörtökig 11 és 15 óra 
között.

RÉSZEGEN 
VEZETETT, 
KIRÚGTÁK
A repülőtér felé tartott az a busz, amelynek a veze-
tője ittasan ült a volán mögé. Szerencsére nem jutott 
messzire.

Elszántan akarhatott berúgni november közepén a repülőtérre 
közlekedő 200E buszjárat egyik sofőrje: saját protokollja szerint 
ugyanis a BKV munkakezdés előtt és a nap zárásakor is megszon-
dáztatja minden járművezetőjét – az említett vezetőnek mégis si-
került úgy leinnia magát, hogy az már a kívülállóknak is szemet 
szúrt, ezért rendőrt hívtak.

A sajtóban megjelent közlések szerint egy hónapon belül ez 
már a második ilyen eset volt Budapesten. Az igazság azonban 
az, hogy ha az ember felkeresi a rendőrség honlapját, a hírek 
közt azt olvashatja, hogy az ittas buszvezetés az egész ország-
ban gyakori jelenség. És persze külföldön, például a tengeren-
túlon is akad rá példa. Idén az egész angol nyelvű világsajtót 
bejárta – egy videóval illusztrálva – a washingtoni iskolabuszt 
részegen vezető Cathrine Maccarone híre, aki miatt az utasai 
hívtak rendőrt.

A 200E busz vezetője nem szállított utasokat akkor, amikor a 
rendőrök a Népligetnél félreállították, megszondáztatták, majd 
a pozitív eredmény láttán további vizsgálatokra küldték. A BKV 
azonnal elbocsátotta a súlyosan felelőtlen sofőrt.

K. Gy.

Bábok és bábosokMég néhány hét türelemre van szükség a Havannán közlekedőknekKÖZÉLET KULTÚRA

Évtizedek óta soha senkinek 
nem volt oka arra, hogy hozzá-
nyúljon az egykor Nagy-Bur-

ma-vasútként ismert vonal vá-
gányaihoz. Most eljött az idő. 
Akik november 24. környékén 

az Üllői út és a vasútvonal talál-
kozásánál jártak, munkagépe-
ket és szakembereket láthattak, 
amint bontják a síneket.

– A vasúti átszelés nem al-
kalmas arra, hogy a jövőre ér-
kező alacsonypadlós CAF-villa-
mosok akadálytalanul tudjanak 
közlekedni az 50-es vágányain, 
ezért kell ezeket átalakítani – tá-
jékoztatott a közösségi oldalán 
az ügyről informálódó Petrovai 
László alpolgármester, hozzá-
téve, hogy hamarosan a Béke 
tér átalakítása is megkezdődik. 
– Még az idén elkezdődik a pe-
ronok akadálymentes átalakítá-
sának engedélyezése, tavasszal 
pedig az átépítésük is, így a jövő 
év végére az 50-es viszonylaton 
közlekedő szerelvények fele már 

új, korszerű, akadálymentes 
CAF-villamos lesz.

A BKK az 1-es villamos 
vonalán már üzemeltet ilyen 
villamosokat, s a honlapon 
közzétett tájékoztatás szerint 
2020-ban újabb 21 ilyen jármű 
áll forgalomba a fővárosban. 
Az alacsonypadlós villamos 
belső kialakítása megfelel a 
kor követelményeinek, a biz-
tonságról fedélzeti kamerák, 
a kedvező hőmérsékletről lég-
kondicionáló berendezés gon-
doskodik. A legkorszerűbb 
technológiai elvárásokkal 
összhangban a villamosok az 
energia-visszatápláló rendsze-
rük révén takarékosan hasz-
nálják fel az energiát. 

(keg)

BÁBOK, BÁJ, KISUGÁRZÁS 
ÉS IGÉNYESSÉG

GÁZOS TÁJÉKOZTATÁS

EMLÉKEZZÜNK HALOTTAINKRA – DE HOGYAN? 

JÖNNEK AZ ÚJ VILLAMOSOK

A kerületi gyerekeknek nem kell 
különösebben bemutatni a Babos 
Bábos Társulatot, hiszen éppen tíz 
esztendeje kezdték el a működésü-
ket a PIK-ben. Ha pedig hozzászá-
moljuk azt a sok-sok gyereket, akik 
az elmúlt egy évtized alatt meg-
fordultak itt a bábos előadásokon, 
akkor már olyanok is lehetnek köz-
tük, akik azóta felnőtté váltak. Az 
sem földtől elrugaszkodott sejtés, 
hogy – visszagondolva az emlé-
kezetes előadásokra – nemsokára 
esetleg a saját gyerekeiket vihetik a 
társulat programjaira.
Az elmúlt évtizedet megörökítő 
fotókon az előadásokon túl első-
sorban a gyermekarcokra kon-
centráltak a kiállításszervezők. 

Ezek az arcok mindannyiszor 
mosolyogtak, vagy egyenesen 
nevettek, egyiken sem láttunk 
sírást vagy szomorúságot.

A társulat történetét bemutató 
kisfilmben elhangzott, hogy sok 
minden történt az életükben, a 
rengeteg meseelőadás révén ba-
rátságok alakultak, mesék és me-
sekönyvek születtek, találkozások, 
meseestek, könyvbemutatók, kép-
zések jöttek létre. A szemük előtt 
váltak néhányan iskolás bábját-
szókká azok közül a kicsik közül, 
akik tíz évvel korábban még az 
anyukáikkal nézték a Mesekuckót. 

A bájt, a kisugárzást és az 
igényességet méltatta Lipcseyné 
Horváth Ágnes mind a társulat 

előadásaiban, mind az alkotók 
személyében. Az intézményvezető 
köszöntötte a Babos Bábos Társulat 
alapítóit, Babos Esztert, aki a PIK-
ben a Bábos Mesekuckó foglalko-
zásokat vezeti, és Bíró Brigittát.

Szentirmai László művészpe-
dagógus örömét fejezte ki azért, 
hogy vannak olyanok, akik néző-
ként kezdték, és ma már művelik 
a bábozást. A Magyar Bábjátékos 
Egyesület elnöke szerint nagy 
szükség van arra, hogy a fiatalok 
valamit, bármit csináljanak akár 
a kezükkel, hogy megtudják, érte-
nek valamihez. Úgy véli, a bábozás 
nagyon jó „alagút” ahhoz, hogy az 
emberek magukra ismerjenek. A 
Babos Bábos Társulat javarészt a 

fővárosban bábozott az elmúlt tíz 
év alatt kicsiknek és nagyoknak, 
de örömmel utaznak az ország 
egyéb területeire is. Volt alkal-
muk játszani falunapon, sport-
rendezvényen, különböző intéz-
ményekben, hotelek, művelődési 
házak, könyvtárak által szervezett 
programokon, s gyakori látogatói 
bölcsődéknek, családi napközik-
nek, óvodáknak és iskoláknak is.

Kifejezetten babákra hangolt 
előadásaik az egész piciknek 
szólnak. Emellett nekik ajánlják 
a Bábos Mesekuckót is. Sikere-
sen viszik el mondókás-dalos 
meséiket két-három heti rend-
szerességgel családi napközikbe. 
Repertoárjukban megtalálhatók 
az óvodás korosztálynak való 
darabok is, illetve természetesen 
a kisiskolásokra is gondolnak.

-bodzay-

Az útfelújítás, a közműháló-
zat-csere, a karbantartó munkák 
szükségességét nem lehet két-
ségbe vonni. Ám a forgalmi rend 
ezekkel járó változásai által oko-
zott kellemetlenségeket – érthe-
tő okokból – gyorsan magunk 
mögött szeretnénk tudni. 

Így vannak ezzel a Havanna 
lakótelepen élők is. A Barta La-

jos utcában mind a gépkocsi-, 
mind az autóbusz-forgalom 
jelentős. Az ott lakók, az arra 
közlekedők jó ideje várják, hogy 
a feltúrt utcában helyreálljon a 
rend. A munkálatok milyensé-
géről, illetve a tervezett átadási 
határidőről érdeklődtünk az 
illetékes projektgazdánál, de az 
írásban, illetve telefonon feltett 

kérdéseinkre lapzártánkig nem 
érkezett válasz a Nemzeti Köz-
művektől.

Olvasóinknak csupán hi-
vatalosnak nem tekinthető hí-
rekkel szolgálhatunk. Eszerint 
a környező ingatlanokat ellátó, 
több évtizede lefektetett gázve-
zetékek cseréje vált szükséges-
sé. A munkálatokkal járó több 

száz méter hosszú forgalomlas-
sító útszűkítés napjai meg van-
nak számlálva, a befejezésüket 
december derekára tervezik, 
így a karácsonyi ünnepeket 
megelőző, halmozottan sür-
gő-forgó készülődési időszakra 
visszaállhat a zavarmentes for-
galmi rend.  

G. A.

Jövőre az 50-es villamos vonalán is szolgálatba állnak az 
új, alacsonypadlós villamosok. A pályaszerkezet átalakí-
tása már folyamatban van az Üllői úton.

Tárlattal ünnepelték a Babos Bábos Társulat működésének tizedik évfordulóját a Pest-
szentimrei Közösségi Házban. A november 10-i megnyitón nem csupán beszédek hang-
zottak el a jubileum alkalmából, hanem a gyerekek örömére a bábok is bemutatkoztak.

FÉLÚTON
A szokásoktól eltérően az ötvenedik születésnapját ün-
neplő Frech’ Gábor nem csupán kapott,  de hozott is 
ajándékokat. Félúton című előadóestjén a Kondor Béla 
Közösségi Házban november 15-én verselt, énekelt és 
gitározott.

Amennyiben az elmúlt ötven év félutat takar, akkor még hosszú, 
közös örömünkre szolgáló művészi karrier áll Frech’ Gábor előtt. 
Sokoldalúsága legendás. Nemcsak mint „fanyűvő” éli az életét (fa-
faragó dinasztia leszármazottja), hanem 1986-ban már a valami-
kori Steinmetz gimnázium világot jelentő diákszínpadán találta 
magát. Később a pestszentlőrinci Gulner Gyula Általános Iskola 
tanára lett, ám az Ascher Oszkár Színház művészeként a „szent 
színpad” is élete része maradt. 

Az ünnepi irodalmi est repertoárjában többek között Ady 
Endre, Bogdán József, Horváth Sándor, Pilinszky János, Remé-
nyik Sándor, Wass Albert versei, Cseh Tamás dalai szerepeltek.

Az előadóest utolsó, nyolcvanadik percében visszaköszönt Ady 
Endre Szeretném, ha szeretnének versének címadó sora. Frech’ 
Gábornak sikerült begyűjtenie a közönség szeretetét. Szerettük ka-
rakteres verselését, fafaragó munkához is szokott, ám a finom gi-
tárjátékban is remeklő kezeit, szívből jövő énekprodukcióját. Az est 
végén Varga Ferenc, a Kondor Béla Közösségi Ház vezetője, egyben 
az est házigazdája minden jelenlevő, sőt a kerületiek nevében is egy 
szikrázó tortával kívánt boldog születésnapot a művésznek.

-gönczöl-

MEGNYÍLT A JÉGPÁLYA A PIAC TÉREN
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megnyílt a jégpálya az Üllői út közvetlen szom-
szédságában lévő sátortető alatt, hogy kellemes szórakozást nyújtson azoknak, akik a 
jég hátán is szeretnék megélni a tél adta örömöket. Ebben a szezonban sem lesz üres a 
pálya, mert már a nyitás napján sok százan éltek az önkormányzat kínálta lehetőséggel.

 
Igazán szép téli nap, kék égbolt, napsütés fogadta azokat, akik úgy döntöttek, hogy sportolással, moz-
gással kezdik a meteorológiai tél, a december első napját. A régi piac helyén ismét megnyílt a műjég-
pálya, amely sok éve szerez örömöt a téli sportok kedvelőinek. 

A JÉGTERASZ JÉGPÁLYÁI
Volt dolga a jegyeket osztó Popper Ferencnek, mert ha nem is tolongtak a pénztárnál, de sokan vára-
koztak, hogy az átszerelés, a cipő korcsolyára váltása után bejussanak.

A pályáról Devecseri Balázs műszaki vezetőt kérdeztük, aki érthető izgalommal várta a nyitányt, 
hiszen ha az jelesre sikerül, akkor feltehetően „sima” lesz az egész téli idény.

– Érthető, hogy izgalommal vártuk a premiert, de cégünk, a jeget biztosító Jégterasz már profi. Több 
helyütt biztosítottuk már a fiataloknak a csúszkálás örömét, köztük a Westend és az Aréna Plaza jégte-
raszán is, de a „mi jegünkön” csúszkálhattak Újpesten, Vácon, Érden is. Akármennyire is üzlet ez, öröm 
látni, hogy minden évben sokan jönnek, sőt, mondhatom, mindig többen élvezik a telet a mi jegünkön.

Apukák is belevetették magukat a téli sportba, s a lurkóiknak megtanítva az első lépéseket, csúsztak 
körbe, nem mindig az országos csúcsot veszélyeztető idővel, de nem is erről volt szó, hanem arról, hogy 
megtanuljon a srác biztonságosan csúszni a jégen, ne érezze úgy, hogy idegen közeg van a lába alatt.

A korizást követően jókedvűen szereltek át a gyerekek, s lettek ismét „mezítlábasok”. Az, aki de-
cember első napján kapta az első leckét a legszigorúbb edzőtől, az apukától, február végére egészen 
biztosan a profik, a jég hátán is megélők közé tartozik majd.

A korcsolyázni vágyókat természetesen büfé is várja, s közvetlenül a sátor mellett mód nyílik a 
korcsolyák megélesítésére is.

Örömhír, hogy a belépő ára 800-ról 300 forintra csökkent.
 R. F.

…Akkor most valamit a várakozás ide-
jéről és arról, hogy „tér és idő mechanikus 
határait képes elmosni a minőség, a jóság, a 
szépség és az igazság ereje”

Ilyenkor advent idején mindig Pilinszkyt szoktam olvasgatni, felütöm valahol egyik kötetét 
szinte csak találomra (többnyire a Szög és Olaj címűt). De valahogy mindig jó mondatok 
jönnek elém. „Mire is várakozunk ádvent idején? – kérdezi például egy helyütt (A vára-
kozás szentsége). – Jézus születésére, arra, hogy a teremtett világban maga a teremtő Isten 

is testet öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-rég megtörtént.” Ezen én is olyan sokat és 
sokszor gondolkodtam el. Az ünnepvárás ünnepélyességén. Vagy nem is ez a jó szó? Hiszen 
az ünnep beköszöntével mindig várunk valami szépet és kellemest, amiben azonban már maga 
a várakozás ad az embernek egyfajta lelki többletet. Persze a gyerekkor csodáit semmi sem 
hozhatja vissza, de mégis. 

Jó esetben a felnőttben is megmarad valami abból a gyermekből, aki még hitt a csodák-
ban. A Kisjézus megszületésében, a jászol szentségében, abban, hogy a jó elnyeri a ju-
talmát, a rosszakat pedig megbüntetik. Jaj, jó voltam-e eléggé? Pedig akkoriban még nem 
lehetett olyasmiket hallani a televízióban (hol volt még a televízió?!), hogy elvisz a Kis-
jézus a pokolba, és sütögetni fog, mint egy sertésoldalast. Jó néhány évvel ezelőtt ütötte 
meg a fülemet ez a mondat valamelyik gyerekműsorban, de azóta sem tudom elfelejteni. 
Egészen rettenetes kinézetű figurák valami űrmatricákat gyűjtöttek benne, amiket a müzlis 
dobozok tartalmaztak, de mindegyik csak egyet-egyet, úgyhogy ahhoz, hogy bárki is egy 
valamire való gyűjteménnyel rendelkezhessen, fel kellett vásárolni a teljes müzlis készletet. 
Annyi müzlit megenni viszont nem lehetett, mit is kellett hát csinálni: valahogy el kellett 
tüntetni a müzlit, hogy aztán újabb és újabb müzlis dobozokat lehessen vásárolni. Később 
a hősök valami út menti gyorsétkezdébe tértek be, amire ez volt kiírva: „Edd meg és győz-
tél!”, miközben időnként hatalmas robbanások rázták meg a tévékészüléket (sajnos csak 
hangban), és különféle lények azt rikoltozták benne, hogy öljük meg, öljük meg! 

Nem is tudom, miért maradt ez meg ilyen mélyen bennem. Talán, mert akkor kezdtem 
sajnálni a mai (holnapi?) gyerekeket, akiknek ilyesmikkel tömik a fejét (lelkét). A pokolban 
sütögető Kisjézussal, meg hogy öld-meg-öld-meg…

Ezt írja a jegyzet folytatásában Pilinszky: „Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A 
felületen az ember köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő három 
– múlt, jelen és jövő – látszatra összebékíthetet¬len fázisa. A felületen igen. De nem a 
mélyben. Ott, a mély¬ben mindig is tudta az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait 
képes elmosni a minőség, a jóság, a szépség és az igazság ereje.”

Majd még ezt is: „Az ádventi várakozás lényege szerint: várakozás arra, Aki van; ahogy 
a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás az után, aki van, aki a miénk. (…) 
Ádvent idején mi arra várakozunk és az után vágyódhatunk: ami megtörtént, és akit kétezer 
esztendeje jól-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána és várakozunk rá, azzal, 
hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből.”

Pilinszky így összegez: „Az ádventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de 
való¬ban mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet 
mindennél valóságosabban vágyakozik az után, akit magához ölel és örök újszülöttként 
a karjai között tart.”

Talán éppenséggel az ünnep a mi… örök újszülöttünk? És a várakozás az áldott állapot? 
(Különben ma nem mentem piacra, elvoltam magamban.)

Gyermekkorunktól fogva ismerjük az élet alapvető törvényét: aki egyszer megszületett, az el is távozik. Egy ismerősünk vagy 
családtagunk elvesztése mégis váratlan hatással lehet az életünkre. A gyászról, az elengedésről, a veszteségek feldolgo-
zásának nehézségeiről Juhászné Lacsni Henriett mentálhigiénés szakemberrel, a Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda 
vezetőjével beszélgettünk, aki egyben az EFI Gyászcsoportjának vezetője is.
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Ünneplő Kandó iskola: 40 év – 40 fa SZÍNESPedagógusok demonstráltak az Országház előttMOZAIK

PEDAGÓGUSOK TÜNTETTEK A KOSSUTH TÉREN
Magasabb bért, alacsonyabb óraszámot követeltek  

A LOMBJUKKAL 
KÖSZÖNIK MAJD MEG
Juhar- és kőrisfák „születtek” a Kandó téren 

TEMESI LÁSZLÓ 

Derűs napra virradtak ezen a 
szombaton a magyar pedagógu-
sok, akik a Magyar Tudományos 
Akadémia előtt gyülekeztek, és 
onnan a Parlament elé vonultak. 
A Kossuth tér megtelt elszánt, 
de egyben bizakodó tanárokkal, 
hogy leckét adjanak az oktatá-
sért felelős politikusoknak. A 
gondolataikat, a követeléseiket 
jó pedagógusok módjára vilá-
gosan és érthetően fogalmazták 
meg a transzparenseiken. Pél-
dául: Rabszolga vagy pedagó-
gus vagyok?; Életkezdés, csalá-
dalapítás 134 900 forint kezdő 
tanári fizetésből, ez vicc? Majd 
a mikrofonban: a pedagógustár-
sadalom türelme mára elfogyott, 
ezért követelik, hogy a kormány 
rövid időn belül határozott lé-

péseket tegyen az oktatás vala-
mennyi dolgozója fizetésének 
emeléséért, munkaterheinek 
csökkentéséért, társadalmi meg-
becsültsége növeléséért! 

A demonstrációból természe-
tesen nem vonhatták ki magukat 
a kerületi pedagógusok sem.

SZÁZAN A 
KERÜLETBŐL
– Szép számban jöttünk Pest-
szentlőrincről és Pestszentimré-
ről, a huszonegy tanintézmény-
ből legalább százan itt vagyunk 
– informált Sinkovicsné Pirigyi 
Katalin, a Pedagógusok Szak-
szervezetének (PSZ) XVIII. ke-
rületi titkára, egyben a fővárosi 
szervezet elnöke, akit csak nagy 
nehezen fedeztünk fel a tömeg-
ben, szakszervezeti pólóba búj-

va, ahogy a körülötte lévő kol-
légáit is láttuk.  

Balázs Erzsébet, a kerületi tit-
kárhelyettes, tankerületi össze-
kötő arra kérte lapunkat, hogy a 
teljesség kedvéért említsük meg: 
jó a kapcsolatuk Bak Ferenccel, 
a Külső-pesti Tankerületi Köz-
pont igazgatójával, aki megígér-
te, hogy maximálisan támogatja 
a szakszervezet munkáját és 
törekvéseit. Ezt várják el egyéb-
ként a kormánytól is…  

AZ OKTATÁS ÜGYE 
A TÁRSADALOM 
ÜGYE

Honnan, miből indult ki ez a 
fővárosi, sőt országos mértékű 
felháborodási hullámsorozat? 
A PSZ XXXI. kongresszusa 

döntött úgy szeptember végén, 
hogy amennyiben a kormány 
a magyar közoktatás napjáig, 
azaz november 22-ig nem telje-
síti a pedagógusok követeléseit, 
ezek érvényesítésére az ősszel 
tüntetést szerveznek, de ha ez 
sem elég, akkor januárban or-
szágos sztrájkot tartanak. A 
megadott dátumig nem történt 
semmi. Ezt előre látva még a 
kongresszust követő sajtótájé-
koztatón fogalmazta meg Szabó 
Zsuzsa, a PSZ elnöke, hogy mi-
vel az oktatás ügye az egész tár-
sadalom jövőjét meghatározza, 
már november 30-án országos 
demonstrációt szerveznek Bu-
dapesten. 

Érdemes a kongresszus záró-
közleményéből is idézni, hogy 
jobban megértsük a magyar ta-
nárok helyzetét és problémáit: 
„Az ország fejlődése és jövője a 
jól működő oktatási rendszertől 
függ. Minőségi képzés, oktatás 
nélkül a sokat hangoztatott ver-
senyképesség is veszélybe kerül-
het. Ám nem lehet jó az oktatás 
ott, ahol a pedagógusok bére 
nemzetközi összehasonlításban 

is megalázóan alacsony, mun-
katerhük viszont az Európai 
Unióban az egyik legmagasabb. 
A nevelést és oktatást segítők, 
továbbá a technikai dolgozók 
évek óta szinte éhbérért látják el 
nagyobb megbecsülésért kiáltó 
feladataikat. A XXI. században 
– csupán szavakban – elvárt 
minőségi oktatást nem lehet 
XIX. századi módszerekkel és 
eszközökkel megvalósítani. A 
diákok sem készülhetnek fel az 
élethosszig való tanulásra, ha 
elavult lexikális tudást követel-
nek tőlük az állami „egyentan-
könyvekből”. A PSZ követeli, 
hogy csökkentsék a diákok 
munkaterheit, ezenkívül vegyék 
figyelembe a gyermekek egyéni 
fejlődési sajátosságait a beis-
kolázásnál. A PSZ továbbra is 
követeli, hogy állítsák vissza a 
szabad tankönyvválasztást, ad-
ják vissza a tanároknak a tanítás 
módszertani szabadságát!”

A november végi tünteté-
sen tehát a jövőnkért fáradozó 
pedagógusok ezeknek a kö-
veteléseknek adtak hangot a 
Kossuth téren. Azt, hogy mind-

ezt meglátták, meghallották-e 
„odafönt” – ismerve a magyar 
egészségügy helyzetét is – majd 
a jövő dönti el. 

RÉSZLET EGY 
NYÍLT LEVÉLBŐL
„A PSZ felháborodással és ag-
godalommal értesült a sajtóhí-
rekből arról, hogy az új szak-
képzési törvény hatálybalépését 
követően az állami fenntartású 
szakképzésben foglalkoztatottak 
elveszíthetik közalkalmazotti 
jogviszonyukat. A PSZ hiába 
vesz részt több mint egy éve a 
Szakképzési Innovációs Tanács 
(SZIT) munkájában, a szakkép-
zésben dolgozók élet- és munka-
körülményeiről egyáltalán nem 
nyílt lehetőség konkrét párbe-
szédet folytatni. A SZIT legutób-
bi ülésén, október 18-án is kité-
rő választ adott az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
(ITM) képviselője a PSZ alelnö-
kének konkrét kérdésére: igaz-e, 
hogy a szakképzésben foglalkoz-
tatott kollégák elveszíthetik köz-
alkalmazotti védettségüket?”

Büszkén mesélhetett a novem-
ber 22-i eseményről az intéz-
ményvezető, Novák Csilla.

– Az elmúlt évek során nem-
egyszer bizonyította már az 
iskolánk, hogy ha kell, erős és 
összetartó közösséggé tud vál-
ni. Így volt ez most is, amikor a 
gyerekek az előkészítésben is, a 
megvalósításban is a sok segítsé-
get nyújtó szülőkkel közösen el-
ültették azokat a fákat, amelyek 
évtizedeken át állni fognak, hir-
detve ennek a példának az ere-
jét, amely szükségeltetett ahhoz, 
hogy most új, hogy úgy mond-
jam, az életük hajnalán álló cser-
jékről, fákról beszélhessünk.

GÖMBÖSÖK 
ÉRKEZTEK
Elmondta az igazgatónő azt is, 
hogy ökoiskola a Kandó, s ebből 
fakadóan az a legfontosabb, hogy 
védjék a sok-sok helyről naponta 
„megrángatott” környezetünket, 
s azoknak is segítsenek, akik elül-
tették őket.

– Nem is sok év múlva a 
lombjukkal, az árnyukkal mon-
danak majd köszönetet az „élet-
re hívóiknak”.

A gömbös kőrisek és gömbös 
juharok mellett tíz gyümölcsfa 
került a helyére november 22-
én. Az elültetésük előtt a Kandó 
természetesen kikérte a kerületi 

főkertész tanácsát is, akinek az 
útmutatásával még szakszerűb-
bé vált e jövőnek szóló munka. 

– A közterületre ültetett fa-
fajtákat a főkertész asszony hatá-
rozta meg, az ő szakszerű taná-
csának köszönhetően lett a kőris 
és a juhar.

SOKAT TANULTAK
– A „tízmilliós” mozgalom a cser-
jéket egyharmadnyi fának értéke-
li, ezért a novemberi ültetés hiva-
talosan 59 fa elültetésének számít. 
Az ültetésben, valamint a gödrök 
kiásásában és a kötözésben, akár-
csak a közvetlen utógondozásban, 
a segítségünkre volt a Városgazda. 
Náluk szakszerűbben nem tudtuk 
volna elvégezni a munkát még 
akkor sem, ha sok ismeretet gyűj-
töttünk össze és tanultunk meg a 
fákról, a kezelésükről, a közterü-
letre ültethetők paramétereiről és 
magáról az elültetés módjáról. 

– A fák közül kettőt Szaniszló 
Sándor polgármester és Petrovai 
László alpolgármester hozott és ül-
tetett el – tette hozzá az igazgatónő. 

�Nincs kellő politikai akarat az oktatás valós problémáinak a megol-
dására – ezt hangoztatják már hónapok óta az elkeseredett peda-
gógusok, akik úgy érzik, túlterheltek, ráadásul éhbérért dolgoznak, 

nincsenek megbecsülve. Mostanra betelt a pohár, és november utolsó 
napján utcára vonultak…

�A környezetüket védték, szépítették a Kandó Téri Általános Iskola 
diákjai, a tanárok és a szülők, amikor 40 fát ültettek el az iskola 
mellett és mögött, a „10 millió fa” mozgalom keretében. Mivel az 

iskola az idén ünnepli fennállásának 40. évfordulóját, nem véletlen, hogy 
a jubileum jegyében pontosan 40 fát ültettek.  

Kunhalmi Ágnes országgyűlési képviselő:
– Gratulálok a szülők közösségének, hogy teljes összefogással megvalósították e remek 
elképzelést. A civil kezdeményezésnek és a közös cselekvésnek óriási szemléletformáló és 
közösségteremtő ereje van. Minden ilyen kezdeményezést támogatunk, segítünk és tisztelünk. 

Petrovai László alpolgármester: 
– Sok gyermek, szülő és pedagógus vett részt a Kandó téri faültetési akcióban. Az akcióhoz 
az önkormányzat két várostűrő, előnevelt fával, valamint technikai és logisztikai segítséggel 
járult hozzá. A „10 millió fa” országos programhoz csatlakozott a Kandó téri iskola is, mi meg 
segítettünk elültetni a 40 éves suli 40 fáját.  Gratulálok a szülők közösségének, hogy összefog-
va megvalósították ezt az elképzelést. 

SEMMIT RÓLUK 
NÉLKÜLÜK 
A Klímabarát 18 projekt keretében workshopra invitálták  az érdeklődőket a Kondor 
Béla Közösségi Házba november 25-én. A műhelybeszélgetés címe: A XVIII. kerület klí-
mastratégiája, helyzetértékelés, problémák és célok. 

Gyorsan változó világunkban nem egyszerű felkészíteni a jövő generációit az elkövetkező évtizedek 
kihívásaira. Ezek közül az egyik legnagyobb kétségtelenül a klímaváltozás, amely az élet számos terü-
letét érinti, s hatásai a felmelegedés ütemével párhuzamosan erősödnek. Gondolkodásmódunk, napi 
döntéseink már most nagyban befolyásolják azt, hogy a Föld mennyire lesz élhető. Ennek szellemében 
nyitották meg a közösségi ház színháztermének ajtajait a kerületi klímaworkshop előtt.

A köszöntőjét követően Petrovai Lászlótól, a környezetvédelemért is felelős alpolgármestertől meg-
tudtuk: 

– Önkormányzatunk ez év nyarán kezdte meg klímastratégiájának az elkészítését, és íme, már egy 
workshop keretében civil egyesületek, magánszemélyek tudásának beemelésével közösen gondolko-
dunk a megvalósítható, elsősorban kerületünket érintő klímastratégia kialakításáról. Mottónk: Sem-
mit róluk nélkülük. A rendezvény résztvevőit asztaltársaságokra osztották, így kerültem többek között 
egy olyan anyuka társaságába, akinek a szemléletváltásra tett kiváló javaslatait írásba is foglaltuk. 

A hat asztaltársaságra osztott mintegy huszonöt résztvevő nem a véletlennek köszönhette a meg-
hívást. A pályázat kiírását követően beérkező több mint négyszáz online és kétszázat is meghaladó 

offline levél tartalmának, témaérzékeny-
ségének figyelembevételével küldtek meg-
hívókat a szervezők. 

A rendezvényen Beleznay Éva szakmai 
szakértő, moderátor különféle gyakorlati 
feladatokra kérte fel a részvevőket. 

A kölcsönös bemutatkozás után a „Mit 
várok, mivel lennék elégedett a folyamat 
során?” kérdésre kaptunk az asztaltársa-
ságok által egyeztetett válaszokat. A csen-
det csupán a sercegő tollak hangja törte 
meg, ugyanis a következő feladatra – ké-
szítsenek listát a legfontosabbnak tartott 
problémákról – írásban kérték a választ. 
Íme, egy csokornyi a listán szereplő té-
mákból: a közlekedés során kibocsátott 
káros anyagok, a zöldterületek karbantar-

tása, szemléletformálás, a pazarlás csökkentése, kézzel fogható javaslatok, kerékpáros közlekedés. 
A műhelymunka résztvevői „Viszontlátásra a decemberben tartandó második rendezvényen” kö-

szöntéssel búcsúztak el.
  -gönczöl-

SZMOG NÉLKÜL ÉLNI
Kerekasztal-beszélgetést szervezett az önkormányzat a kerületi diákönkormányzat tag-
jainak és pedagógusoknak a részvételével a városházán. A november végi találkozón 
hasznos ötletek hangzottak el arról, hogyan lehetne csökkenteni a légszennyeződést és 
ezzel hadat üzenni a szmognak. 

Habár az utóbbi időben jelentős előrehaladás tapasztalható a légszennyezés visszaszorításában, a korai halálozási 
okok között továbbra is az első helyek egyikén állnak az Európai Unióban. Közismert, hogy a légszennyezés sú-
lyos hatással van az ökoszisztémára, a gazdaságra, csökkenti a termelés mértékét, és jelentős anyagi károkat okoz. 
Az EU-ban olyan környezetvédelmi keretrendszer kidolgozásán és végrehajtásán dolgoznak, amely megoldást 
kínál a helyi önkormányzatok és vállalkozások légszennyezettségből adódó problémáira.

Az Európai Bizottság kezdeményezésére létrejött Urban Innovative Actions (UIA), azaz az Innovatív Városi 
Akciók program Európa-szerte erőforrásokhoz segíti a városi térségeket annak érdekében, hogy különféle új, 
Európában eddig egyáltalán nem használt megoldásokat azonosítsanak és teszteljenek a települési kihívások 
megválaszolására. Az UIA tehát innovatív, kreatív és eredményorientált projekteket támogat, s a kezdeménye-
zésre összesen 372 millió eurós keret áll rendelkezésre. A legfeljebb három év megvalósítási időtartamú projek-
tek által az Európai Regionális Fejlesztési Alaptól igényelhető támogatás mértéke maximum ötmillió euró.

A pályázati kiírás témaköreiből a XVIII. kerületi önkormányzat a levegőminőséget választotta ki, ezért hívta 
össze a diákönkormányzat tagjait és a pedagógusokat a szmogmentesítési workshopra. Kőrös Péter alpolgár-
mester egy vitaindító, illetve ötletárasztó kérdéssel nyitotta meg a találkozót: Tegye fel a kezét, ki jár kocsival 
iskolába, kit visznek autóval a szülei reggelente? A megjelentek jelentős számban emelték fel a kezüket…

Ezután a diákok és a pedagógusok azon ötleteltek hosszú perceken keresztül, hogyan és mivel lehetne ki-
váltani a reggeli és délutáni légszennyező kocsikázást. Felmerült a biciklivel, busszal, villamossal való gyakoribb 
közlekedés, illetve az, hogy a szülők fogjanak össze, és négy gyerekkel ne négy autó menjen az iskolába, hanem 
ideális esetben csak egy…  Bőven van még min ötletelni, erre találták ki az Innovatív Városi Akciók programot. 
Így biztosak lehetünk abban, hogy nem utoljára találkoztunk a levegő tisztaságáért tenni akaró értelmes lőrinci 
és imrei fiatalokkal.

(temesi)

KORMÁNYHIVATAL – AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN

A PATIKÁKBAN AZ INFLUENZA 
ELLENI OLTÓANYAG
A 60 év fölöttiek számára térítésmentesen érhető el 1,3 millió adag influenza el-
leni oltóanyag. A várandós kismamák, a cukorbetegek, a szív- és érrendszeri 
betegségben szenvedők, a veleszületett vagy betegség, kezelés révén szerzett 
immunhiányos állapotban szenvedők szintén ingyenesen kaphatják meg a vé-
dőoltást. Négyezer adag áll rendelkezésre a három év alatti (de fél évnél idő-
sebb) gyerekek oltására. 

Aki az influenzaszezonban vállal gyermeket, annak is ajánlott a védőoltás. Célszerű a védőol-
tás beadatása az egészségügyi intézményekben és az állattartásban dolgozóknak is. Járvány 
még nincs, így mostanában érdemes kérni az oltást, amelynek beadása után két hét alatt 
alakul ki a védettség. Az influenza elleni védőoltás idén is három komponensű, két A és egy 
B vírusvariánst tartalmaz. 

Az oltóanyagban nincs élő vírus, ezért megbetegíteni nem tud. Az oltóanyag beadatását 
követően az emberi szervezet immunizálásához 10–14 napra van szükség, így javasolt minél 
előbb igénybe venni a védőoltást.
Ingyenes védőoltásra jogosultak:
• a 60 éven felüliek (egészségi állapotuktól függetlenül)
• a krónikus légzőszervi betegségben szenvedők, például az asztmás betegek
• a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők
• az immunhiányos betegek (a daganatos betegségben szenvedők is)
• a krónikus máj- és vesebetegek
• az anyagcsere-betegségben szenvedők
• a várandós nők és azok, akiknek a gyermekvállalása várhatóan az influenzaszezonra esik
• az egészségügyi dolgozók
• az ápolást, gondozást nyújtó egészségügyi/szociális intézmények dolgozói
• a sertés és baromfi tartásával, szállításával, feldolgozásával, megsemmisítésével foglalkozók
A védőoltásról a háziorvosok adnak bővebb tájékoztatást. Azok, akik nem tartoznak a veszé-
lyeztetett csoportokba, a gyógyszertárakban szerezhetik be az oltóanyagot.

KÖZÖS KÉPVISELŐKNEK 
INDÍT KÉPZÉST A BKIK
Társasházkezelői OKJ-végzettséggel nem rendelkező közös képviselőknek indít képzést a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara olyan alapismeretek elsajátítására, amelyek biztosítékot jelentenek arra, 
hogy a jövőben kellő szakmai tudással, a törvényi előírások megértésével és betartásával, felelősen 
végezzék a tevékenységüket. A nagy érdeklődésre való tekintettel januárban újra induló képzésre 
folyamatosan várják a jelentkezőket.

Magyarországon ma mintegy 4,4 millió a lakások száma, amiből közel 1,5 millió társasház életét 
közös képviselők vagy társasházkezelők irányítják, gyakran sok tízmillió forintos költségvetésről 
gondoskodva. A tulajdonosi közgyűlésen megválasztott közös képviselők jelentős része eddig szak-
irányú végzettség és megfelelő tudás nélkül dolgozott. A nemrég módosuló társasházi törvény elő-
írásainak a jövőben csak azok a közös képviselők lesznek képesek eleget tenni, akik kellő szakmai 
tudással rendelkeznek.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében indított közösképviselő-képzésen a társashá-
zak tulajdonosainak képviseletéhez és a tulajdonosi közösség felhatalmazásából eredő feladatok ellátásá-
hoz szükséges általános, jogi, műszaki és gazdasági ismereteket sajátíthatják el a résztvevők.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által engedélyezett oktatás elsősorban az OKJ-s tár-
sasházkezelői képzettséggel nem rendelkező közös képviselőknek, intéző- és számvizsgálói bizottsági 
tagoknak ajánlott. A 2020 januárjában induló 40 órás képzés 8 héten át mindössze heti 1x5 órát vesz 
igénybe, így a résztvevők a munkájuk mellett is el tudják azt végezni. A sikeres vizsgát tevők hivatalos 
tanúsítványt kapnak.

A képzés díja: bruttó 70 ezer forint, mely az oktatást, a vizsgaköltségeket és a tananyagot is tartalmazza.

Részletek és jelentkezési lap a http://kozoskepviselokepzes.bkik.hu oldalon.
Telefon: +36-1-488-2439

Jelentkezési lap benyújtása:
•  személyesen: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. 1. emelet 107. szoba, hétfőtől csütörtökig 9-től 15 óráig, pén-

teken 9 órától 12.30-ig
•  e-mailben: felnottkepzes@bkik.hu
•  postai úton: BKIK, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
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A felhívás így szólt a szellemi ver-
senyre: „Jelentkezni kizárólag az 
elektronikusan beküldött jelent-
kezési lappal lehet, regisztrációs 
díj nincs, egy iskolából maximum 
három kétfős csapat jelentkezhet, 
október 21-ig. A csapatoknak 
rendelkezniük kell a legalapve-
tőbb számítógépes ismeretekkel, 

például teszt kitöltése, szövegek 
keresése a Google segítségével, 
képek letöltése, másolása, pre-
zentálása. Laptopot biztosítunk.”

Ebből is látszik, hogy milyen 
sokrétű ez a népszerű orszá-
gos történelmi megmérettetés, 
amelyre több mint százan jöttek 
el hazánk legkülönbözőbb ré-

szeiből. A zsűri neves történé-
szekből állt, az elnöke Závodszky 
Géza, az ELTE tanára, számos 
könyv, tankönyv szerzője volt. 

A verseny szervezője, dr. 
Grünvald Mária, a Pestszent-
lőrinc-Pestszentimrei Felnőttek 
Gimnáziumának igazgatója la-
punknak elmondta, hogy a téma 

ezúttal Batthyány Lajos, Deák Fe-
renc és Kossuth Lajos életpályája, 
munkássága, a magyar reform-
kor, az 1848-as polgári forrada-
lom, a leverését követő megtor-
lás, a kiegyezéshez vezető út, a 
dualista berendezkedés – vagyis 
a modern, európai Magyarország 
megszületésének időszaka volt.

– A verseny 2002-től létezik, 
idén tizenhetedik alkalommal 
rendeztük meg az önkormány-
zat és a Külső-pesti Tankerületi 
Központ támogatásával – tette 
hozzá az iskolaigazgató. 

A délelőtt az írásbeli felada-
tok megoldásával, teszt kitölté-
sével telt. A kora délutáni szóbeli 
fordulóba öt általános és öt kö-
zépiskolás csapat jutott tovább, 
s magukkal vitték az írásbeli 
pontszámokat. Ebben a döntő 
fordulóban a tárgyi tudás mel-
lett a kreativitásé volt a főszerep 
plakátkészítéssel, szituációs játé-
kokkal – ez utóbbiak keretében 
például elképzelt interjút készít-
hettek a diákok XIX. századi is-
mert magyar történelmi szemé-
lyiségekkel. 

A történelmi versenyt az ál-
talános iskolások kategóriájá-
ban a budapesti Városligeti Ma-
gyar–Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola nyerte, míg a 
középiskolások között a nyír-
egyházi Szent Miklós Görögka-
tolikus Általános Iskola és Gim-
názium végzett az első helyen. 
Jól szerepeltek a kerületi diákok 
is, a Pestszentimrei Ady Endre 
Általános Iskola csapata Hajnal 
Mátéval és Tick Donáttal a má-
sodik lett. 

 -temesi-

BODZAY ZOLTÁN 

Az Országgyűlés 2016 decem-
berében döntött arról, hogy no-
vember 12-ét, a szociális munka 
napját munkaszüneti nappá nyil-
vánítja az ágazatban dolgozók 
számára. Ilyenkor ráirányul a fi-

gyelem azokra a szakemberekre, 
akik az év minden napján segítik, 
gondozzák a segítségre szoru-
lókat. Pestszentlőrinc-Pestszen-
timrén november 26-án köszön-
tötték az ágazatban dolgozókat, s 
egyben átadták az önkormányza-
ti kitüntetéseket is.

SZAKMAI 
ALÁZATTAL
A szociális munka lényegében 
egyidős az emberiséggel, mert 
minden közösség gondoskodott 
valamilyen formában az elesettek-
ről, szegényekről, betegekről, idő-

sekről. Míg évszázadokon keresz-
tül az egyházak látták el a karitatív 
munkát, ez ma már jórészt az állam 
és az önkormányzatok feladata. 

Hasonlóan az ország többi te-
lepüléséhez, a XVIII. kerületben 
is azoknak az elesettekért, kire-
kesztettekért, támogatásra és se-
gítségre szorulókért dolgozó szak-
embereknek mondanak ilyenkor 
köszönetet, akik felelősségteljesen, 
áldozatkészen és nagy szakmai 

alázattal végzik a mindennapi 
munkájukat. A szociális munka 
napja alkalmat ad arra, hogy az 
önkormányzat megjutalmazza 
azokat a munkatársakat, akik a ke-
rületben legalább tíz éve végeznek 
elismerésre méltó gondozói mun-
kát a bölcsődékben vagy a család- 
és gyermekgondozásban.

ADJÁK ÁT A 
KÖSZÖNETET
– Büszkék vagyunk azokra, akik a 
XVIII. kerületben a szociális mun-
kát végzik, akik ezt a szerteágazó 
és emberiességet követelő felada-
tot ellátják. A díjazottaknak külön 
köszönjük mindezt, de kérem a je-
lenlevőket, hogy ha visszamennek 
a munkahelyükre, mindenkinek 
adják át ezt a köszönetet az egész 
éves kitartó és áldozatos munká-
ért, mert a dicséret mindenkinek 
jár a kerületben – mondta Sza-
niszló Sándor a Rózsa Művelődési 
Házban tartott ünnepségen. 

A polgármester hozzátette: bár 
az önkormányzat mindent megtesz 
annak érdekében, hogy jó körül-
ményeket teremtsen azoknak, akik 
másokról gondoskodnak, tudják, 
hogy igen nehéz feladatot látnak el, 
és hogy még jobbat érdemelnek.

PROBLÉMAMEG-
OLDÁS, KONFLIK-
TUSKEZELÉS

Kiemelkedő szakmai munkája 
elismeréseként A kerület szoci-
ális gondozója elismerő címet 

kapta Szabóné Gonda Irén. A 
gondozónő 2009 óta dolgozik 
a Gyöngyvirág Szociális Szol-
gálat Reménység Nappali Szol-
gálatánál. Feladata az idősek 
nappali ellátását igénybe vevők 
egészségügyi és mentális támo-
gatása. 

A kerületi családokért és 
gyermekekért díjat Csörsz Péter 
kapta, aki 2004 óta dolgozik a 
szociális szférában. Probléma-
megoldásra törekvő személyi-
ségének köszönhetően sikerült 
bevezetni a köznevelési intéz-
ményekben a konfliktuskezelő 
csoportfoglalkozásokat kerületi 
szinten is. 

CSALÁDOKÉRT, 
GYERMEKEKÉRT
Ugyancsak A kerületi családo-
kért és gyermekekért díjat ve-
hette át két kisgyermeknevelő: 
Hell Éva, aki 1996 óta dolgozik 
a Napsugár bölcsődében, és Ka-
rácsony Gyuláné, aki 1990-ben 
kezdett a Micimackó bölcsődé-
ben. 

A kitüntetéseket Szaniszló 
Sándor és Ferencz István alpol-
gármester adta át. 

A rendezvény műsoros ré-
szében Bencze Ilona Jászai Ma-
ri-díjas színész, érdemes művész 
előadásában elhangzott Arany 
János Rege a csodaszarvasról 
című verse és Török Valéria 
Mese a szeretetről című műve. 
Az Emerton-díjas Miller Zoltán 
színész-énekes a kedvenc dala-
ival szórakoztatta a közönséget.

„A hívek nyíljanak 
ki egymás felé…”
Építészeti nívódíjat kapott a 
kastélydombi Luther-kápolna

 
Amikor a múlt év áprilisában elhelyezték a pestszentim-
rei Luther-kápolna alapkövét, bizonyára kevesen gon-
dolták, hogy bő másfél esztendő múltán már rangos 
szakmai elismerésben is részesül az épület. Mégis így 
történt, hiszen novemberben Budapest Építészeti Nívó-
díjával ismerték el a Luther-kápolna megálmodójának 
munkáját. A vezető építéstervezőt, az Ybl-díjas Krizsán 
Andrást kérdeztük.

– Bizonyára boldoggá tette az elismerés, mert kit ne tenne azzá. 
Miként emlékszik vissza a tervezésre, az alkotómunka időszakára?
– Mivel evangélikus vallású vagyok, boldogsággal, de egyúttal 
nagy felelősséggel töltött el, amikor Győri Gábor esperes úr meg-
keresett, s elmondta, mit szeretne. A tervezés, hogy ne mondjam, 
az alkotás során megpróbáltam minden olyan építészeti elemet 
alkalmazni, ami visszatükrözte az elképzelésemet, ami számomra 
is, a hívek számára is fontos.
– Amikor elmegy a kápolna mellett, esetleg be is tér oda, hogy érzi: 
sikerült megvalósítani az elképzelését?
– Ha ránézek, úgy érzem, igen, s ez a nívódíj is megerősíti ben-
nem az érzést.
– Mi volt a tervezés alapkoncepciója, mit akart megvalósítani?
– A Luther-kápolna alapkoncepciója a magtár, más néven csűr-
templom, amelyet a protestáns lelkivilághoz közeli puritán for-
mák jellemeznek. Ezeket igyekeztem alkalmazni, s úgy elkészíteni 
a terveket, hogy azok ne csak az építészeti szabályoknak feleljenek 
meg, hanem meg is hívják a híveket a kápolnába.
– A nívódíjra pillantva elmondhatja, hogy sikerült…
– Ha így gondolják, akkor ez szakmai és lelki boldogsággal is el-
tölt, hiszen a sok más munkám mellett ez azért egy kicsit több, 
felemelőbb volt. Az, hogy az elismerésem összefüggésbe hozható 
akár a reformáció ünnepével, annak 500. évfordulójával, külön-
leges ízt is ad ennek. Tudni kell, hogy a reformáció jubileumával 
összefüggésben jutott állami támogatás is a munkálatokra, s ez 
biztonságot adott az építkezés hónapjai során.
– Mennyi időt vett igénybe a tervezés, s mennyit az építkezés?
– A felkérés után a tervezés is, az építkezés is körülbelül egy-egy 
éven át tartott. Gáncs Péter elnök-püspök úr tavaly tavasszal szen-
telte fel a kápolnát, amely azóta is szolgálja, s remélem, még soká-
ig fogja is szolgálni az evangélikusokat.
– Aki járt már a kápolnában és a szép, gondozott kertjében, annak 
szembeötlő, hogy a „Luther” közösségi térként is szolgál, ottmara-
dásra csábít az istentisztelet után. A hívek tehát valóságossá tették 
az elképzelését. 
– Az is a célom volt a tervezés során, hogy a hívek nyíljanak ki 
egymás felé ebben a térben. Egyébként joggal érezhetik akár a sa-
játjuknak is a kápolnát, mert sok segítség érkezett a kerületi vál-
lalkozóktól és a hívektől is.
– Amikor Gáncs Péter megáldotta a kápolnát, úgy fogalmazott, 
hogy olyan hajlékot akartak emelni, ahol Isten igéje mindenki szá-
mára elérhető…
– Remélem, hogy hétről hétre kézzel foghatóvá, érzékelhetővé 
tudják tenni a hívek ezt a kijelentést, mert ez a legfontosabb.

Díjazták a szociális ágazatban dolgozókat SZÍNESÉpítészeti elismerésben részesült a kastélydombi Luther-kápolnaHELYTÖRTÉNET

– Gyakran hallok az immun-
rendszer egyedülálló szerepéről 
szervezetünk jó formában tartá-
sában, ám feladatáról, működé-
séről igen hiányosak az ismere-
teim – mesélte egy hölgyvendég 
dr. Mary Györgyné kinezioló-
gus, akupresszőr, fülakupunktú-
rás addiktológus előadását meg-
előzően.

Az előadó, mintha meghal-
lotta volna a hölgy kívánságát, 
harcászati példákkal is illusztrál-
va ismertette az immunrendszer 

feladatait. Íme, egy rövid részlet 
az elhangzottakból:  

– Az immunrendszer a szer-
vezetnek az önfenntartását, a be-
tolakodó gombák, baktériumok, 
vírusok elleni védelmét szolgálja, 
és dolga a méreganyagok közöm-
bösítése is. Az immunsejtek a 
vörös csontvelőben képződnek. 
Megkülönböztetünk kis és nagy 
nyiroksejteket. A nagy nyirok-
sejtek körbeszimatolják a betola-
kodókat, majd visszavonulnak a 
csontvelőbe, védőanyagot állíta-

nak elő, amelyet a vér a problémás 
helyre szállít, a védőanyag ráte-
lepszik a betolakodóra, és elpusz-
títja azokat. Katonai hasonlattal 
élve a kis nyiroksejtek gyalogsági 
feladatot végeznek. Jönnek a kór-
okozó gombák, baktériumok, a 
gyalogság bekeríti őket, majd test 
test elleni küzdelemben hatásta-
lanítja az ellenséget. A vírusokkal 
nehezebb a nyiroksejtek dolga, 
mivel azok könnyen beépülnek 
magába a sejtbe, így egy vírust 
csak akkor tudnak hatástalaníta-

ni, ha az rövidebb-hosszabb időre 
kibújik a sejtből. 

Egy ötórai teának természete-
sen elmaradhatatlan része a tea-
fogyasztás. A szervezők többféle 
teával kedveskedtek a vendégek-
nek, akik a kikészített teafüvek-
ből maguk is összeállíthatták 
otthoni immunerősítő teájukat. 
Az immunrendszer összetett 
munkáját segítő teák listájáról – 
a teljesség igénye nélkül – nem 
hiányozhat a csipkebogyó, a ho-
moktövis, a (mézes) gyömbér, 
a citromfű, a baktövis és a mál-
nalevél sem. A C-vitamin pótol-
hatatlan immunrendszer-erősítő 
szerepe pedig közismert.

-gönczöl-

Micimackó és malacka történeté-
vel kezdte a köszöntőjét Gajdosné 
Szabó Anita intézményvezető: 

– A Füles születésnapjára 
szánt csupor méz Micimackó 
gyomrába került, a piros lufit a 
hasra eső malacka durrantot-
ta ki. Ám Fülest boldoggá tette 
az üres csupor, és a szakadt lufi 
ajándék is, mert tudta, az igazi 
ajándék az, amikor együtt lehet 
azokkal, akiket szeret. Számunk-
ra is a mai nap legnagyobb aján-
déka az, hogy együtt lehetünk 
mindazokkal, akiket szeretünk, 
tisztelünk, kedvelünk.

Az óvoda múltjáról, jelené-
ről és a tervekről is beszélt a 
köszöntőjében Ferencz István 
alpolgármester. Kiemelte, hogy 

az elkövetkező kerületi fejleszté-
si tervek célja az óvodák azonos 
szintre emelése. 

A szép emlékek sokaságát osz-
totta meg a szülinapi ünnepség 
vendégeivel Pándy Tamás, a Széky 
Társaság elnöke. Az előadásukhoz 
orgonasípszerűen felsorakozó 
apróságok közül volt, aki ijedt, 
volt, aki magabiztos ábrázattal, 
ám mindannyian átéléssel adták 
elő a műsorszámokat. Leírhatat-
lan siker kísérte az óvó nénikből, 
dadusokból verbuválódott kórus 
produkcióját. Az óvoda hétköz-
napjait is érintő kérdésekre, állítá-
sokra dalban válaszoltak, különös 
figyelemmel a népszerű slágerek 
szövegére. Íme, néhány példa: 
Vannak, akik reggelenként korán 

érkeznek az oviba… „Te csak várj, 
míg felkel majd a nap!” Vannak, 
akikért csak késő délután men-
nek… „Mondd, kis kócos, hol 
van a mamád?” A tanfelügyelet 
és minősítés előtt így nyugtatják 
magukat: „Nem vagyok ideges, fő 
a nyugalom…”

Az ünnepi megemlékezést 
„terülj, terülj asztalkám” követte, 
amelynél kedves asztaltársunk 
megosztotta a szülinapi bulin 
szerzett tapasztalatait: 

– Egyéb okok miatt kicsit 
stresszesen érkeztem, ám mint azt 
az óvoda dolgozóitól a meghívott 
vendégekig láttam, hol a nevetés-
től, hol a meghatódottságtól ne-
kem is kicsordultak a könnyeim.

Gönczöl András
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�A tél közeledtével szervezetünk az immunrendszer erősítését igényli. 
De mi is az az immunrendszer, és például milyen gyógyteákkal erő-
síthető? Válaszokat a Tomory Lajos Múzeum által szervezett Ötórai 

tea a villában című rendezvényen kaphattak a vendégek november 21-én.

�Nem egyszerű, ám hálás feladat élménnyé, emlékezetessé varázsolni 
egy-egy ünnepi eseményt. A 45. születésnapját ünneplő Pestszent-
imrei Gyöngyszem Óvoda kollektívájának a szeretet, érzelem és 

humor gazdag műsorával maradéktalanul sikerült ez november 22-én.

�Az egész nap a hazáról és a haladásról szólt november 22-én a 
Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Felnőttek Gimnáziumában. Ekkor ren-
dezték meg a hagyományos „Haza és haladás” Országos Történelmi 

Tanulmányi Versenyt közép- és általános iskolásoknak.

�A szociális ágazatban dolgozókat ünnepelték november 26-án a 
Rózsa Művelődési Házban, ahol ebből az alkalomból egyúttal kerületi 
kitüntetéseket is átadtak.

A HERRICH–KISS-VILLA TITKAI
A nosztalgia, a retró és nem utolsósorban a helytörténet szerelmesei könnyed, játékos formában fedezhették fel no-
vember közepén a Tomory Lajos Múzeum otthonát, azaz a Herrich–Kiss-villa titkait. 

A felfedező kaland résztvevői egy bizonyos Judit levelének másolatával, térképpel és felfedező lappal a kezükben indultak útjukra. A játék 
célja az volt, hogy megismerkedjenek a Herrich–Kiss-villa történetével, régi képek segítségével megfigyeljék, mi változott itt az idők fo-
lyamán, és elképzeljék, hogy évek múltán milyen lesz az épület és környezete.

A levélben, amelyből kicsengett, hogy mennyire szerette a villát, Judit arra kérte a játékosokat, hogy keressék meg a térképen megjelölt hely-
színeket, hogy megismerjék az épület és a kert történetét, s hogy megtudják, kik és hogyan éltek itt régen. Az első három állomáson egy-egy 
újabb levélrészlet és az épület egy részletét ábrázoló régi fénykép várta a felfedezőket. Ennek nyomán ellenőrizték, hogy megmaradt-e a régi tég-
ladíszítés, a szobor vagy a teraszra vezető lépcsősor. A negyedik állomáson a hajdanán a villa teraszán teázó hölgyeket ábrázoló fényképet és kis 
zsákokban teafüveket találhattak a felfedezők, és szaglással kellett kitalálniuk, melyik zsákocskában van mentatea. Az ötödik, hatodik és hetedik 
állomáshely már a Tomory Lajos Múzeum épületében volt. Az ötödik állomáson régi fotókat kellett figyelmesen megnézni, s így megválaszolha-
tóvá váltak a korábban feltett kérdések. A következő feladványt a kiállított családfa kínálta, amelyen az összegyűjtött információk birtokában meg 
kellett keresni a levelek íróját: rá is leltek a játékosok Herrich Szidónia és Bókay Árpád egyik lányára, Bókay Juditra, aki sok időt töltött a villában 
annak idején. A hetedik, egyben utolsó rejtvényt a kiállítóvitrinek őrizték. Fotók alapján meg kellett találni azokat a tárgyakat, amelyek mellett 
egy-egy betű szerepelt. A jegyzetelés és az összeolvasás eredményeként Kondor Béla nevét kapták meg, s ezt követően Szabó Zsófia művészettör-
ténész, kurátor vezetést tartott az Ekevasba fogott madárszárny – Kondor Béla A repülés vonzásában című kiállításon.

A rendezvény záróakkordjaként az érdeklődők elkészíthették saját pop-up villájukat, elképzelve, milyen lesz a villa környezete száz év 
múlva.

-gönczöl-

ÉLMÉNYEKBŐL 
TÖRTÉNELEM
Szép évfordulót ünnepelt november 29-én a Pestszentlőrinci Vándor Óvoda: a Szent 
Lőrinc-lakótelep jól ismert intézménye 45 éve nyitotta meg a kapuit.

Létezik egy fontos szakkönyv, amely az óvodáskorú gyerekek tanulásai nehézségeinek megelőzésében 
segít fejlesztőfeladatokkal. A Szent Lőrinc-lakótelepen működő Vándor óvoda Katica csoportjának 
óvónői egy ideje keresték ezt a könyvet – ezt az intézmény közösségi oldalán is közzétették. A keresést 
nehezítette, hogy a kötet 2007-ben jelent meg legutóbb a hazai piacon. Nem véletlenül volt hát nagy a 
meglepetés november 29-én, az óvoda 45 éves jubileumi ünnepségén, amikor Ferencz István alpolgár-
mester azzal kezdte az ünnepi köszöntőjét, hogy személyes ajándékként átnyújtotta a könyvet Szűcs 
Viola Emília intézményvezetőnek.

– Jó év volt a kerület számára az 1974-es – fogalmazott Ferencz István –, hiszen ekkor számos 
óvoda nyílt meg Pestlőrincen és Pestimrén, köztük a Vándor is. Mint az az alpolgármesteri méltatás-
ból is kitűnt, az intézmény kitűnően megtalálta a küldetését a lakótelepi környezetben, s a hetvenes 
évek óta számos generációt bocsátott már útjára. Időközben szoros munkakapcsolatot alakított ki a 
szomszédos Fecskefészek bölcsődével és Darus iskolával, így egy olyan oktatási-nevelési egység jött 
létre, amelyik a 8. évfolyam végéig otthont adhat az itt lakó gyerekeknek. A Vándorban a kilencvenes 
évek óta német nemzetiségi csoport is működik, így az ide járó gyerekek a német nyelvvel, kultúrával 
is megismerkedhetnek. 

Szűcs Viola Emília így foglalta össze az elmúlt négy és fél évtizedet:
– Generációk sora járt már ide, és mindenkinek vannak emlékei az itt töltött napokról, évekről. 

Ezekből az emlékekből áll össze a Vándor óvoda 45 éve – mondta.
K. Gy.
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Megnyitottunk a Királyhágó út 81. szám alatt!
Játékok, karácsonyi ajándéktárgyak, héliumos
lufi is kapható! Várunk mindenkit szeretettel!
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n MUNKAÜGYI CSOPORTVEZETŐ: A csoportvezető teljes 
felelősséggel tartozik a bérszámfejtésből és a TB ügyintézésből adódó feladatok 
pontos, jogszerű, szakszerű és határidőre történő ellátásáért, a vonatkozó 
hatósági és belső adatszolgáltatások aktuális állapotának megfelelő biztosításáért. 
Feladata a bérszámfejtésből és a TB ügyintézésből adódó feladatok koordinálása, 
a bérszámfejtési csoport feladatainak napi szintű támogatása és ellenőrzése. 
Kapcsolattartás a társosztályok vezetőivel, TB-kifizetőhelyi feladatok teljes 
körű ellátása. Elvárások: középfokú szakirányú végzettség (felsőfokú előnyt 
jelent), minimum 5 év hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, önállóság, 
jó problémamegoldó képesség, kiváló kommunikációs és tárgyalási képesség, 
határozott fellépés, energikus személyiség, felhasználói szintű számítógépes 
ismeretek (Word, PowerPoint, Excel, Internet Explorer, Outlook), Nexon4 és 
Nexonbér programok alapos ismerete.

n HUMÁNPOLITIKAI ASSZISZTENS: Feladatok: munkavállalókkal 
kapcsolatos teljes körű humánpolitikai feladatok, valamint az ehhez szükséges 
személyügyi dokumentumok kezelése, nyilvántartásával kapcsolatos feladatok 
ellátása. Munkavállalók személyi anyagainak kezelése, ellenőrzése, aktualizálása, 
munkaerő-toborzás és -kiválasztás teljes körű lebonyolítása, nyilvántartások, 
munkavállalói listák naprakész vezetése, szervezeti változások adminisztratív 
lekövetése, munkavállalók ki- és beléptetésének teljes körű munkaügyi 
adminisztrációja, ügyfelek tájékoztatása, felmerülő problémák komplex 
megoldása, szükséges jogszabályok és belső szabályzatok ismerete, alkalmazása, 
munkavállalók teljesítmény-értékeléséhez kapcsolódó adminisztratív feladatok 
ellátása. Elvárások: középfokú végzettség, munkaügyi területen szerzett min. 
5 éves szakmai gyakorlat, jó szervező, kommunikációs és problémamegoldó 
készség, megbízható, önálló, felelősségteljes munkavégzés, precíz, pontos, 
határidőben történő munkavégzés, fegyelmezett magatartás, csapatszellem, 
monotonitástűrés, Microsoft Office (Word, Exel) teljes körű ismerete. Előnyt jelent: 
NexonBér és Nexon4 programok ismerete

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, 
egészséges életmódban jártas sportos alkat, folyamatos, műszakos beosztás 
vállalása 

n TEHERGÉPKOCSI-VEZETŐ ÉS RAKODÓ: Elvárások: C és E 
kategóriás vezetői engedély; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat. Előny: D 
kategória megléte, emelő-gépkezelő (kivéve targonca) OKJ-s végzettség.

n PÁLYAKARBANTARTÓ CSOPORTVEZETŐ: Feladatok: a 
Társaság telephelyein, valamint a Társaság üzemeltetésében lévő intézmények 
sportpályáinak karbantartási munkálatainak a tervezése, szervezése és irányítása. 
A beosztott munkavállalók beosztásának elkészítése, munkájuk koordinálása, 
irányítása.  Elvárások: legalább középfokú, szakirányú pálya-karbantartási vagy 
kertészeti végzettség, kertészeti területen szerzett 2-3 éves tapasztalat, jó 
problémamegoldó és kommunikációs képesség, határozott fellépés, felhasználói 
szintű számítógépes ismeretek (Word, Excel, Outlook, PowerPoint), B kategóriás 
vezetői engedély. Előny, de nem feltétel: sportpályák (salak, élő- és műfüves) 
karbantartásában szerzett szakmai, továbbá vezetői tapasztalat.

n SEGÉDMUNKÁS: a Mélyépítési-, Magasépítési és Játszótéri karbantartási 
osztályokon segédmunkás feladatok ellátása. 

n VILLANYSZERELŐ: Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 
végzettség előnyt jelent.

n KŐMŰVES: középületek és lakások karbantartása, felújítása során kőműves 
feladatok elvégzése. 

n RENDEZVÉNY-ELŐKÉSZÍTŐ: Feladatok: rendezvények tárgyi 
feltételeinek biztosítása (sátrak felállítása, kordonozása, feliratok kihelyezése stb.), 
rendezvény ideje alatt ügyelet biztosítása, rendezvények után a terület eredeti 
állapotának visszaállítása (bontás, szállítás, raktározás). Elvárások: „C” kategóriás 
vezetői engedély, hátfalas emelőgép-kezelői végzettség, fizikai állóképesség, 
megbízhatóság. Előny: villanyszerelői végzettség.

n TELEPHELYI KARBANTARTÓ: Feladatok: az ingatlanok területén 
általános karbantartási feladatok ellátása, a kerten belüli munkák elvégzése 
(fűnyírás, gallyazás, kertészkedés, járdakarbantartás), az épületek és 
berendezések állapotának napi ellenőrzése, problémák észlelése, jelzése. 
Elvárások: „B” típusú jogosítvány, Előny, de nem feltétel: vízszerelői, villanyszerelői 
vagy lakatos végzettség. 

n JEGYPÉNZTÁROS: Feladatok: uszodák szolgáltatási és térítési díjainak 
beszedése, a kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátása, elszámolás a 
házipénztárral, beléptető karórák érvényesítése és visszavételezése, szigorú 
számadású nyilvántartások naprakész vezetése. Elvárások: középfokú szakirányú 
végzettség, hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előny, folyamatos, 
műszakos beosztás vállalása 

 Jelentkezés módja: Önéletrajzzal, e-mailben vagy postán, a pozíció 
megnevezésével az alábbi elérhetőségeken: E-mail: allas@varos-
gazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 1181 
Budapest, Baross utca 7.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. 

A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

WRIGHT DENTAL
HUNGARY KFT.

HOSSZÚ TÁVÚ 
FELADATAINAK 

MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ 
BETANÍTOTT 

MUNKÁSOKAT KERES

VÁLTOZATOS
gépkezelői munka

TISZTA, KULTURÁLT 
KÖRNYEZET 

1 vagy 2 MŰSZAK
JELENTKEZNI LEHET 

HÉTKÖZNAP:
1181 Budapest

Reviczky Gyula út 9-11
Tel.: 06 30 173 0909

E-mail: info@wdental.hu

Fogtechnika
Új helyen!
1173 Újlak utca 19. 
198-as busz  Kis 
utcai megállónál

Takács Krisztián
Tel.: 0630/225-1975

20 éve az Önök bizalmával
Fogsorkészítés, fogsorjavítás

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyvmentő Egyesü-
let kiemelten közhasznú könyvterjesz-
tésre pedagógusok útján vásárol köny-
veket, könyvsorozatokat, 
könyvtárakat.

Köszönet azoknak, akik 
könyvadományaikkal segí-
tik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083

SZOLGÁLTATÁS
 

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

n ÁCS – KŐMŰVES VÁLLAL pincétől a tetőig minden fajta munkála-
tokat, 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 ügyintézés-
sel. Szabó Balázs 06-20-264-7752 

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

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

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

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

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

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

n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, 
tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes 
kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 06-70-519-2470, Email: szerviz@
szerviz.info

n Kaiser  Viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, 
konvektorok és tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőr-
zése.  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 lakatos-
munkák. Tel: 06-30-299-12-11

n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍ-
TÁSA, 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 GÉP-
PEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! TEL.: 401-08-09 
PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vál-
lalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, 
zárak cseréjét, festését, hőszigetelő üvegezését, szigete-
lését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 
06-70-550-0269

n ASZTALOS JAVÍTÁST – GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI 
FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHA-
TÁR 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

n Életjáradékot fizetnék lakásáért! Leinformálható, referenciával ren-
delkező megbízható személy vagyok! Kálny Csaba 06-20/94-94-94-0

GYŰJTEMÉNY/RÉGISÉG
n Budai József  RÉGISÉGGYŰJTÖ  - KERESKEDŐ vásárolok 

készpénzért teljes hagyatékot, festményeket, órákat, 
dísztárgyakat, HERENDIT, ZSOLNAYT, ezüstneműket, bronz 
szobrokat, bútorokat, koloniált is. Könyveket, zongorát, 
csillárt, érméket, kitüntetéseket, stb. T.: 06-70-673-7787, 
email.: antik@magyarantik.hu

n BAKELITMÁNIA, híradástechnika, hangfalak, erősítők, lemezle-
játszók, bakelit lemezek, horgászfelszerelések, szerszámok, CD 
– DVD, könyvek, játékok, szalagos magnók vétele (Hibásat és nem 
működőt is!). Minden esetben díjtalan kiszállással! Pintér Nikoletta, 
06309734949, 0614668321, pinterregisegek@gmail.com

ÁLLÁS
n Új lézertechnológiás gyártáshoz, munkatársakat keresünk Kispesti 

telephelyű cégünkbe. Jelentkezés önéletrajz küldésével, kizárólag a 
munkarhodium@gmail.com e-mail címre küldve.

KÖRNYEZETBARÁT TECHNOLÓGIÁK 
BUDAPEST HULLADÉKKEZELÉSÉBEN

Kohéziós Alap

MEGKEZDŐDÖTT AZ EGYKORI CSÉRY-TELEP
EGY RÉSZÉNEK KÁRMENTESÍTÉSE

Budapest Főváros Önkormányzata megbízásából a STRABAG Építőipari Zrt. 2019. október 22-én kezdte meg a Budapest XVIII. 
kerület Ipacsfa utcában az egykori Cséry-telep részét képező Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló telek teljes kármentesítését.

Az előzetes környezetvédelmi vizsgálatok eredményeként kiadott hatósági kötelezésnek megfelelően – a Cséry-telepre épült - az egykor aszfaltkeverő üzemnek helyet 
adó Ipacsfa utca 14. szám alatti telek határán belül – határvonalat végig követve – résfalas lezárás készül a talajszinthez képest 9 -12 méter mélységig. A résfallal érintett 
területek talajcseréje során a résfal és a telekhatár közötti 7-14 m szélességű sávban a vállalkozó kitermeli és a mostani 2,2-4,6 m vastagságú szennyezett, salakos 
feltöltés helyett tiszta talaj kerül a helyére.

A talajvíz védelme érdekében a kármentesítési munkálatok részeként a teljes területet lefedő (zöldfelületekre is) csapadékvíz elvezető rendszer, illetve talajvízfigyelő 
monitoring kút rendszer létesül, amely figyelemmel kíséri az esetleges további szennyező anyagok bemosódását a talajvízbe. A résfalas körbehatárolás pedig 
meggátolja a talajvíz további kiáramlását a telekingatlanról.   
A kármentesítés és a projekt során érintett növényzetet (fák, zöldterületek) a munkálatokat követően – a helyi szabályozás szerinti 35% mértékű zöldfelületi mutatót is 
meghaladóan – újratelepítjük, ez által összesen – a telekingatlant körbehatároló véderdősávval együtt - több mint 13 500 m2 zöldfelületet hozunk létre.

A kármentesítési és kivitelezési munkálatokból fakadóan a környező utakon ideiglenesen megnövekedett teherforgalomra kell számítani, amely miatt a környéken élők 
türelmét és megértését kérjük. 

Az átmeneti forgalom növekedés kizárólag az Ipacsfa utca – Közdűlő út – Besence utca-t érinti, Méta utcai kihajtással.  Az elszállítás során érintett Budapest XVIII. 
kerület Méta utca – Besence utca kereszteződésében a Fővárosi Önkormányzat beruházása keretében előzetesen lámpás kereszteződés valósult meg a 
kármentesítési és kivitelezési munkálatokból fakadó forgalom szabályozására, segítve a helyi lakosok és az átmenő forgalom akadálytalan és biztonságos közlekedését 
a kivitelezési időszakra is.

A projekt keretében a jelenleg használaton kívüli telken egy úgynevezett Logisztikai és Szolgáltató Központ létesül, amelynek egyik elsődleges célja a dél-pesti kerületek 
hulladékgyűjtésből adódó forgalomterhelésének és a hulladékbegyűjtő járművek - az általuk megtett távolság csökkenésével - károsanyag kibocsátásának jelentős 
mérséklése, ezzel is hozzájárulva Budapest Főváros környezetvédelmi erőfeszítéseihez.

A dél-pesti régióban a közszolgáltatás keretében begyűjtött települési szilárd (kommunális) hulladékot a begyűjtést végző kukásautók jelenleg közvetlenül a Fővárosi 
Hulladékhasznosító Műbe, vagy a Pusztazámori Regionális Hulladékkezelő Központba szállítják. A begyűjtött hulladék ártalmatlanító helyre való szállítása Budapest 
közútjainak terhelésével jár. 

A Központ részét képező hulladékátrakó-állomás éves szinten 110 000 tonna kommunális hulladék tömörítését teszi lehetővé egy teljesen zárt, bűz-, és pormentes 
technológiával, alacsony zajkibocsátás mellett.  Egy tömörített hulladékot szállító gépjármű ennek eredményeként közel két hulladékgyűjtő jármű rakományát tudja 
környezetkímélőbb és a fővárosi közúthálózatot részben tehermentesítő módon a hulladékártalmatlanítás helyszínére eljuttatni.

A Központ részeként létesülő átrakóállomással így csökken a hulladék begyűjtését és szállítását végző célgépek szállítási ideje és a szállítási út távolsága, amelynek 
eredményeként az FKF a dél-pesti térségben végzett lakossági hulladékbegyűjtést kevesebb kukásautóval és gyorsabban tudja elvégezni, ezáltal a járművek 
károsanyag kibocsájtása mellett a kerületek belső forgalomterhelése is csökken. 

A Központ részeként gépjavító műhely, gépkocsi-, és konténer mosó, mérleg és szociális épület is létesül. 

A környező kerületek lakosságának jobb kiszolgálását biztosítja a projekt keretében megvalósuló újabb korszerű 1 900 m2 alapterületű hulladékudvar. A szakképzett 
személyzet által működtetett zárt hulladékátvevő helyen a háztartásokban keletkező veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő, valamint újrahasznosítható hulladékok 
átvétele történik. 

A kerületben ugyanezen projekt keretében 2015-ben nyitotta meg kapuit a Főváros egyik Szemléletformáló és Újrahasználati Központja. Ezen típusú létesítmények 
egyrészt hulladékudvarként működnek, ahol a budapesti lakosok leadhatják csomagolási és egyéb, anyagfajtánként szelektíven gyűjtött veszélyes, továbbá speciális 
kezelést igénylő hulladékaikat. Az átvett hulladékokat zárt környezetben ideiglenesen tárolja az üzemeltetésüket ellátó FKF Nonprofit Zrt. majd átadja – anyagfajtától 
függően – újrahasznosításra vagy ártalmatlanításra. Másodlagos funkciójuk az újrahasználat; a már megunt vagy feleslegessé vált, ugyanakkor más számára még 
használható tárgyak díjmentes átvétele. A cél az átvett tárgyak minél nagyobb arányban a lakossághoz való visszajuttatása, ezzel a hulladékkeletkezés csökkentése, 
az újrahasználati arány növelése. Harmadlagosan pedig a Központok modern oktatótermei lehetőséget biztosítanak környezetvédelmi, szakmai konferenciák, a 
fővárosban és különösen a környező kerületekben élő vagy tanuló gyermekek részére interaktív tanórák megtartására.

A szemléletformaló központ és a hulladékudvarok üzemeltetésével a Fővárosi Önkormányzat és az FKF egyik célja az, hogy az illegális 
hulladéklerakást minél nagyobb mértékben megelőzze helyben is, támogatva a lakosok életkörülményeinek folyamatos 
növekedését.

A Fővárosi Önkormányzat a „KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú projekthez kapcsolódóan aláírta 
a Budapest XVIII. ker. Ipacsfa utca 14. (hrsz. 140018/2) ingatlanon Logisztikai és Szolgáltató Központ 
kivitelezése és a létesítmény helyszínéül szolgáló telekingatlan kármentesítése, valamint a 
kivitelezéshez szükséges tervek elkészítése” tárgyú vállalkozási szerződést. A kivitelezési 
munkálatokra - az eredményesen zárult nyílt uniós közbeszerzési eljárás alapján - Budapest 
Főváros Önkormányzata a STRABAG Építőipari Zrt.-vel 2019. október 8-án kötött vállalkozói 
szerződést. A szerződés összértéke nettó 6 728 133 653 forint, amelyből a kármentesítési
munkálatokat fedező nettó 1 801 326 090 forintot Budapest Főváros Önkormányzata saját 
forrásból biztosítja. A tervezési és kivitelezési munkák értéke nettó 4 926 807 563 forint, 
amelynek a finanszírozása a KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú „A fővárosi 
hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a 
hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” elnevezésű projekt 
keretéből valósul meg.

A projekt teljeskörű befejezésének határideje: 2021. november 7.

A TERÜLET JELENLEGI ÁLLAPOTA
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Lipcseyné Horváth Ágnes a Pestszentimrei Közösségi Ház új vezetője SZÍNES

Számtalan szép sikerrel zárják 
az esztendőt a Budapesti Tig-
risek versenyzői, már előre jó 

kedvet és hangulatot csinál-
va maguknak a jövő évi ver-
senyekhez. Pataki Krisztián 

elmondta, hogy az egyik leg-
eredményesebb kerületi spor-
tegyesületként ezúttal Auszt-
riában gazdagították kiváló 
eredményeik számát, nem ke-
vesebb, mint 24 éremmel tér-
tek haza Sankt-Pöltenből. 

Az 5. Blackbelt Cupot 
nyolc ország versenyzőinek 
a részvételével tartották no-
vemberben. A sportolók for-
magyakorlat (kata), küzdelem 
(kumite) és töréstechnikai 
versenyszámokban mérték 
össze a tudásukat. Az érmet 
szerző magyar versenyzők kö-
zül is külön említést érdemel 
Kukucska József, az Eötvös 
Loránd Általános Iskola tanu-
lója, aki 2 arany-, 1 ezüst- és 

1 bronzéremmel a gyermek-
korosztály legeredményesebb 
versenyzője lett.

Végül álljon itt a tigrisek 
eredménysora, amelyhez a há-
zigazda és a többi külföldi csa-
pat is gratulált. Már csak azért 
is örülhetünk e kiváló eredmé-
nyeknek, mert ezzel is öregbí-
tették a versenyzők kerületünk 
amúgy is kiváló sportbeli meg-
ítélését. 

Íme, az ausztriai dicsőséglis-
ta: Csáki Máté 3 bronzérem, Dá-
nyi Leonetta 2 bronz, Galda Hel-
ga 1 bronz, Gyevi-Tóth Benedek 
1 bronz, Gyevi-Tóth Sarolta 3 
bronz, Kiss Viktor 2 bronz, Ku-
kucska József 2 arany, 1 ezüst, 
1 bronz, Marcsek Benedek 1 
bronz, Patakiné Zsiros Anikó 2 
bronz, Solymosi Hanna 1 bronz, 
Szőnyi Csilla 1 ezüst, 1 bronz, 
Takács Ágnes 1 bronz.

-róth-

ÖTÖDSZÖR IS 
VIZES GÁLA

 
A Városgazda Utánpótlás Akadémia úszószakosztályá-
nak a szervezésében ötödik alkalommal rendezik meg 
a Vilmos Endre Sportcentrum uszodájában az Adventi 
Vizes Gálát.  

A minden évben sokakat megmozgató esemény december 7-én 
délután 4 órakor kezdődik.

Az ünnepélyes megnyitót követően fényshow-t adnak elő az 
Árpád Gimnázium tanulói, majd   rendhagyó  akvafitnesz-bemu-
tatót láthatnak az érdeklődők, mielőtt a Városgazda Utánpótlás 
Akadémia (VUA) úszószakosztályának legfiatalabbjai tartanak 
bemutatót.

Ezt követően a VUA tanfolyamain részt vevő gyerekek 
úszástudását láthatja a közön-
ség, a családi váltóban pedig 
egy-egy felnőtt és gyermek 
mutathatja meg, hogy meny-
nyire ügyesek a vízben.     

Minden résztvevő ajándékot 
kap, s minden érdeklődőt és 
vendéget szeretettel vár az ese-
ményre a Városgazda Utánpót-
lás Akadémia.

MISKOLCTÓL PESTSZENTIMRÉIG VEZETETT AZ ÚTJA
A PIK új igazgatója: egy igazi népművelő 

ÉREMESŐ SANKT-PÖLTENBEN
Ausztriában is „haraptak” a Budapesti Tigrisek

TEMESI LÁSZLÓ 

– Mielőtt rátérnénk budapesti 
pályafutására, mennyire követte 
nyomon Pestszentlőrinc-Pestszen-
timre kulturális életét?
– Természetesen rendszeresen ol-
vastam, olvasom a helyi sajtót, és 
ha időm engedte, látogattam a ke-
rület kulturális intézményeit. Azt 
tapasztaltam, hogy a művelődési 
házak igen gazdag programot kí-
nálnak, szinte nem telik el egy hét 
sem jelentősebb esemény nélkül. 
Több kerületben is dolgoztam, de 
vallom, hogy a legélénkebbek közé 
tartozik az itteni kulturális élet.

„A NEVÜNK 
ÉS A SZÍVÜNK 
ÖSSZEKÖT!”

 – Akkor most rátérhetünk főbb 
budapesti állomásaira…

– Ideköltözésem után nem 
sokkal, 1991-ben éppen itt, a 
PIK-ben helyezkedtem el, de 
1993-tól két évig a VIII. kerü-
leti Gutenberg Művelődési Ott-
honban dolgoztam, majd rövid 
időre elvállaltam az Esztergom-
hoz közeli Búbánat-völgyben 
szervezett nemzetközi gyer-
mektábor kulturális életének 
irányítását táborvezető-helyet-
tesként. Ez a nyári időszak a 
gyerekek szeretetéből adódóan 
igazi feltöltődést jelentett szá-
momra. Ezután a szomszédos 
XVII. kerület következett, ahol 
összesen tizenhét évet dolgoz-
tam, hét évet népművelőként, 
tízet a Rákoskerti Művelődési 
Ház igazgatójaként. Ott rövid 
időn belül megnégyszerez-
tem az intézmény bevételét. A 
Dózsa, vagyis a mai Vigyázó 
Sándor Művelődési Ház nép-

művelőjeként tanfolyamokat, 
klubokat, gyermekműsorokat 
szerveztem, valamint hozzám 
tartozott a nyugdíjas korosztály 
és a hátrányos helyzetű embe-
rek programjainak szervezése 
is. Rengeteg szeretetet és meg-
becsülést kaptam azoktól az em-
berektől, akikért dolgoztam, és 
az akkori kollégáimtól is, hiszen 
megválasztottak a KKDSZ Köz-
művelődési és Közgyűjteményi 
Dolgozók Szakszervezete XVII. 
kerületi alapszervezetének titká-
rává. 2000-ben az önkormányzat 
felkérésére elvállaltam a Keresz-
túr nevű települések nemzetközi 
találkozójának megszervezését. 
Ezt a szlogent találtam ki: „A ne-
vünk és a szívünk összeköt!”
– Elismerték a munkáját?
– Igen, Rákoskertért díj, Kiemel-
kedő Lokálpatrióta díj, Keresz-
túriakért díj lett a jutalmam.

VONZOTTA A 
NAGYOBB KIHÍVÁS
– Ha ilyen sikeres volt, miért 
jött el? 
–  Egyszerű a magyarázata, át-
szervezés miatt. Megpályáztam 
az Erzsébetvárosi Közösségi 
Ház igazgatóhelyettesi posztját, 
amit százötven pályázó közül 
nyertem el 2011 szeptemberé-
ben. Remek kapcsolatot tud-
tam kialakítani a VII. kerületi 
óvodák és iskolák vezetőivel, 
valamint a civil szervezetek 
képviselőivel és a hozzánk járó 
látogatókkal. Büszke vagyok 
arra, hogy 2013-ban jótékony-
sági koncertet szerveztem Böjte 
atya Dévai Szent Ferenc Alapít-
ványa számára. 2019. június 30-
ával jöttem el onnan, és július 
1-jétől lettem a Pestszentimrei 
Közösségi Ház igazgatója.

– Mit emelne ki az erényei közül?
– Talán a szervező- és vezetői, 
kapcsolatteremtő és probléma-
megoldó készséget, a kommuni-
kációs képességet, a kreativitást 
és a lelkiismeretes munkavégzést.
– Árulja el, miért jött el nyolc év 
után Erzsébetvárosból, ahol szin-
tén sikereket ért el? 
– Azért, mert szükségét éreztem 
egy nagyobb kihívásnak, amit a 
PIK vezetői feladataiban láttam 
meg, és az eddigi néhány hónap 
tapasztalata igazolta is ezt szá-
momra. Végigdolgoztam a nya-
rat, hogy az őszi programokat 
zavartalanul be tudjuk indítani.

MINŐSÉGET 
MOSOLYOGVA 
MINDENKINEK!

– A tervei közül mit emelne ki?
– Csaknem negyvenéves köz-
művelődési területen szerzett 
tapasztalatommal, több mint 
tízéves vezetői gyakorlatommal, 
sokirányú szakmai tudásommal 

és a kialakított kapcsolati tő-
kémmel szeretnék hozzájárulni 
a Pestszentimrei Közösségi Ház 
közművelődési tevékenységének 
fejlesztéséhez. A legfontosabb 
célnak a pályázatomban meg-
fogalmazott vezetői szlogenem 
megvalósítását tekintem: Minő-
séget mosolyogva mindenkinek! 
Szeretném, ha ebben az intéz-
ményben mind a kollégáim, 
mind az idelátogatók jól éreznék 
magukat. Gazdag, megújuló 
programkínálattal igyekszünk 
minél több érdeklődőt becsalo-
gatni. Célom a hagyományőrzés 
mellett a megújulás is.
– Végezetül a családjáról is mon-
dana valamit?
– 1986-ban mentem férjhez, és 
egy évre rá megszületett Mar-
cell, majd két év múlva Dávid 
fiam. Férjem munkahely-vál-
toztatása miatt költöztünk Mis-
kolcról Budapestre, és nyomban 
itt, a kerületben leltünk ott-
honra, ahol nagyon jól érezzük 
magunkat. Ennek már csaknem 
harminc éve! 

Életút

Lipcseyné Horváth Ágnes 
a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem 
magyar–népművelés 
szakán végzett 1983-ban. 
Diplomamunkáját magyar 
nyelvészetből írta. Egye-
temi tanulmányai mellett 
idegenvezetői vizsgát is tett. 
Szakmai pályafutását 1983-
ban szülővárosában, Mis-
kolcon, a Diósgyőri Vasas 
Művelődési Központban 
kezdte, ahol főleg közön-
ségszervezésben, reklám-
ban és nagyrendezvények 
lebonyolításában szerzett 
tapasztalatot. Egy év múlva 
az Avas-dél lakótelep és 
egy iskola kulturális életének 
szervezésével bízták meg, 
majd riporterként és kultu-
rális programok ajánlójaként 
bekapcsolódott a Miskolc 
Városi Televízió munkájá-
ba. 1990-ben Budapestre 
költözött a családjával.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Amint azt megszokhattuk már, a Budapesti Tigrisek félelmetesek, tovább-
ra is sorra szállítják a jobbnál jobb eredményeket, méghozzá nemzetközi 
viadalokról is. A legutóbbi, novemberi sikerükről a szakmai vezetőjük, az  

V. danos Pataki Krisztián számolt be, aki maga is kiváló karatéka. 

�Új vezetője van a Pestszentimrei Közösségi Háznak. Ódor Katalint Lipcseyné Horváth Ágnes vál-
totta az igazgatói székben, aki szintén jelentős közművelődési tapasztalattal rendelkezik, hiszen 
csaknem négy évtizede ezen a területen dolgozik. Nagy utat járt be, míg „idetalált”, bár a kerület 

nem ismeretlen a számára, hiszen régóta Pestszentimrén lakik.

Adventi események, karácsonyváró programokPROGRAMAJÁNLÓ

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT 
A RÓZSÁBAN
Az ADRA Adventista Fejlesztési és Segély Alapítvány és a Hetednapi 
Adventista Egyház Ma született a mi üdvösségünk címmel jótékonysági 
koncertet rendezett a Rózsa Művelődési Házban. A hangversenyen az 
Új Advent Kórustársaság lépett fel Juhász Zsuzsa vezényletével. A ren-
dezvény célja két nehéz sorsú család megsegítése volt.

PROGRAMOK
KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 5. 17 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
December 5. 17.30: A nagy kérdés – 
előadás-sorozat a Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében. Téma: Szeretet, 
ami nem változik.
December 6. 16 óra: Mikulásváró ren-
dezvény Mikulásvonattal és Kovácsovics 
Fruzsina koncertjével.
December 8. 8.30: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
December 8. 10 óra: Táncház a Tébláb 
táncosaival advent második vasárnapja 
alkalmából
December 10. 17.30: A gondolat 
hősei – Pais István filozófiatörténész, 
ny. egyetemi docens előadás-sorozata. 
Téma: Az antikvitás „legegyetemesebb 
koponyája”, a „tudományok Makedóniai 
Nagy Sándora”: Arisztotelész.
December 12. 17.30: A nagy kérdés – 
előadás-sorozat a Hetednapi Adventista 
Egyház szervezésében. Téma: Válto-
zás és örökkévalóság.
December 12. 19 óra: A jóság síró 
vágya – Tósoki Anikó és művészbará-
tai előadóestje
December 13. 16 óra: ClubNetCet
December 14. 8 óra: Baba-mama 
holmik börzéje
December 15. 8.30: Sakkbajnokság a 
Pestszentlőrinci Sakk-kör szervezésében
December 15. 10 óra: Csoki-kon-
cert advent harmadik vasárnapja 
alkalmából
December 15. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
December 19. 14 óra: A NYÉVE 
karácsonyi összejövetele
December 20. A Havanna-csoport 
karácsonyi rendezvénye
December 21. Akkor volt szép a 
karácsony – magyarnóta-műsor. 
Művészeti vezető: Fényes György.
December 22. 10 óra: Az igazi 
Mikulás – az Ametiszt Bábszínház 
előadása advent negyedik vasárnapja 
alkalmából
December 22. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Damó István, Forster Jakab és 
Frömmel Gyula „Határesetek” című 
kiállítása december 4-től 23-ig láto-
gatható, naponta 9-től 19 óráig.
Hétfőn és szerdán 17 órakor szenior-
örömtánc Katával. Keddenként 17.30-
kor antigravitációs jóga. Szerdánként 
16.30-kor gerinctorna, 18.45-kor 
Ladies’ Dance Mix. Csütörtökönként 
18 órakor zumba Panda Nikivel. 
Szombatonként 9 órakor kerámia- és 
tűzzománc nyitott műhely, 15 órakor 
kézműves kuckó.
Az intézményben működő szakkörök, 
klubok, tanfolyamok időpontjairól a 
291-6564-es telefonszámon lehet 
érdeklődni.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR

Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
December 13. 17 óra: A zene útján – 
karácsonyi szerenád Csonka Gáborral
December 16. 17 óra: Sorok között 
– kötetlen beszélgetés szépirodalmi 
alkotásokról
December 18. 16.30: KézműveSzerda 
– karácsony
December 19. 17 óra: Egészséges 
életmód – Sonnleitner Károly előa-
dása. Téma: Hogyan kerülhetjük el a 
vérképzőszervi daganatos megbete-
gedéseket?
A Galéria 18 kiállítóteremben 
decemberben A fa című tárlaton a 
Vakok Iskolája növendékeinek munkái 
láthatók a Kézzelfogható Alapítvány 
szervezésében.
Hétfőn, szerdán, csütörtökön és 
pénteken 9–19 óra között, kedden és 
szombaton 9–14 óra között várjuk az 
olvasókat.. 

HAVANNA-LAKÓTELEPI 
KÖNYVTÁR

Csontváry utca 32.
December 11. 16 óra: Kézműves 
foglalkozás – nem csak gyermekeknek. 
Karácsonyi készülődés.
A könyvtár előterében a Tomory Lajos 
Múzeum által összeállított Mozik – A XVIII. 
kerület, azaz Lőrinc és Imre mozijai című 
kiállítás december közepéig tekinthető meg.
A könyvtár hétfőn és szerdán 13 és 19 
óra, csütörtökön 9 és 15 óra, pénteken 
12 és 18 óra között fogadja az olvasókat.

PESTSZENTIMREI KÖNYVTÁR 

Vasút utca 48.
December 16. 14 óra: Zsuzsa könyvaján-
ló és kulturális klubja nyugdíjasoknak
Hétfőn és szerdán 11–19 óra, csütörtö-
kön 9–17 óra, pénteken
11–17 óra között várjuk az olvasókat. 
Kedden és hétvégén zárva tartunk.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ

Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 5. 14 óra: Krampusztánc – 
zenés, interaktív Mikulásváró a Színházikó 
Társulat előadásában. Az előadás után a 
Mikulás személyesen ajándékozza meg a 
gyermekeket. Belépőjegy: 980 Ft/fő.
December 6. 9.30: Mikulásmóka 
kicsiknek és nagyoknak. Házigazda: Kiss 
Ildikó. Belépőjegy: 1000 Ft/gyermek, 
testvérek esetén 1600 Ft/2 gyermek. 
December 6. 15 óra: Operett- és nóta-
délután régi idők ismerős dallamaival. 
Fellép: Pethő-Tóth Brigitta és Gencsev 
Gábor. A belépés díjtalan!
December 7. 15 óra: Nosztalgia táncdél-
után – nem csak nyugdíjasoknak. Zenél 
a Magic Duó, belépő: 800 Ft.
December 10. 18 óra: Tudatos életmód 
klub. Téma: Angyali üzenetek. Előadó: 
Tímár Veronika, részvételi díj: 500 Ft.
December 11. 18 óra: Agárdy Gábor ikonjai 
– a Nemzet Színésze, Kossuth- és kétszeres 
Jászai-díjas színművész ikonkiállításának 
ünnepélyes megnyitója. A tárlat január 6-ig 
látható az intézmény nyitvatartási idejében.
December 14. 15 óra: Nosztalgia 
táncdélután – nem csak nyugdíjasoknak. 
Zenél a Magic Duó, belépő: 800 Ft.
December 15. 10 óra: Diótörő – a 
Nektár Színház előadása klasszikus zenei 
és balettbetétekkel. Belépőjegy: 1100 Ft/
fő, ami már kapható a helyszínen.
December 21. 10 óra: Gongmeditáció és 
hangfürdő. Belépőjegy: 2000 Ft.
December 21. 18 óra: A Dohnányi 
Ernő Zeneiskola karácsonyi koncertje. 
Belépőjegy: 600 Ft.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről, valamint programjainkról 
és azok részvételi díjáról az elérhetősé-
geinken lehet tájékozódni. 

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY

Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
Telefon: 297-3018
December 20. 15 óra: A Nemes Fitness 
karácsonyi gálája
December 21. 8 óra: A Városgazda 
Utánpótlás Akadémia csapatainak 
futsalmérkőzései

POLGÁROK HÁZA
Üllői út 517.
November 24. 16 óra: Madách Filmklub. 
Műsoron: Bazi nagy francia lagzik – 
francia vígjáték. A belépés ingyenes, 
mindenkit szeretettel várnak.

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ

Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 5. 19 óra: Zorán-koncert. 
Belépőjegy: 5900 Ft.
December 8. 11 óra: Mikulás ajándéka – 
a Fabula Bábszínház műsora. Az előadás 
után megérkezik az igazi Mikulás, akitől 
minden kisgyermek ajándékot kap. 
Belépőjegy: 990 Ft/fő.

December 12. 16.30: Hangfürdő. A 
részvétel ingyenes, regisztrációs jegy a 
nyitvatartási időben igényelhető.
December 13. 17 óra: Papírművészet – 
Borbély Vince kiállításának megnyitója
December 14. 16 óra: Magyar táncház 
gyermekeknek. Belépőjegy: 300 Ft.
December 14. 19 óra: Magyar táncház 
felnőtteknek. Belépőjegy: 500 Ft.
December 15. 11 óra: A rózsát nevető 
királykisasszony – zenés mesejáték 
a Lőrinci Színpad előadásában. Belé-
pőjegy: 500 Ft. Az előadást követően 
mézeskalács-készítésre várjuk a 
gyermekeket.
December 22. 11 óra: A szörny, aki elra-
bolta a karácsonyt – Fogi Gyermekszín-
házának előadása. Belépőjegy: 990 Ft.
Kedvelt tanfolyamaink, foglalkozásaink 
heti ütemezéséről az elérhetőségeinken 
lehet tájékozódni. Az itt található Ticket 
Expressz-irodában jegyek válthatók 
koncertekre, színházi előadásokra, kiállítá-
sokra. Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetőségeinken 
való előzetes egyeztetés alapján.
Nyitvatartás: hétköznap 9 és 19 óra 
között, hétvégén a rendezvényeinkhez 
igazodva.

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 vonzásában. A Magyar 
Nemzeti Galériától kölcsönzött Kondor 
Béla-grafikák is láthatók a kiállításon!
Látványraktár
Programjainkra regisztrálni a muzeum@
muzeum18ker.hu e-mail címen lehet.
Nyitvatartás: csütörtökön és pénteken 
10–18 óráig, szombaton 14–18 óráig. 
Központi irodánk december 20. és január 
7. között zárva tart, a 20-397-0998-as 
telefonszámon történő egyeztetés alapján 
azonban fogadunk látogatókat.
A Múzeumsarok és a Pavilongaléria 
műszaki okok miatt egész decemberben 
zárva tart, a 20-397-0998-as telefonszá-
mon történő egyeztetés alapján azonban 
mindkét kiállítóterem felkereshető.

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repüléstör-
téneti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) II. emeletén látható. Részletek a 
honlapunkon.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés magyarul 
és angolul, helytörténeti séták, múzeum-
pedagógiai foglalkozások minden korosz-
tálynak (a teljes kínálat megtalálható a 
honlap Múzeumpedagógia menüpontjá-
ban), vándorkiállítások kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri és 
beltéri emlékműveivel, szobraival, Pest-
szentlőrinc teljes utcanév-állományával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban. Önálló honlap 1956 
kerületi eseményeiről, a Kenyér és tank 
– 1956 pestszentlőrinci és pestszentim-
rei eseményei című tanulmánykötet teljes 
tartalmával: http://18ker1956.hu/.

Havanna kiállítóhely
Havanna utca 9.
Telefon: 290-1585
Állandó kiállítás: Élet a régi-új lakótelepe-
ken – Az Állami lakóteleptől a Havannáig

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, szombaton-
ként 10–13 óráig. A pályán szakkép-
zett oktatók, különleges minőségű 
mesterséges burkolat, két sífelvonó, 
egy mozgójárda-felvonó és esti világítás 
segíti a sízni vágyókat. Részletes 
információ a síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu

MIKULÁSMÓKA 
IMRÉN
Énekléssel és mondókázással egybekötött 
ünnepléssel várjuk a Nagyszakállút, akinek 
„van zsákjában minden jó”, és aki biztosan 
ellátogat hozzánk, ha jó hangosan ének-
lünk! Már kicsit a karácsonyra hangolódva 
kézműveskedünk, csillogó díszeket és 
hóembereket alkotunk. Házigazda: Kiss Ildi-
kó. Szeretettel várunk minden apróságot 
szülőkkel, nagyszülőkkel együtt!
Időpont és helyszín: december 6. (péntek) 
9.30, PIK Ház 
Belépőjegy: 1000 Ft/gyermek, testvérek 
esetén 1600 Ft/2 gyermek 

EGY IKON IKONJAI
Az egykori zseniális színművészről, Agárdy 
Gáborról, aki a Nemzet Színésze címet is 
kiérdemelte, sokan tudták, hogy szabad 
idejében csodálatos ikonokat fest. Annál 
kevesebb ember lehetett olyan szerencsés, 
hogy meg is nézhesse a színészóriás alko-
tásait. Most itt a lehetőség erre, december 
11-én ugyanis a PIK Házban kiállítás nyílik 
Agárdy Gábor ikonjaiból. A kiállítást Feledy 
Balázs művészettörténész, művészeti 
író nyitja meg. Közreműködik a Capella 
Silentium énekegyüttes. A tárlat január 6-ig 
látható az intézmény nyitvatartási idejében.

KARÁCSONYVÁRÓ  
A RÓZSÁBAN 
A karácsonyra hangolódás jegyében 
A rózsát nevető királykisasszony című 
zenés mesejátékkal, majd a színdarab 
után mézeskalács-készítéssel várják 
a gyermekeket és szüleiket a Rózsa 
Művelődési Házban. 
Időpont: december 15. (vasárnap) 11 óra 
Belépőjegy: 500 Ft/fő

KARÁCSONYI 
KONCERT
A Dohnányi Ernő Zeneiskola harmoni-
ka- és gitárzenekara, kórusa és énekes 
szólistái karácsonyi koncerttel kedves-
kednek a kerületieknek.
Időpont és helyszín: december 21. 
(szombat) 18 óra, PIK Ház 
A belépőjegy 600 forint, s már megvált-
ható az intézmény nyitvatartási idejében. 
A rendezvényt Pestszentlőrinc-Pestszent-
imre önkormányzata támogatja.

ADVENT  
A KONDORBAN
Az elmúlt esztendőkhöz hasonlóan ezúttal 
is különleges adventi programokkal készül 
a kerületi gyermekek örömére a Kondor 
Béla Közösségi Ház. Advent valamennyi 
vasárnapján kézműves foglalkozással, 
táncházzal, gyermekkoncerttel és színes 
programokkal várják a kicsiket és a 
szüleiket.
Időpontok: december 8., 15., 22. 
(vasárnap) 10 óra
A részvétel valamennyi programon 
ingyenes!
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Ünnepi ajándékok, felajánlások, fényes pillanatokADVENT

– Kiknek készülnek az ajándé-
kok?
– A nulla és 14 év közötti, Pest-
szentimrén élő nehéz sorsú lá-
nyoknak és fiúknak.
– Mi legyen a cipősdobozokban, 
és milyen értékben?
– Hozzávetőleg 3500–4000 
forint közötti értékben játé-
kok (kisautók, labdák, babák, 
plüssállatok), iskolai eszközök 
(tollak, ceruzák, számológé-
pek, zsírkréta, kifestők, jegy-

zettömbök), higiéniai eszközök 
(fogkefe, fogkrém, szappan, 

fésű), egyéb (cukorka, nyalóka, 
rágógumi, napszemüveg, póló, 
játékékszerek, hajgumi, óra, 
képeskönyv). Kedves lehet akár 
egy képeslap is néhány üdvözlő 
sorral, jókívánsággal.
 – Mit ne tegyünk a dobozba?
– Agyonhasznált játékot, 
könyvet, ruhát, agresszivitás-
ra késztető képeket, játékokat, 
konzervet, romlandó ételt, 
csipszet, gyümölcsöt, folyékony 
dolgokat: sampont, testápolót, 
gyógyszereket, törékeny tár-
gyat, alkoholtartalmú italokat, 
s az ajándék természetesen ne 
legyen erotikus.
– Hogyan csomagoljuk be az 
ajándékot? 
– A jó állapotban lévő cipős-
doboz tetejét és alját lehetőleg 

külön-külön vonják be színes 
csomagolópapírral. Az elké-
szült ajándékcsomagot ne ra-
gasszák le. Végül tegyenek a 
dobozba egy cédulát, amelyre 
jól láthatóan felírták, hogy 
milyen korosztályú lánynak/
fiúnak szánják. Egyébként 
csomagolás nélkül is szíve-
sen fogadják az ajándékokat a 
szervezők.
– Kik kapcsolódtak be az elmúlt 
években az akcióba?
– Évről évre egyre többen, így 
óvodák, iskolák, civil szerveze-
tek, vállalkozók és magánszemé-
lyek is.
– Mi az alapja ennek a lelkese-
désnek?
– Isten nagy ajándékozó: mind-
annyian sokat köszönhetünk 
neki. Most lehetőség nyílik 
arra, hogy mi is továbbadjunk 
valamit abból a szeretetből, 
amit tőle és másoktól kaptunk. 
Arra bátorítunk mindenkit, 
hogy kapcsolódjon be a to-
vábbadás, az ajándékozás kör-
forgásába. A karácsony, Jézus 
születésének a napja közeledik. 
Ő mondta egyszer: nagyobb 
boldogság adni, mint kapni. 
Próbáljuk ki az ajándékozás 
boldogságát! Köszönet min-
denkinek, akik segítettek és se-
gíteni fognak az ajándékaikkal, 
hogy szebbé tegyük a gyerekek 
karácsonyát.

ADVENTI 
PILLANATOK

Az advent a latin „adventus Domini” kifejezésből való, jelentése: az 
Úr eljövetele. A keresztény kultúrkörben a karácsony napját meg-
előző negyedik vasárnaptól a Kisded születésének órájáig tart. Az 
adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, 
melyet négy gyertyával díszítenek. A gyertyák színe a katolikus ha-
gyomány szerint a bűnbánat színét jelképező lila, kivéve a harma-
dik vasárnapra jutót, amely rózsaszín, mert ez az öröm vasárnapja.

A kerületben több esemény is kapcsolódott december első 
napjának ünnepéhez, a régi piactéren felállították a betlehemet, 
a PIK-ben adventi börzét rendeztek, nem maradt el az adventi 
gyertyagyújtás sem, és már a karácsony hangulatát idézve az 50-es 
vonalán is végigment a fényvillamos.

A TÁRGYAK KARÁCSONYI ÉLETE
Ünnepi ajándékozás akár a Cseritivel

IMREIEK AZ IMREIEKÉRT
Ismét karácsonyi cipősdobozakció

Nem alaptalanul emlegetik ma-
napság gyakran a fenntarthatóság 
fogalmát vagy a gyermekeink, 
unokáink jövőjének bizonytalan-
ságát. Az egyik legnagyobb veszély 
a Föld erőforrásainak mértéktelen 
kiaknázása. Fogyasztói szokásain-
kat a gyártók és a kereskedők sok-
szor manipulatív reklámokkal be-
folyásolják, mert a minél nagyobb 
profit elérése motiválja őket. Ilyen 
ma a fogyasztói társadalom.

A karácsony közeledtével 
biztosan sokan tapasztaljuk, 
hogy eluralkodik rajtunk a 
költekezési és a megfelelé-
si kényszer. Az ajándékozás 
„szükségessége” sok-sok fö-
lösleges vásárlást és ezáltal 
fölösleges környezeti terhet 
generál, s emellett sok embert 
anyagi csődbe is sodor. Ám 
ennek nem muszáj így lennie. 
A legjobb az volna, ha teljesen 

elkerülnénk a vásárlást. De 
hát mégiscsak karácsony van, 
mondjuk…

Alternatíva lehet a következő 
hetekben az ugyancsak az ünne-
pekre hangolódó Cseriti-háló-
zat, amelynek adományboltjai-
ban olyan kincsekre lelhetünk, 
amelyekkel bizonyára örömet 
szerzünk a családtagjainknak. 
Játék, sporteszköz, ruha, bizsu, 
könyv, jópofa dísztárgyak, kony-

hai kellékek, kütyük és számta-
lan más termék várja a boltba 
látogatót másodkézből, amelyek 
ettől még jó állapotban vannak, 
és szuper ajándékok lehetnek. 

De mi is az a Cseriti? A Cseri-
ti-boltok elsősorban a szociálisan 
rászoruló, hátrányos helyzetű vá-
sárlóknak nyújtanak lehetőséget 
a felsoroltak mellett akár bútor 
beszerzésére is a mindenkori 
piaci árszint alatt. A bolthálózat 
működésének lényege egyszerű: 
az emberek ingyen adják le már 
nem használt, de mások számára 
még értéket képviselő tárgyaikat. 

Ezeket a Cseriti tisztítja, ha kell, 
elvégzi a kisebb javításokat raj-
tuk, majd jóval az eredeti áruk 
alatt értékesíti a nagyobb részben 
alacsony jövedelműekből, kisebb 
részben „kincskeresőkből” és 
tudatos vásárlókból álló közön-
ségnek. A cseritis vásárlással tár-
sadalmilag hasznos célokat szol-
gálunk, ami manapság kiemelt 
jelentőséggel bír, hiszen egyrészt 
hozzájárulunk a környezetünk-
ben felhalmozódó hulladék 
mennyiségének csökkentéséhez, 
másrészt sok rászoruló életminő-
ségén javíthatunk.

Miért ne vásárolnánk olyan jó 
állapotban lévő társasjátékot, amit 
kis gazdája valamikor háromszor 
használt, miért ne vennénk példá-
ul olyan sálat, amit azért vitt be va-
laki, mert már három hasonló van 
neki, vagy miért ragaszkodnánk 
ahhoz, hogy egy-egy tárgy csak 
akkor képvisel értéket, ha újonnan 
vásároljuk meg? 

A pestszentlőrinci adomány-
bolt az Üllői út 429. alatt decem-
berben hétfőtől szombatig 10 és 
18 óra között várja az adomá-
nyozókat és a vásárlókat.

-bodzay-
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Tizedik alkalommal szervezik meg a kerületi baptisták az „Imreiek 
az imreiekért” karácsonyi cipősdobozakciót. Kérdéseinkre Szekér 
Józsefné, a szervező Békéssy Sándor Egyesület gazdasági vezetője 

válaszolt.

�Az első magyar adománybolt-hálózat, a Cseriti kerületi üzlete kará-
csony előtt is hasznos arra, hogy fölöslegessé vált tárgyaink új életre 
keljenek másoknál, akiknek szükségük van rájuk.

Az idén december 8-ig várják a cso-
magokat a Margaréta virágboltba (Ne-
mes utca 25.). A karácsonyi műsorral 
összekötött átadóünnepséget decem-
ber 11-én, szerdán, 17 órakor tartják a 
Baptista Imaház és Közösségi Otthon-
ban (Nemes utca 28.). 


