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SEGÍTSÉG AZ IDŐSEKNEK

TARTÓS ÉLELMISZEREKBŐL álló karácsonyi 
csomaggal kedveskedett az önkormányzat a 
kerületben élő 65 évnél idősebb embereknek.
Szaniszló Sándor: Ami jó, azt meg kell 
tartani, és ha lehet, még jobbá kell tenni. 
Pontosan érezzük, hogy a nyugdíjasoknak 
karácsony előtt a legkisebb segítség is 
milyen sokat jelent.

ÖRÖMZENE A RÓZSÁBAN

ZORÁN: RENGETEG SZEMÉLYES HANGVÉTELŰ 
DAL szerepel a repertoáromban, például 
a Boldog idő, a Ballada a mamákról, az 
Apám hitte, ami sokáig koncertjeim zá-
ródala volt. Aztán néhány éve jött a Kóló, 
amely versként éveken át Dusán fiókjában 
hevert, míg 2011-ben elő nem vette az új 
albumomhoz.

SZERESD FELEBARÁTODAT

IVÁNYI GÁBOR: A SZERETET EGY NEHÉZ 
ÉLETFORMA. Amire a világ vágyik, az 
mindig másra irányul, nem önmagamra. 
Habár így mondja Jézus: Szeresd feleba-
rátodat, mint magadat, és ebben benne 
van, hogy magadat is szeresd. Tehát, aki 
gyűlöli önmagát, az nem tud mást sem 
szeretni.

TÜNDÉRKERTI KARÁCSONY

SZIGETI CSABA: NÁLUNK EGY SZILVESZTERI 
VACSORA egy jól kitalált előétellel indul, amit 
svédasztalos étkezés, úgynevezett gálabüfé kö-
vet. Ez lehetőséget ad arra, hogy minden igényt 
kielégítsünk. Kerülhet az asztalra magyaros étel 
is, de nem a hétköznapi formájában, hanem az 
ünnepre újragondolva, és ilyenkor idecsem-
pészhetjük a nemzetközi konyha ízeit is.

ÖTTUSA REGGELTŐL ESTIG

MAROSI ÁDÁM: MÁR TÚL VAGYOK A NYERŐ 
SZÁMON, a 21-en is. A 22. évemet, vagy ha 
úgy tetszik, idényemet töltöm a pályákon, s 
a változatosság kedvéért éppen alapozom. 
Minden edzés más és más, meg egyéb-
ként is, nekem, s azt hiszem, nekünk, 
élsportolóknak, ez az életünk, ami annyi 
szépet és jót rejt.
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Petőcz András

Karácsony
Túl mindenen, 

szomorúságon, pusztuláson,
felfénylik, hívogat

egy távoli, 
régi karácsony.

Túl mindenen:
reménytelen szaladáson, 

halálon át,
mint aki megleli
végső otthonát,

túl mindenen,
betegségen és pénztelen

sorson, mi elvadít,
és dühön és gyilkos

ösztönön,

mindenen túl!,
ott, ott a múltban,

valami soha-nem-volt,
valami hazugban,

valami szépséges nyugalomban, 

apám mosolyában,
ott látom színesen, 

gyertyafényesen
a karácsonyt, 

ahol az Isten megáll

s a tenyerére vesz. 
A magasba emel, 
önnön magához, 

s leültet gyöngéden szépen
terített asztalához.

KÖZÖS  
KARÁCSONYFA, 
KÖZÖS ÜNNEP
A Sonore kórus szép dallamai szállnak a Béke tér hű-
vös délutánjában. A hatalmas fenyő félig csupaszon 
magasodik a tér fölé, hiszen díszek nincsenek rajta, 
csak fények. De a fények nappal nem látszanak. Díszek 
pedig azért nincsenek, mert minden évben elfeledve, 
ímmel-ámmal feldíszítve árválkodott fa ezen a helyen. 

Amikor ezeket a sorokat írom, néhány órával va-
gyunk túl az első közös karácsonyfa-díszítésen. Ez a 
kezdeményezés mindenki számára világossá tette, 
amit én eddig is állítottam: a XVIII. kerületiek közös-
ségének elképesztő ereje van. És ez az erő még min-
dig csak pislákol, bár a Béke téren álló karácsonyfa 
feldíszítése megvillantott valamit a valódi nagyságá-
ból. Nem kellett más hozzá, csak egy ötlet, akarat és 
egymás szeretete. A kerület szeretete. Civilek gyűltek 
össze december 15-én este, civilek kezdeményezésére 
és az önkormányzat, valamint a Városgazda támoga-
tásával közösen feldíszíteni a közös karácsonyfánkat. 
A közösség karácsonyfáját. Mi, a kerület vezetése és 
a kerületért dolgozók, megtettünk mindent, hogy 
segítsük ezt a nagyszerű gondolatot. Lakótársaink 
saját készítésű díszekkel, lelkesedéssel, törődéssel, mi 
pedig emelőkosaras autóval, melegedővel és meleg 
itallal vettünk részt az akcióban. Talán nem is ez a jó 
kifejezés. Hiszen ez nem valamiféle akció volt, sokkal 
inkább ünnep. A XVIII. kerületiek nagy családjának 
első közös ünnepe. 

Hosszú, küzdelmes, mindenki számára fárasztó 
év van mögöttünk. De – és ezt éppen ezen az estén, 
a Béke téren éreztem igazán – valami elkezdődött. A 
közösség eddig elfojtott és számba sem vett ereje meg-
mutatta magát, és egyelőre kicsiben, de jól láthatóan 
elindult a szabadság útján. Azt kívánom mindannyi-
unknak, hogy a jövőben ez az erő, ez a szabadság egy-
re szélesebb utat találjon magának a lelkekben, hogy 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre, a mi közös otthonunk 
békés, európai, szabad város legyen. 

Békés, boldog karácsonyt és sikerekben gazdag új 
évet kívánok mindenkinek!

Szaniszló Sándor
polgármester
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Közmeghallgatás – itt a kerületiek beszélnek KÖZÉLETÍgy parkolhatunk jövőre BudapestenKÖZÉLET

BODZAY ZOLTÁN 

A belvárosi parkolással leg-
alább három gondja van az 
egyszerű földi halandónak. Az 
egyik az, hogy drága, ám még 
így is gyakran köröznie kell a 
háztömbök között annak, aki 
akár csak egy negyedórára meg 
akar állni. A másik probléma 
az aprópénz időnkénti hiánya, 
ami különböző technikákkal 
orvosolható, ám a harmadik, 
a fizetőautomata megtalálása 
a jövőben az eddigieknél is kö-
rülményesebb lehet.

FIZETÉS 
MOBILLAL
A Fővárosi Közgyűlés a no-
vember 27-i ülésén módosí-
totta a parkolási rendeletet. 
Ennek értelmében a kerületi 
önkormányzatok nem adhat-
ják ki külső cégnek a parkolás 

engedélyezését és a pótdíj ki-
szabását, aminek nyomán az 
ezekből származó bevétel köz-
vetlenül az önkormányzatok-
hoz folyik be. A parkolóauto-
maták elhelyezésének kötelező 
minimumtávolságát az eddigi 
75 méter helyett 250 méterre 
növelik, hogy ne kelljen olyan 
sok automatát üzemeltetni, és 
az autósok inkább a készpénz-
mentes, korszerű mobilfizetést 
válasszák. 

Az okostelefonok és a 
megfelelő applikációk révén 
a mobiltelefonos parkolási 
díjfizetési rendszert haszná-
lók száma jelentősen emelke-
dett. Részarányuk Budapesten 
mintegy 60 százalék, de van-
nak olyan területek, ahol a 80 
százalékot is eléri, ami tovább 
nőhet. Ez azt jelenti, hogy a 
parkolójegy-kiadó automaták 
használata egyre inkább visz-
szaszorul. 

TÖBB 
TÁJÉKOZTATÁS
A parkolási rendelet módosí-
tásával kevesebb és ritkábban 
telepített automatára lesz szük-
ség. Míg az eddigi szabályok 
szerint a várakozóhelyektől leg-
alább 75 méteren belül kellett 
elhelyezni automatát, addig a 
jövőben ez a távolság 250 mé-
terre nő. Annyi megkötés lesz, 
hogy a jövőben 75 méteren be-
lül el kell helyezni egy informá-
ciós táblát, amely tájékoztat a 
legközelebbi parkolójegy-kiadó 
automata helyéről, valamint a 
mobiltelefonos parkolási díjfi-
zetési rendszernek az adott öve-
zetre érvényes kódjáról. 

Mivel többet kell majd gya-
logolni az automatákhoz, a 
várakozási díj időben történő 
megfizetése érdekében a gépjár-
mű megállását követő 5 perces 
türelmi idő 10 percre növekszik.

KÖZÖSSÉGI 
AUTÓBÉRLÉS
A parkolási rendelethez kap-
csolódik a fővárosi közössé-
gi autóbérlő rendszer hasz-
nálatának az elterjedése is. 
Budapest területén 2016-tól 
ingyenes a parkolás a zöld 
rendszámmal ellátott, tisztán 
elektromos és az előírásoknak 
megfelelő hibrid járművek 
számára. A közösségi autóbér-
léssel (carsharing) foglalkozó 
társaságok gépjárműflottájá-
nak összetételében ezek a gép-
kocsik mintegy 50 százalékot 
képviselnek. Mindemellett a 
rendszer térnyerése érdeké-
ben megvizsgálják az ezeket 
a cégeket megillető kedvez-
mény kiterjesztését a benzin-
üzemű járművekre is.

A Fővárosi Közgyűlés 18 
igen, 13 nem szavazattal és 1 
tartózkodással fogadta el az új 
parkolási rendeletet. Egy mó-
dosító indítvány értelmében 
kezdeményezik a mobilfizetés 
kényelmi díjának csökkentését 
a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-
nél és a telefonszolgáltatóknál. 

�Módosította a parkolási rendeletét a Fővárosi Önkormányzat, aminek 
következtében újdonságokkal találkozunk majd ezen a téren a főváros 
fizetőövezeteiben. A változások 2020. július 1-jétől léphetnek érvénybe. 

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

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

n Megbízott főszerkesztő: Gyuricza Péter n Layout: Lépő András tervezőszerkesztő 
n Munkatársak: Bodzay Zoltán, Fülep Erzsébet, Gönczöl András, Kerékgyártó György, Róth Ferenc, Temesi László 

n Fotó: Kürti János, Ruzsa István, Ványi Ákos
n Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt. n Terjesztés: Magyar Posta Zrt. 

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

nélkül, szerkesztett formában jelentetjük meg.

www.bp18.hu p varoskep@bp18.hu

VÁLTOZÁSOK A 
FIZETŐÖVEZETEKBEN

Kevesebb automata, de hosszabb türelmi idő 

BODZAY ZOLTÁN 

Az érdeklődők a közérdekű kér-
déseiket, javaslataikat előzetesen 
is megírhatták és bedobhatták a 
polgármesteri hivatal portáján 
elhelyezett gyűjtőládába, továbbít-
hatták e-mailben, vagy a helyszí-
nen is megfogalmazhatták azokat. 
Érdeklődőkben és felvetésekben 
nem volt hiány, amit az is bizonyít, 
hogy a programra annyian voltak 
kíváncsiak, hogy a testületi terem-
ben pótszékeket kellett elhelyezni.

ÉLHETŐ 
KÖRNYEZET
A közmeghallgatás fő témája az él-
hető épített környezet kialakítása 
és a zöldfelületek fokozott védel-
me érdekében készülő új kerületi 

építési szabályzat volt. Jól kiválasz-
tott témának bizonyult ez, mert 
láthatóan nagy érdeklődést váltott 
ki a közönségből. Ettől függetlenül 
a megjelent XVIII. kerületi lako-
sok a környezetüket érintő bár-
milyen ügyben feltehették kérdé-
seiket, amelyekre a polgármester, 
az alpolgármesterek, a jelen levő 
képviselők és az önkormányzat 
szakemberei válaszoltak. 

A készülő építési szabályzat 
egyes elemeiről Petrovai László 
beszélt. Az alpolgármester el-
mondta, hogy a polgármesteri 
hivatal főépítészi csoportja tájé-
koztatót készített arról, hogy a 
kerületi építkezésekkel kapcso-
latosan milyen új rendelkezések 
várhatók a jövőben. Hozzátette: az 
előkészítő fázisban lévő szabályzat 
a remények szerint mintegy fél év 

múlva kerül a képviselő-testület 
elé, akkor lehet szavazni róla.

A főépítészi csoport által ösz-
szeállított bemutatóból a jelenlevők 
megtudhatták, mi is az a kerületi 
építési szabályzat, és hogyan járul-
hat hozzá az élhető épített környe-
zet kialakításához és a zöldfelületek 
fokozott védelméhez. Az előadás-
ban elhangzott, hogy a szabályzat a 
helyi sajátosságoknak megfelelően 
határozza meg az építkezések fel-
tételeit. Az elmúlt években újabb 
igények jelentek meg, ezeket és a 
korábbi évek tervezési tapasztalata-
it is belefoglalták az új tervbe. 

KERTVÁROSI 
ÖVEZET?
A szabályozás tervezésekor a ké-
szítők két fontos célt tűztek ki: az 

egyik a kertvárosi lakókörnye-
zetben a komfortérzet fenntartá-
sa volt, a másik a kerület lakha-
tóbbá, élhetőbbé tétele. 

Ennek érdekében a kertes házas 
övezetekben szabályozni kívánják 
az épületek elhelyezését és korlátoz-
ni a számukat. Korlátozni kívánják 
az egy telekre felépíthető lakások 
számát és a telekösszevonásokat 
is. Ezzel kapcsolatban a közmeg-
hallgatáson felszólalók elmond-
ták, hogy egyes építési vállalkozók 
nincsenek figyelemmel a csendes 
kertes házas övezetek lakóira akkor, 
amikor a lehető legtöbb lakást kí-
vánják felhúzni, „társasházi övezet-
té” alakítva így a környéket. 

AUTÓK ÉS 
LOMBOK
A gépkocsik tárolásának a sza-
bályozását szintén szigorítani 
akarják. Ez jelenleg egy lakáshoz 
egy parkolót ír elő, de a tapasz-
talatok szerint a lakásokhoz több 
autó tartozik, amelyek parkolását 
nem az utcán, hanem a telken 
belül kell majd megoldani. Bizo-
nyos kisvárosias paraméterű, de 
kertvárosi jellegű övezetekben a 
jelenlegi 65 százalékos beépíthe-
tőséget visszavennék maximum 
35 százalékosra, míg a minimális 
zöldfelületet 50 százalékban hatá-
roznák meg.

Az új elképzelés a közterületi 
zöldfelületekre vonatkozóan is 
tartamaz új előírásokat. Így pél-
dául minden negyedik gépko-
csi-várakozó hely után egy nagy 
lombkoronát nevelő fát kell ül-
tetni, a lakótelepi közterületek 
felújításakor pedig minden meg-

kezdett száz négyzetméter után 
szükséges hasonló fát telepíteni. 

KÉRDÉSEK, 
VÁLASZOK
A készülő kerületi építési szabályzat 
előzetes tájékoztatási szakaszában, 
2018 februárjában már volt egy 
lakossági fórum, amelyen javasla-
tokat tehettek a kerületi lakosok.  A 
terv következő partnerségi szaka-
szában, 2020 első félévében szintén 
szerveznek egy fórumot, amelyen 

lehetőség lesz erre. A közmeghall-
gatásra előzetesen elküldött kérdé-
sekre, javaslatokra Szaniszló Sándor 
polgármester válaszolt. A kérdések 
között most is szerepeltek olyanok, 
amelyekre az önkormányzatnak 
kismértékű a befolyása, vagy egyál-
talán nincsen, ezért a polgármester 
megígérte, hogy a hiteles tájékozta-
tás érdekében az adott illetékeshez 
– az elektromos, a közlekedési vagy 
a kertészeti szolgáltatóhoz – fordul, 
s ennek alapján írásos választ ad 
majd a kérdezőknek.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje az
ünnepekre tekintettel a következőképpen módosul:

2019. december 20-tól 2020. január 3-ig

Ez idő alatt mindenféle ügyfélfogadás szünetel.

Az első ügyfélfogadási nap: 2020. január 6. (hétfő).

Köszönöm	a	megértésüket!

Dr.	Ronyecz	Róbert	
jegyző	

a	hivatal	zárva	tart.

Munkarendváltozás

SÜRGŐS ÜGYEKRŐL IS 
DÖNTÖTT A TESTÜLET
Uniós projektre pályázik Pestszentlőrinc-Pestszentimre

NAGY VOLT AZ ÉRDEKLŐDÉS 
A KÖZMEGHALLGATÁSON
A következő félévben elkészül az új helyi építési szabályzat

Az önkormányzat december 12-i 
képviselő-testületi ülésén egy na-
pirend előtti felszólalás kapcsán 
kialakult vita után az ellenzéki 
frakciók szünetet kértek, majd azt 
követően a szabad véleménynyil-
vánítás sérülésére hivatkozva már 
nem kívántak részt venni az ülésen. 

DÖNTÉS IDŐBEN
A képviselő-testület 13 fővel is 
határozatképesen folytatta a több 
mint húsz napirendi pont meg-
tárgyalását. Ezek között a legsür-
gősebb a Kondor Béla Közössé-
gi Ház felújítását is tartalmazó 

határozathozatal volt, hogy az 
ezzel összefüggő pályázatot még 
ugyanazon a napon – a határidő-
ig – be lehessen nyújtani. 

Az előterjesztő Kőrös Péter 
alpolgármester külön megkö-
szönte azok munkáját, akik a 
megelőző napokban a pályázat 
elkészítésében szerepet vállaltak, 
s azt, hogy ezzel lehetőség nyílt a 
pályázat benyújtására. 

VÁROSI KIHÍVÁSOK
A XVIII. kerületi önkormány-
zatnak lehetősége van indulni 
a 2014–2020-as pályázati cik-

lusban utoljára meghirdetett 
Urban Innovative Action (UIA) 
elnevezésű, közvetlen brüsszeli 
forrású programon, amely erő-
forrásokhoz segíti Európa városi 
térségeit annak érdekében, hogy 
a különféle városi kihívásokra 
adható új, eddig még nem hasz-
nált megoldásokat azonosítsa-
nak és teszteljenek.

Mivel az önkormányzat fo-
kozott figyelmet fordít a kultu-
rális szolgáltatások folyamatos 
fejlesztésére, az UIA-programra 
benyújtandó pályázat részeként 
a kerületben működő tíz nem-
zetiségi önkormányzat aktív 

bevonásával kiemelt szerepet 
szán egy innovatív kulturális 
központ, szabadegyetem létre-
hozásának. A projekt keretében 
a Kondor Béla Közösségi Ház 
és intézményei modernizálása 
is megtörténik, továbbá egy sza-
badegyetem létrehozásával elér-
hetővé válik, hogy az aktív korú 
felnőtt lakosság jobban bekap-
csolódjon a kerület által nyújtott 
kulturális szolgáltatásokba. 

KULTURÁLIS 
MŰHELYEK
A pályázatra benyújtott projekt 
címe: Szabadegyetem és inno-
vatív kulturális műhelyek létre-
hozása – a hátrányos helyzetű 
társadalmi réteg foglalkoztatása, 

taníttatása, integrálása a nem-
zetiségi önkormányzatok bevo-
násával. Elsődleges célcsoportja 
pedig a Havanna-lakótelepen élő 
fiatalok és felnőtt munkanélküli-
ek. A projekt költségvetése 6,25 
millió euró, amiből húsz száza-
lék az önerő. A megvalósítás há-
rom évet vesz igénybe.

A képviselő-testület az elő-
terjesztést 13 igen szavazattal 
elfogadta, határozva ezzel arról, 
hogy az önkormányzat benyújtja 
pályázatát az Urban Innovative 
Actions program 5. felhívására.

KERÜLETI 
KLÍMAVÁLASZOK
Az éghajlatváltozásra, a globális 
felmelegedésre való tekintettel 

döntés született a klímavész-
helyzetről is. Az erről szóló ha-
tározatban a képviselő-testület 
kilenc pontban foglalta össze 
az éghajlatváltozás kihívásaira 
adandó helyi válaszokat, ame-
lyek tartalmazzák az ivó- és a 
talajvízzel, a levegőtisztasággal 
és a légszennyezéssel összefüggő 
állásfoglalásokat és teendőket.

Az önkormányzat idei utol-
só testületi ülésén a képviselők 
megtárgyaltak még többek kö-
zött az önkormányzat gazdál-
kodásáról, a képviselő-testület 
szervezeti és működési szabály-
zatáról, a településrendezési és a 
közbiztonsági feladatokról, vala-
mint a szociális szolgáltatásokról 
szóló határozati javaslatokat is.

B. Z.

Eközben a Parlamentben…
…a kormánypárti képviselők percről percre megszavaztak egy sor törvényt, amelyek fő célja a demokratikus ellenzék jogainak 
csorbítása.

Ezek sorában újraszabályozták a kulturális intézményrendszert. Az ellenzék tiltakozása közepette létrehozták a Nemzeti Kultu-
rális Tanácsot, és a kormány a jövőben nagyobb mértékben avatkozhat bele abba, hogy ki lehet egy-egy színház vezetője.

A társadalombiztosítás átalakításáról szóló törvény elfogadásával a jövőben kieshet az ingyenes egészségügyi ellátásból az, aki 
három hónapon keresztül nem fizeti maga után a járulékot. Ennek a módosításnak becslések szerint 700 ezer kárvallottja lehet az 
országban.

A törvénygyár megszavazta a lex Ráczot is, vagyis már a diploma megszerzése előtt helyettes államtitkár lehet a 22 éves Rácz 
Zsófia. 

Miután a Médiatanács eddigi, csak a Fidesz által jelölt tagjainak lejárt a mandátuma, teljes sorcserét hajtottak végre, és újabb 
kilenc évre csak a Fidesz által jelölt tagokat választottak meg a média függetlenségének ellenőrzésére. 

Végül, de nem utolsósorban, megszavazták az ellenzék jogait tovább korlátozó úgynevezett szájkosártörvényt, aminek követ-
keztében az ellenzéki politikusok a jövőben sokkal nehezebben láthatják el ellenőrző feladatukat a közintézményekben.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Közmeghallgatásra hívták Pestszentlőrinc-Pestszentimre lakosait de-
cember 12-én a polgármesteri hivatal testületi termébe, ahol számos 
kérdésre választ kaphattak a kerület vezetőitől.

�Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata idei utolsó képvise-
lő-testületi ülésén a kerületet érintő több mint húsz napirendi pontot 
tárgyaltak a képviselők. 

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
minden hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés 
a 296-1320 vagy a 296-1330 telefonszámon.

FERENCZ ISTVÁN
alpolgármester
Demokratikus Koalíció
06-20-934-7444
Előzetes egyeztetés alapján minden hónap utolsó 
hétfőjén 14 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-
1313 telefonszámon. Minden hónap második 
keddjén 15–18 óra között a Demokratikus Koalíció 
képviselői irodájában (Üllői út 493.)

KŐRÖS PÉTER
alpolgármester
MSZP
havannakepviselo@gmail.com
Előzetes egyeztetés alapján minden hónap utolsó 
hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 296-1318 
telefonszámon. Képviselői fogadóóra: minden hónap 
utolsó szombatján 10 és 12 óra között a Kondor Béla 
Közösségi Házban (Kondor Béla sétány 8.)

PETROVAI LÁSZLÓ
alpolgármester
Párbeszéd Magyarországért
06-30-252-93-68, petrovai.laszlo@
parbeszedmagyarorszagert.hu. Előzetes egyeztetés 
alapján minden hónap utolsó hétfőjén 16 és 18 óra 
között a Polgármesteri Hivatalban (Üllői út 400.). 
Bejelentkezés a 296-1350 telefonszámon.

SOMODY LÁSZLÓ
alpolgármester
Momentum
somody.laszlo@bp18.hu
06-30-248-7650
Előzetes egyeztetés alapján minden hónap utolsó 
hétfőjén 16 és 18 óra között a Polgármesteri 
Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés a 06-1-
296-1315 számon. Képviselői fogadóóra minden 
hónap első keddjén 17 és 17.45 óra között a 
Kerekerdő Óvodában (Attila u. 9.)

BANGA ZOLTÁN
LMP, 06-30-779-6786
banga.zoltan1@gmail.com 
Fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 17 és 19 
óra között a Kandó Téri Általános Iskolában. Előzetes 
egyeztetés szükséges a 06-30-779-6786 telefonszámon.

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
Fogadóóra: minden hónap második hétfőjén 17 
és 18 óra között a Csontváry Kosztka Tivadar 
Általános Iskola ebédlőjében (Kondor Béla sétány 
10.) Előzetes egyeztetés szükséges a 
 06-20-592-4800 telefonszámon.

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
Előzetes egyeztetés alapján a Polgármesteri 
Hivatalban (Üllői út 400.). Bejelentkezés  
a 06-30-407-4561 telefonszámon.

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
Fogadóóra: minden hónap második keddjén 18 
és 19 óra között az Eötvös Lóránd Általános 
Iskolában (Lakatos út 30.), továbbá minden 
hónap negyedik keddjén 18 és 19 óra között 
a Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskolában 
(Gyöngyvirág u. 41.). Előzetes egyeztetés 
szükséges a 06-30-951-7227 telefonszámon.

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. Fogadóra: minden második 
csütörtökön 16 és 18 óra között, Ady Endre utca 83/B. 
Előzetes egyeztetés szükséges a 06-20-458-2551 
telefonszámon.

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

TÓTH KÁLMÁN
Fidesz–KDNP, 06-20-974-2378
Előzetes egyeztetés alapján.
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Segítség karácsony előtt KÖZÉLETAz idei kívánságok valóra váltakKÖZÉLET

Bizonyára sok rászoruló várja 
már december 21-ét, amikor 
karácsony alkalmából egy tál 
meleg étellel fogadják őket a 
Pestszentimrei Katolikus Kari-
tász tagjai. A helyszín ezúttal is 
a Szent Imre-templom kertje.

A részletekről Kovács Ist-
vánt, a szervezet vezetőjét kér-
deztük.

– Idén is gondolunk a kör-
nyéken – sőt nem csak a kör-
nyéken – élőkre, akiknek jólesik 
majd néhány nappal karácsony 

előtt az, hogy kaphatnak egy tál 
ízletes, forró ételt.

Az ételosztás irányítója el-
mondta, hogy az elmúlt évek-
hez hasonlóan a két előző alka-
lommal is sokan érkeztek, hogy 
jóllakhassanak, és néhány órára 

elfeledhessék a gondjaikat. Fel-
tehetően a karácsony előtti étel-
osztás iránt is nagy lesz az érdek-
lődés. 

Ezúttal is hatalmas üstökben 
készül majd az étel, székelyká-
posztát főznek a vendégeknek, 
akik, mivel tudják, hogy jó ebéd-
del várják őket, már a 12 órai 
„nyitás” előtt ott szoktak vára-
kozni a kapunál.

A karitász lelkes csapata pe-
dig már a kora reggeli óráktól 
ott sürög a kertben azért, hogy a 
déli harangszóra minden készen 
álljon, a gőzölgő káposztához ott 
legyen a szomszédos pékségből 
hozott friss kenyér is.

Az elmúlt évek során meg-
rendítő emberi sorsok bonta-
koztak ki a vendéglátók előtt, 
és – sajnos – feltehetően így 
lesz ez az idén is. Az önkénte-
sek, mint elmondták, megte-
szik azt, ami tőlük telik, vagyis 
hogy finom falatokkal csalja-
nak mosolyt a megviselt, átfa-
gyott arcokra.

Ők ennyit tehetnek a szomo-
rú sorban élőkért – három nap-
pal karácsony előtt…

-róth-

ITT KAPNAK SZERETETET, ITT 
VAN A CSALÁDJUK
A szeretet, a család ünnepének közeledtével érzékelhe-
tőbbé válik a bennünk rejlő, máskor ritkábban kimutatott 
szeretetadó képesség. A hajléktalanság jellemzően nem 
választott életforma, inkább nevezhető sorscsapásnak, 
amelyet át kell és túl kell élni. 

Zömében férfiakat látunk a hajléktalanság mókuskerekében, amelyből 
elképzelhetetlen a szabadulás szakszerű segítség nélkül. A Tiszta Forrás 
Alapítvány nappali melegedőt és hajléktalanszállót működtet a XVIII. 
kerületben, és igyekszik hathatós segítséget nyújtani a szabadulásra vá-
gyóknak. A látogatásunk a nappali melegedés időszakára esett. 

– Reggel nyolctól délután hatig minden rászoruló előtt nyitva áll a 
melegedő – tájékoztatott Urbán-Mihály Edit Angéla intézményvezető. – 
Kora estétől reggel nyolcig harmincöt férfi ellátottunk talál itt éjjeli me-
nedékre. Tizenkét pluszmatrac vár mindazokra, akiket a hideg vagy az 
erős szükség kényszerít ajtón belülre. A nappali melegedőben tea, vajas 
vagy zsíros kenyér, zöldség és gyümölcs a kínálat. Az éjjeli szálló lakóinak 
meleg vacsorát és reggelit is biztosítunk. Jellemzően az itt alvók egyben 
munkavállalók is, van, akire rendszeres, és van, akire alkalmi munka vár. 

A nyitott kapu ellenére kopogtatás után lépett be János, az in-
tézmény ellátottja: – Nem tudom, mások mit gondolnak, de szá-
momra minden itt töltött nap egy aprócska karácsonyi ünnep. 
Rend van, figyelnek ránk, én még éhesen nem mentem aludni. 
Tiszta, mosott ruhában járok, rendszeres munkám van. Azt hi-
szem, vagyunk egy páran, akik az itt kapott ellátás, gondoskodás 
után emelt fővel léphetnek ki a hajléktalanok világából. 

– Nem minden ellátottnak „János a neve”, sokan a természet rejtett 
helyein szabadon és a szabadban élik meg a hajléktalanságukat – foly-
tatta János gondolatait az intézményvezető. – Az utcai gondozószolgá-
lat munkatársai megkeresik a külsős hajléktalanokat, forró teát, élelmi-
szert, meleg ruhákat, hálózsákot és karácsonyi ajándékcsomagot adnak 
át nekik. Alapítványunk a kerület közigazgatási területén élő hajlékta-
lan emberek ellátását vállalta, az önkormányzattal szerződésünk van a 
nappali melegedő, illetve a szociális szolgálat működtetésére. 

Egy névtelenséget kérő férfi azt mesélte, hogy a szerdai nap 
különlegesnek számít, akkor ugyanis Márkus Gábor, az alapítvány 
kuratóriumának elnöke, nyugalmazott református lelkész min-
denki számára nyitott, közös evangéliumi összejövetelt tart.

– Ebben az évben karácsony első napja is szerdára esik, s ebből 
az alkalomból a közösségi program részévé válik a szeretetben, 
családi hangulatban elfogyasztott ünnepi vacsora, az ajándékozás, 
mert nekünk, hajléktalanoknak, most itt vannak a családtagjaink, 
itt kapunk szeretetet.  

Gönczöl András

KARÁCSONYI ÉLELMISZERCSOMAG 
A NYUGDÍJASOKNAK

A KERÜLETBEN FELKERÜLT AZ I-RE A PONT
„Hangosan és erőteljesen képviselem a kerület és a főváros ügyeit”

ISMÉT ÉTELT OSZTANAK A SZENT 
IMRE-TEMPLOM KERTJÉBEN

Az önkormányzat, folytatva az 
évtizedes hagyományt, ezúttal 
is tartós élelmiszerekből álló 
karácsonyi csomaggal ked-
veskedett a kerületben élő, 65 
évnél idősebb embereknek. 

A lisztet, száraztésztát, lencsét, kávét 
és szaloncukrot tartalmazó csoma-
gokat december 10–11-én lehetett 
átvenni a Havanna-lakótelepen és a 

Pestszentimrei Sportkastélyban.
A karácsonyt megelőző akció 

során közel 20 ezer nyugdíjas ka-
pott élelmiszercsomagot. Amint azt 
Szaniszló Sándor polgármester el-
mondta, az önkormányzat újonnan 
megválasztott vezetésének fontos, 
hogy a kerületben élők ne érezzék 
azt, hogy a váltás miatt elmaradna 
bármi, például a karácsony előtti 
élelmiszercsomag-osztás, ami az 

elmúlt években hagyománnyá vált.
– Ami jó, azt meg kell tartani, és 

ha lehet, még jobbá kell tenni. Ponto-
san érezzük, hogy a nyugdíjasoknak 
karácsony előtt a legkisebb segítség is 
milyen sokat jelent. Az ehhez hason-
ló akciók egyúttal arra is jó alkalmat 
teremtenek, hogy közvetlenül is talál-
kozzunk, beszélgessünk az itt élő em-
berekkel – tette hozzá a polgármester. 
A tartós élelmiszerekből álló csomagot 

a legtöbben a saját konyhájukban hasz-
nálják fel, de egyre többen segítenek 
vele a nehezebb sorsú ismerőseiken, 
szomszédjukon. Az idősebb korosz-
tályban vannak jobb anyagi körülmé-
nyek között élők, akiknek ugyanúgy 
jár az élelmiszercsomag, mint mások-
nak. Közülük is sokan felvették ugyan 
az élelmiszercsomagot, de csak azért, 
hogy továbbadják azt a rászorulóknak.

P. A.

GYURICZA PÉTER 

– Egy évvel ezelőtt az MTVA 
székházában tiltakoztak. Gondol-
ta volna, hogy egy év elteltével is 
ez lesz a kiindulópont, ami miatt 
tovább szigorítják a parlamenti 
szabályokat?

– Hogyne, hiszen a Fidesz 
természetéből fakad, hogy 
mindent kontroll alá akar von-
ni. Egy évvel ezelőtt nemcsak 
az MTVA-ban tiltakoztunk 
képviselőtársaimmal, hanem 
az akkor áterőltetett rabszol-
gatörvény ellen is. Az volt az 
első apropója annak, hogy az 
ellenzék összekovácsolódott, és 
az MSZP ebben óriási szerepet 
játszott. Akkorra megértette 
végre minden párt azt a válasz-
tói igényt, hogy nem az a kér-
dés, hogy mi van a Jobbikkal, 
a DK-val, az MSZP-vel vagy 
a Momentummal, hanem az, 
hogy egy nagy, köztársaságpár-
ti ellenzéket lássanak. Ez októ-
ber 13-án be is váltotta a hozzá 
fűzött reményeket. Ennek is 
köszönhető, hogy ma – ami-
kor már a színházigazgatókat 
is központilag akarják kinevez-
ni – olyan emberek szólalnak 
meg az átalakítás ellen, akik fél 
évvel ezelőtt még nem tették 
volna. És miközben a kormány 
állítólag a békülékenység jegyé-
ben akar politizálni a köztársa-
ságpárti önkormányzatokkal, 
aközben azt látjuk, hogy min-
den szinten be akarja darál-
ni a függetlenségüket. Ennek 
jegyében szabályozták újra az 
iparűzési adót, államosították 
teljes mértékben a helyi építés-
ügyi hatóságokat, és itt van a 
legújabb, a művészekre, a kul-
túrára, a könyvkiadásra szabott 
szájkosártörvény. Orbán nem 
bírja elviselni, hogy a főváros-

ban és jelentős vidéki városok-
ban elvesztette a hatalmát, és 
bizony, menetelünk 2022 felé, 
amikor is bármi megtörténhet 
Magyarországon, ha megvaló-
sul az összefogás, az egy közös 
lista és az egy közös jelölt állí-
tása a miniszterelnökkel szem-
ben. Azt hiszem, a hazai de-
mokraták, a köztársaságpártiak 
a rendszerváltásnál is nagyobb 
csatára készülhetnek a követke-
ző években, hiszen most nem 
egy külső, szétesőben lévő ha-
talmat kell legyőzni, hanem a 
magyar nemzetnek a saját belső 
félelmeivel, démonaival, csaló-
dottságával kell szembenéznie. 
– A rabszolgatörvény alkalma-
zására nemet mondott a Fő-
városi Közgyűlés és Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre is. 
– Ezt sikernek tartom, hiszen 
most látszik igazán, milyen az, 
amikor egy fővárost más szel-
lemben vezetnek, és kiderül, 
hogy van alkupozíciónk. Tehát 
ma már egy atlétikai világbaj-
nokságot sem lehet csak úgy 
megrendezni. És a rabszolga-
törvényt a XVIII. kerületben 
sem alkalmazzuk, miként az 
embertelen kilakoltatásokat is 
megszüntette a főváros, ugyan-
úgy, ahogy mi és más kerületek 
is. Most látszik igazán, hogy egy 
autoriter hatalommal szemben 
mekkora előny, ha van kontroll, 
mert így megnő az emberek 
mozgástere és lehetősége az ér-
dekeik érvényesítésére, de mesz-
sze nem vagyunk még készen. 
Azért, hogy valóban letehessük 
a negyedik köztársaság alapja-
it, hogy fejlődő és emberséges, 
demokratikus politizálás legyen 
Magyarországon, újra meg újra 
harcolnunk kell nekünk is. Ezt 
egy nemzet sem kapta a törté-
nelme során ingyen. 

MENNI VAGY 
MARADNI?
– Olykor a baloldalon is felmerül 
az a gondolat, hogy az ellenzék-
nek ki kellene vonulnia a parla-
mentből. 
– Azt hiszem, ez a vita október 
13-án eldőlt. Sokan mondták, 
hogy az ellenzék, amíg a par-
lamentben politizál, ilyen po-
litikai rendszerben nem érhet 
el sikereket. Ennek ellenére a 
fővárost és nagyon sok kerü-
letet, illetve vidéki várost meg 
tudtunk nyerni, sok települé-
sen közgyűlési többségünk lett. 
Ráadásul, ha valaki újra akarja 
építeni a parlamentarizmust, 
nem vonulhat ki onnan. Min-
den lehetőséget meg kell ra-
gadnunk, ezért ilyen politikai 
helyzetben balgaság volna, ha 
az ellenzék elvetné a parlamenti 
jelenlétet. Ugyanakkor minden 
épeszű ember tudja, hogy nem 
a parlamentből lehet megnyerni 
2022-őt.
– A kormánypártok vagy éppen 
Kövér László mindent elkövet 
annak érdekében, hogy lejjebb 
csavarja az ellenzék hangerejét. 
Ráadásul korlátozzák annak le-
hetőséget, hogy az ellenzéki or-
szággyűlési képviselők a közin-
tézményekben ellenőrizzék azok 
működését.
– Ez a legdurvább, az ellenőrzés 
jogának csorbítása.
– Az ellenzéknek milyen eszközei 
lesznek 2020-ban?
– Az együttműködés a legna-
gyobb erőnk, a Fidesz ettől fél 
a legjobban. Ezért van az, hogy 
minden szinten megpróbálja 
korlátozni, konkrétan ellehe-
tetleníteni, megszüntetni az el-
lenzéki képviselők ellenőrzési, 
vagyis az ellenzéki szavazók kép-
viseleti jogát. 

– Egyéni országgyűlési képviselő-
ként mi marad meg önben 2019-
ből, illetve ellenzéki képviselőként 
mi jelenthet sikerélményt? Azt 
látjuk, hogy sorra nyújtja be a 
törvénymódosító javaslatait…
– Legutóbb az iparűzési adó mó-
dosítása ellen is benyújtottam.
– …És futószalagon szavazzák le, 
szóval ez furcsa kettősség, mert a 
leszavazás frusztráló. Ugyanak-
kor csak megmarad valami pozi-
tívumként is ebből az évből?
– Hogyne, sok pozitívum meg-
marad. Már a 2018-as év sikert 
hozott azzal, hogy az országgyű-
lési választásokon – a négy évvel 
korábbi 56 szavazatos lemaradás 
után – végre fordítani tudtunk a 
kerületben. És valóra vált, amit 
2019. január elsején kívántam. 
Egy politikus pedig mi mást 
kívánhat, mint hogy sikeres 
legyen a választáson. Büszke 
vagyok arra, hogy a fővárost 
Karácsony Gergely vezetésével 
sikerült köztársaságpártivá ten-
ni, és nem rejtem véka alá, hogy 
büszke vagyok önmagamra, a 
Gergely mellett a kampányban 
betöltött szerepemre és a mel-
lette dolgozó egész csapatra is. 
De amire a szívem mélyén a 
legbüszkébb vagyok, az termé-
szetesen az, hogy a XVIII. ke-
rületben felkerült az i-re a pont. 
Hogy Szaniszló Sándor polgár-
mester lett, és fantasztikus csa-
pat jött össze mellette. A város-
rész új vezetői azon dolgoznak, 
hogy a XVIII. kerület, pótolva 
az elmúlt évek hiányosságát, 
elinduljon a sikeres kerületek 
útján. Most rajtunk a sor, hogy 
bebizonyítsuk, hogy egy olyan 
erős értelmiségi és vállalkozói 
bázissal rendelkező kerület-
nek, mint amilyen Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre, a fejlődő 
kerületek között a helye.

„MINDIG 
HOSSZÚ LEVELŰ 
FENYŐFÁNK VOLT”
– Hagyjuk kicsit a politikát, és 
meséljen arról, milyenek voltak 
gyerekkorának a karácsonyai. 
Milyen képek, illatok, hangok 
idéződnek fel önben?
– Most, 37 évesen is abból töl-
tekezem, amit az első 14 évben 
Kiskunmajsán kaptam, és amit 
persze azóta is kapok, hiszen a 
gimnáziumot már Budapesten 
végeztem. A nagypapáéknak – 
sajnos már nem élnek – volt egy 
tanyájuk. Élénken él bennem, 
hogy az öcsémmel karácsonykor 
kivittek bennünket oda, amíg 
anyáék feldíszítették a házat és 
a nagy karácsonyfát. Nálunk ha-
gyományosan hosszú tűlevelű 
fenyőfa volt. Sajnos alig lehet 
már kapni ezt a fenyőfajtát. An-
nak sosem felejtem el az illatát. 
Amikor tatáék és a mama beho-
zott bennünket a tanyáról, akkor 
szinte nem mertünk bemenni a 
lakásba, mert már a konyhaab-
lakból láttuk, hogy valami ha-
talmas csillogó karácsonyfa van 
az ebédlőben, és amikor a nagy-
mama bekopogtatott az ablakon, 
anya már szaladt is ki a garázsba, 
és csengővel várt bennünket. Az 
öcsémmel minden évben földbe 
gyökerezett a lábunk, hogy szól 
a kiscsengő, és minket vár az 
angyalka. Karácsony másnapján 
pedig hatalmas karácsonyi ebéd 
volt nálunk, mert édesapám 
és a testvérem is István. Néha 
több mint húszan voltunk plusz 
a karácsonyfa, azt sem tudom, 
hogy fértünk el. Jöttek apukám 
testvéréék, a nagymamák, a ke-
resztszülők, és mindenki hozott 
süteményt. Természetesen anyu-
kám már egy héttel előbb elkez-
dett sütni. Ez a hagyomány az-
tán abbamaradt, mert felnőttek 
a gyerekek, mindenkinek saját 
családja lett, és már ki-ki a saját 
családjával töltötte a karácsonyt.
– Idén milyen lesz a karácsonya?
– Meghitt. Hagyományosan ott-
hon ebédelünk Kiskunmajsán a 
szüleimmel és az öcsémék család-
jával, de vacsorázni már Csepelen 
fogunk a pároméknál. Karácsony 
után visszamegyünk még pár nap-
ra Kiskunmajsára a szüleimhez.
– Az lesz a politikai szieszta?
– Lényegében igen, de egy poli-
tikus nem tud kibújni a bőréből, 
nem tudunk meglenni hírek 
nélkül. A családunk egyébként 
mindig politizált, a karácsonyi 
asztalnál is beszéltünk az ország 
dolgairól. Nagyon kritikusak a 
hozzátartozóim, és bár mindig 
a baloldalra szavaztak, megvolt 
a véleményük mindenről. Ezt 
hoztam magammal.
– Átvette a stafétabotot, vagyis a 
fakanalat az édesanyjától?

– Igazából édesapámtól és édes-
anyámtól is. Bográcsban pör-
költöt főzni apámtól tanultam, 
töltött káposztát anyámtól, a 
halászlevet nagypapa és apa is 
nagyon jól készítette. Anyától 
tanultam meg kalácsokat sütni, 
szerintem díjnyertes a túrós po-
gácsánk, és karácsonykor min-
dig van általam kikísérletezett 
főzött krémes csokoládétorta is.

MINDENKI 
GONDOLJON 
KICSIT MAGÁRA IS

– Mit kíván a kerület lakosainak 
karácsonyra és az új évre? 
– Határozottan azt, hogy ennyi 
választási év után kicsit pihen-
jenek meg, de ne forduljanak el 
a közélettől. Nyugodjanak meg, 
mert jó gazdája van a kerületnek. 
Mi nemcsak azoknak leszünk a 
képviselői, akik ránk szavaztak, 
így azok az emberek is megbé-
kélhetnek egy picit velünk, akik 
adott esetben nem ránk adták a 
voksukat. A másik, amit kíván-
hatok, és ez már nem politika, 
hogy kicsit mindenki gondol-
jon saját magára. Szeresse saját 
magát, mert akkor megnyugvás 
lesz a lelkében is. Tudom és lá-
tom a fogadóóráimra eljövőkön 
is, hogy iszonyat nagy a hajtás, 
ellátni a családot, úrrá lenni a 
problémákon, hogy sokszor na-
gyon nehéz megélni azt az életet, 
amit kaptunk, de ne felejtsük: 
egy élete van mindenkinek. 
– Egy év múlva mivel volna elé-
gedett?
– Politikailag azt szeretném 
visszaigazolva látni 2020-ban 
a XVIII. kerületben, hogy jó 
embereket választottak, hogy 
azokból a forrásokból, amelye-
ket most sikerül megszerezni, el-
kezdődnek az útfelújítások vagy 
a csatornázás utáni problémák 
megoldása. Akkor lennék elé-
gedett, ha az általunk tervezett 
ütemnél kicsit gyorsabban lehet-
ne pótolni a hiányosságokat. Ezt 
várom az önkormányzat vezeté-
sétől. Ahogy ők meg azt várják 
el tőlem, hogy továbbra is nyitva 
legyen az ajtóm mindenki előtt, 
hogy hangosan és erőteljesen 
képviseljem a kerület és a fővá-
ros ügyeit. Végül egy folyama-
tosan egységesülő, egyre inkább 
összekapaszkodó ellenzéket 
szeretnék látni. Ezek a politikai 
vágyaim, ezek teljesülésével elé-
gedett volnék jövő karácsonykor.
– És mi az emberi vágya, célja?
– A családalapítás. Azt hiszem, ez 
egy olyan terv, amit, ha akarnék, 
sem tudnék eltitkolni a választók 
és a nyilvánosság elől. Úgyhogy 
ha nekem kívánni szeretnének 
valamit a kedves választók, akkor 
az legyen, hogy ez sikerüljön. 

Baconos csirkemell 

A csirkemellet apró kockákra vágjuk, sózzuk (vegeta is lehet), 
borsozzuk, egy csipet szerecsendiót és fokhagymát is adhatunk 
hozzá. Négy evőkanál tejföllel, két tojással, 20 dkg reszelt sajttal és 
az összevágott hússal masszát készítünk. (Van, aki lisztet is tesz 
bele, én nem szoktam.) Kivajazunk egy őzgerincformát, megszórjuk 
zsemlemorzsával, és beletesszük a szalonnacsíkokat úgy, hogy 
fedjék egymást, és a szélük kilógjon a formából. Belekanalazzuk a 
masszát, majd ráhajtjuk a szalonnát. Előmelegített sütőben 180–200 
fokon 45 percig sütjük. Amikor megsült, kifordítjuk a formából, meg-
hintjük a maradék sajttal, és pirosra sütjük. Hidegen is nagyon finom.

Kunhalmi Ágnes receptje

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési képviselője, Kunhalmi Ágnes 2018-ban nyert egyéni 
mandátumot. Ellenzéki politikusként az egyik legaktívabb szereplője a parlamentnek. Ugyan-
akkor a kerületben is rendszeresen jelen van, lehet vele találkozni, beszélgetni. A 2019-es év 

legjelentősebb eseményének az október 13-i önkormányzati választást, annak eredményét tartja. 
Nemcsak politikai értékelésre kértük a képviselőt, hanem arra is, hogy idézze fel a számára emléke-
zetes családi karácsonyokat, s az is kiderül, hogy mit vár a 2020-as évtől.
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Az elsődleges cél az, hogy csök-
kenjen a reptér és környezete 
közötti utas- és teherforgalom 
során felhasznált energia meny-
nyisége és a környezetszennye-
zés mértéke. 

A LAirA elnevezésű projekt 
Budapesten megtartott záró-
konferenciájának egyik legfőbb 

üzenete az volt, hogy egyszerű 
megoldásokkal jelentősen csök-
kenthető a repülőterek haszná-
lata során keletkező környezet-
szennyezés.

Egy repülőtér ma már nem 
csak a légi közlekedést szol-
gálja. Egyrészt számos szol-
gáltatást kínálnak az utasok 

kényelmét szem előtt tartva, 
másrészt a légikikötők kör-
nyékén is vállalkozások tu-
catjai működnek. A napi több 
tízezer légi utas mellett több 
ezer munkába igyekvő ember 
is használja a repülőterek felé 
vezető utakat, közlekedési for-
mákat.

– A projekt a közlekedés 
olyan irányú fejlesztéséről szól, 
amiben rendkívül fontos a kar-
bonsemlegesség, az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású megol-
dások alkalmazása – mutatott rá 
a konferencia megnyitásaként a 
köszöntőjében Kőrös Péter alpol-
gármester. – Ez a legfontosabb, 

ugyanis zöld gondolatiság nél-
kül nem létezhet modern, felelős 
európai gondolkodás. Az ön-
kormányzat kiemelt feladatként 
kezeli a légszennyezettség csök-
kentését, és ebben is partnerként 
tekint a Budapest Airportra, 
hiszen a repülőtér szerves része 
a XVIII. kerületnek. A növekvő 
közlekedési igények pedig a köz-
lekedési szolgáltatások megújí-
tását teszik szükségessé.

A december 5-i konferencián 
számos környezetbarát közleke-

dési megoldásról hallhattunk. 
Egy város és a repülőtér közötti 
közlekedési kapcsolat hamaro-
san elképzelhetetlen lesz elekt-
romos autóbuszok vagy a bel-
várost a reptérrel közvetlenül 
összekötő közvetlen vasútvonal 
nélkül. Mérsékelheti a környe-
zetszennyezést az e-járművek-
kel működtetett autómegosztó 
szolgáltatás is. Az intelligens 
közlekedési rendszerek alkal-
mazásával például a repülőtéri 
útvonalak vagy éppen a par-
kolók által okozott környezeti 
ártalmak is csökkenthetők: egy 
telefonos applikáció segítségével 
megelőzhető a parkolóhely kere-
sése közbeni körözgetés, hiszen 
a rendszer azonnal az üres hely-
hez irányítja a vezetőt. 

A repülőtéren, illetve a kör-
nyéken dolgozók számára al-
ternatívát jelent a kerékpáros 
közlekedés. A programban 
részt vevő országokban végzett 
felmérések nyomán kiderült, 
hogy életkortól függően 5–10 
kilométeres távolságon belül 
teljes mértékben elfogadható-
nak tartják a kerékpárral való 
munkába járást. Jó példa erre 
a dubrovniki repülőtér dolgo-
zói által létrehozott kerékpáros 
klub, amelynek tagjai nemcsak 
munkába járnak biciklivel, ha-
nem különböző kerékpáros 
közösségi programokat is szer-
veznek.

A LAirA projekttel tehát 
elindult a repülőterek meg-
közelítését javító, alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású köz-
lekedési megoldások elemzése, 
tervezése. A jövő ad választ arra, 
hogy mit és mikor lehet mindeb-
ből megvalósítani.

Puskás Attila

Zöld gondolat a kerületbenBemutatkoztak a nemzetiségekKÖZÉLET KÖZÉLET

A XVIII. kerületben 2012-ben 
indult útjára az önkormányzat 
és a Milton Friedman Egyetem 
– akkor még Zsigmond Király 
Egyetem – összefogásával a szá-
mos közérdekű témát feldolgo-
zó, illetve az idősebb korosztályt 
érintő problémákkal foglalkozó 
előadás-sorozat az ötven éven 
felüliek számára. Emellett kü-
lönféle tanfolyamokat is szervez-
nek minden évben a nyelvtanu-
lástól kezdve a vallástörténeten 
át a művészetekig számos téma-
körben.

Amint arra Jászberényi József 
a szemeszterzáró előadásában 
is utalt: nem igaz, hogy idősebb 
korban az ember nem képes ta-
nulni. 

– Felmérések igazolják, hogy 
sokszor jobban teljesítenek az 
ötven év felettiek egy-egy tan-
folyamon, mint a fiatalabbak. A 
különbség csak annyi, hogy az 
idősebb korosztály másképp ta-
nul – fogalmazott.

A most lezárult félévben 890 
résztvevője volt az akadémia 
előadásainak és tanfolyamainak. 
Kalmár Gyulának hatodik éve 
nyújt rendszeres szombati elfog-
laltságot a NYAK. 

– Először csak a feleségem 
akart idejönni, én csak elkísér-
tem. Azt hittem, előbb-utóbb 

megunja, de nem így történt, 
hanem nekem is egyre jobban 
megtetszett. Nagyon sok érdekes 
téma merült fel, nívós előadáso-
kat hallhattunk. Itt járt többek 
között Monspart Sarolta egyko-
ri tájfutó és Buday Péter séf is. 
Rendkívül hasznosak voltak az 
időskorúak biztonságáról szóló 
előadások. Próbálunk mindent 
megtenni otthonunk és saját biz-
tonságunk érdekében, de még 
így is kaptunk hasznos tanácso-
kat. Több tanfolyamra is jártunk. 
Legérdekesebb számomra a jobb 
agyféltekés rajz és az akvarellfes-
tés. Soha nem gondoltam volna 
magamról, hogy bármit is le tud-
nék rajzolni, de kiderült, hogy 
minden emberben megvan ez a 
képesség. Tetszett a vallástörté-
nettel, a pszichológiával foglal-
kozó kurzus, de sokat tanultunk 
az alternatív gyógyászatról is, 
amiből több dolgot otthon is al-
kalmazunk. 

Szigetiné Franciscy Erzsé-
bet korábban tanárként és 
iskolapszi chológusként dolgo-
zott. Mint elmondta, először – 
kétdiplomás emberként – nem 
volt biztos benne, hogy érdekes 
lesz számára az akadémia, de az 
első néhány alkalom után egyre 
jobban megtetszett neki ez a faj-
ta időtöltés. 

– Különösen a tanfolyamok 
érdekeltek, jó volt az agyamat 
tornáztatni. Nagyon hasz-
nos, mert 77 éves vagyok, és 
ebben a korban fontos, hogy 
ne gubózzunk be. Egyrészt 
rendszeres kimozdulás, prog-
ram, és lelkileg is sokat jelent. 
Sorstársak, hasonló korúak 
vesznek körül, akikkel lehet 
beszélgetni, és sok az új isme-
rős is. Másrészt kiderült szá-
momra, hogy teljesen mind-
egy, ki milyen iskolázottsággal 
látogatja az akadémiát, mert a 
lényeg az, hogy megvan benne 
az érdeklődés, a tudásvágy, a 
nyitottság az új dolgokra.  Az 
akadémia mellett egyébként 
nyugdíjasklubba is járok, és 
oda is át tudom vinni az itteni 
aktivitást, a megerősített po-
zitív életszemléletet – foglalta 
össze a tapasztalatait a nyugdí-
jas tanárnő, majd átadott egy 
Márai Sándor-idézetet tartal-
mazó, saját maga által készített 
karácsonyi üdvözlőlapot.

„A szeretet tud nagy önzés is 
lenni. Alázatosan kell szeretni, 
hittel. Az egész életnek akkor 
van csak értelme, ha igazi hit van 
benne. Isten a szeretetet adta az 
embereknek, hogy elbírják egy-
mást és a világot.”

P. A.

Odakint már borongósak a 
napok, de a szombati taní-
tási napon tartott előadás 
derűt varázsolt a Táncsics 
iskola tornatermébe.

Még ha nem is értette tisztán 
mindenki valamennyi szavát an-
nak a német nyelvű előadásnak, 
amelyet december 7-én déle-
lőtt láthattak a Táncsics Német 
Nemzetiségi Általános Iskola 
tanulói, a gyerekek voltak olyan 
leleményesek, hogy kitalálják a 
történetet. Legalábbis az arcok-
ról és a reakciókból erre lehetett 
következtetni.

A Magyarországi Német 
Színház (Deutsche Bühne Un-
garn) meseelőadása az alsó ta-
gozatosoknak szólt, helyszínül 
pedig a tornaterem szolgált. A 
színház társulata Az oroszlán és 
a nyúl című előadását hozta el a 
több mint százhúsz alsó tagoza-
tos tanulónak. Az elsősök tehát 

a fantáziájukkal egészítették ki a 
látottakat, míg a nagyobbak már 
értették a szöveget, hiszen min-
dennap van az iskolában német 
nyelvórájuk.

– Nem először jár ez a társulat 
a kerületben. Korábban a Nem-
zetiségek Házában volt előadá-
suk – mondta dr. Sági Zoltán.

A XVIII. kerületi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke hozzátette: jó döntés volt, 
hogy elhozták a műsort az isko-
lába. Most a Táncsicsban láthat-
ták, legközelebb a Piros iskola 
tanulói is jól szórakozhatnak raj-
ta. A helyi német önkormányzat 
évente két ilyen előadást szervez 
a gyerekeknek.

A Magyarországi Német 
Színház 1983-ban jött létre a 
tolnai megyeszékhelyen, Szek-
szárdon, ahol 1986-ban lelt mai 
otthonára a szecessziós stílus-
ban épült belvárosi épületben, 
mely korábban a Mozgó Világ 

mozinak adott helyet. A színház 
fő rendeltetése a német nyelv és 
a német nyelvű színházi iroda-
lom ápolása és közvetítése, vala-
mint a magyarországi németek 
kulturális értékeinek és hagyo-
mányaink megőrzése. A teát-
rum egyúttal hídként is szolgál 
a magyar többségi és a német 
kisebbségi kultúra között. 

Az előadásokat magyar nyel-
ven feliratozzák. A reperto-
ár minden évadban tartalmaz 
klasszikus és kortárs darabokat 
a felnőtt és tizenéves közönség 
számára, egy osztálytermi dara-
bot a középiskolás korosztálynak 
és egy színpadra alkalmazott 
mesét a kisgyermekek számára.

B. Z.

KARÁCSONYI 
FOGYASZTÓVÉDELMI 
ELLENŐRZÉSEK
Kormányhivatal – az Önök szolgálatában
Budapest Főváros Kormányhivatala minden évben kiemelt ellenőrzéseket végez az 
adventi időszakban. Ezek fő célja az, hogy még a vásárlási roham előtt kiszűr-
jék azokat az ünnepekhez kötődő termékeket, amelyek igazolhatóan veszélyt je-
lenthetnek a fogyasztókra. További cél, hogy korán fény derüljön azokra a jogsér-
tésekre, amelyek veszélyeztetik a vásárlók anyagi érdekeit, vagy tényleges kárt 
okoznak a fogyasztóknak. 

Az ellenőrzések során az ellenőrök a megfelelő ártájékoztatás meglétét nézik elsősorban: az eladá-
si árakat a terméken vagy a termék mellett kihelyezett ártájékoztatón köteles feltüntetni az eladó. 
A hivatal szakemberei különös figyelmet fordítanak az ártájékoztatással kapcsolatban a megtévesztő 
kereskedelmi gyakorlat kiszűrésére. Ilyen például a feltüntetettnél magasabb eladási ár felszámítása, 
de ilyen az is, ha egy kedvezményes, akciós értékesítésnél (például egyet fizet, kettőt kap) nem érvé-
nyesítik a kedvezményt.

Az ár feltüntetésén túl fokozott figyelmet fordítanak az ellenőrök a mérőeszközök (mérlegek, mé-
rőpoharak) hitelességére is. Ez elsősorban az italok – például a forralt bor – kimérésére vonatkozik, 
tehát hogy a kereskedő a megfelelő mennyiséget mérje ki, amely semmiképp nem lehet kevesebb a 
kért mennyiségnél.

Az ellenőrzések fontos eleme a nyugtaadási kötelezettség ellenőrzése is: fontos, hogy az árusítók 
minden esetben (!) adjanak vásárlást igazoló nyugtát a vásárlóknak. Ez azért is lényeges, mert a meg-
vásárolt termék hibája esetén a szavatossági jog érvényesítéséhez elengedhetetlen, hogy a vásárló a 
nyugtával igazolja a termék eredetét és a vásárlás helyét. 

Mivel a karácsonyi vásárok keretében az értékesítés jellemzően nem üzletekben történik, ha-
nem ideiglenesen kitelepült standokon és árusítóhelyeken, nem szükséges kihelyezni a vásárlók 
könyvét, de a későbbi esetleges panaszkezelés érdekében az árusnak feltétlenül tájékoztatást kell 
adnia a vállalkozás adatairól, tehát a kereskedő nevéről, székhelyéről és a panaszügyintézés he-
lyéről. Ennek legegyszerűbb módja az, ha egy jól látható tájékoztató táblán feltünteti a cég ada-
tait és elérhetőségeit. A fogyasztóvédelmi hatóság ezt is szigorúan számon kéri. 

Megnyugtató tendencia, hogy az egyre bővülő vásárok sokaságában a vállalkozások többsége jog-
követő magatartást tanúsít, amit a fogyasztóvédelmi hatóság megelőző ellenőrzései is erősítenek, így 
az ünnepi időszakban sok felesleges bosszankodástól mentesülhetnek a vásárlók. 

Amennyiben mégis úgy érzi valaki, hogy megkárosították, akkor panaszt tehet Budapest Főváros 
Kormányhivatalánál a fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu címen vagy a telefonos ügyfélszolgála-
ton: +36-1-450-2598.

HATÁRESETEK HÁROM 
FESTŐMŰVÉSSZEL
„Határesetek” címmel német származású művészek 
munkái láthatók december 22-ig a Kondor Béla Közös-
ségi Házban.

A meghívó stílszerűen kétnyelvű volt, így is érzékeltetve, hogy a 
kiállítás rendezője a XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat és a Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége 
(VUdAK). Miután a december 4-i megnyitón Varga Ferenc, a kö-
zösségi ház vezetője köszöntötte a három kiállító művészt: Damó 
Istvánt, Forster Jakabot, Frömmel Gyulát és a vendégeket, a zene 
vette át a főszerepet: a Liederschatz kórus fakadt dalra Nagyné dr. 
Szabó Zsuzsanna karvezetésével. A dalok és a méltató szavak is 
németül csendültek fel. A megnyitó beszédet Schuth János, a VU-
dAK elnöke tartotta meg mindkét nyelven. 

– Jelenlegi formájában 1992-ben alakult meg a Magyarorszá-
gi Német Írók és Művészek Szövetsége, amely a nevében is jelzi, 
hogy több művészeti ágat fogad be – mondta. – Az ilyen jellegű 
művészközösségeket általában nem lehet és nem is érdemes a 
résztvevőik művészeti produkciója alapján megítélni, sokkal 
hasznosabb lehet a szociológiai, kultúrtörténeti megközelítés. 
Erre a kiállításra három olyan művész állt össze, akiknek a képei 
három felfogást képviselnek, és különféle technikával készültek. A 
témaválasztásuk színes és változatos.

Erről árulkodnak például Frömmel Gyula munkáinak filo-
zofikus címei: Létezésünk titkos rítusa, Az elkínzott bolygó, Az 
idő mélyéről jött, Csillagkörök ködébe veszve, Idegen horizontok 
vándora. Elvont címek, elvont képek és elvont gondolatok. A ke-
rületünkben élő festőművész ugyanis nemcsak vásznon alkot, ha-
nem papíron is, és versekbe, novellákba önti a gondolatait. Egyik 
kis írását a kiállítás-megnyitón is felolvasták. 

Ünnepi programnak is ajánljuk a „Határeseteket”. Még útlevél 
sem kell hozzá…

(temesi)

A KÖRNYEZETBARÁT KÖZLEKEDÉS A JÖVŐ ÚTJA
Zöld gondolkodás a repülőtereken és a vonzáskörzetükben 

EGYÜTT ÜNNEPELTEK A KERÜLETI 
NEMZETISÉGEK

AGYTORNA ÖTVEN FÖLÖTT

Az oroszlán és a nyúl németül

Csaknem kétszázan voltak jelen 
a XVIII. kerületi nemzetiségek 
rendezvényén, amelyet immár 
hagyományosan a nemzetiségek 
napja és a karácsony alkalmá-
ból tartottak december 8-án a 
Kondor Béla Közösségi Ház-
ban. A megnyitót és a köszöntőt 
követően mintegy másfél órás 
nemzetiségi műsort láthatott és 
hallhatott a közönség a román, 
bolgár, német, örmény és szerb 
nemzetiségű előadók jóvoltából.

A műsorban gitárkísérettel 
mindenki által ismert dalok hang-
zottak el román és magyar nyelven, 
majd hegedűn örmény dallamok 
csendültek fel. Mindezt bolgár 
énekesek, német kórus és mulatós 
szerb zene követte. Ugyanakkor 
szinte valamennyi produkció-
nak voltak magyar vonatkozásai, 
hiszen például Dubrovnik neve 
egy Cseh Tamás-szerzeményben 
hangzott el. 

Balogh Katarzyna, az esemény 
fő szervezője elmondta, hogy an-

nak idején a különféle nemzetisé-
gek a kerületben úgy döntöttek, 
hogy a december 18-i nemzetisé-
gek napját összekötik az adventtel 
és a karácsonnyal. A XVIII. ke-
rületi Lengyel Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke – aki egyben 
a budapesti szervezetet is irányítja 
– hozzátette: ilyenkor a kerület tíz 
nemzetiségéből ötnek a képviselői 
adnak műsort, majd a következő 
esztendőben a másik öt kerül sorra. 

A legjelentősebb lélekszámú 
nemzetiség – akárcsak az ország-
ban – a XVIII. kerületben is a 
németeké. Dr. Sági Zoltán szerint 
ennek a rendezvénynek a fő üze-
nete az, hogy nem kell félni a más 
nemzetiségűektől, sem azoktól, 
akik még valamely más ország-
ban születtek, sem a gyermekeik-
től, akik már Magyarországon. A 
XVIII. kerületi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat elnöke úgy 
véli: ez a karácsonyi rendezvény 
is igazolja, hogy látványos műso-
rukkal a nemzetiségek meg tudják 

mutatni érdekes és színes oldalu-
kat. Caruhasz Krisztina idén lett 
a helyi görög nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke. Véleménye sze-
rint egy nemzetiség akkor marad 
meg, ha a nyelvet ápolja, ezért a 
fiatalok nyelvtanulását tartja a 
legfontosabbnak. A bolgárok el-
nöke, Kirkov Vladimir elmondta, 
hogy minden helyi rendezvényen 
ott vannak, megtartják a hagyo-
mányőrző ünnepeket, a magyar 
ünnepeken pedig közösen vesz-
nek részt. Nazarjan Hamlet, az 
örmény nemzetiségi önkormány-
zat elnöke úgy tájékoztatott, hogy 
több mint háromszáz örmény, 
illetve örmény származású él a 
kerületben, akik itteni jelenlé-
te a Szerjan dinasztia jóvoltából 
1889-re vezethető vissza.

A műsort követő vacsora ré-
szeként rendszeresen bemutat-
kozik egy-egy nemzeti konyha 
is, amelyek sorában ezúttal bol-
gár kóstoló volt. 

B. Z. 
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�Az elmúlt években megszokott módon a szombati előadásokkal és a 
tanfolyamokkal együtt folytatódik februárban a Nyugdíjas Akadémia 
(NYAK). Ezt a résztvevőket köszöntő Szaniszló Sándor polgármester 

és Jászberényi József felnőttképzési igazgató is megerősítette a decem-
ber 14-i félévzárón, amelyen egyúttal átadták az okleveleket az előadások 
rendszeres résztvevőinek.

�Az év végén lezárul az a két és fél éves nemzetközi program, amelynek keretében hazai és 
külföldi szakemberek vizsgálták a közép-európai repülőterek multimodális, intelligens és alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású megközelítésének, közlekedési hálózatba integrálásának lehetőségeit.

Szokásos közös rendezvényükön Pestszentlőrinc-Pestszentimre nemzetiségi önkormány-
zatai együtt ünnepelték a nemzetiségek napját, egyben meggyújtották a második adventi 
gyertyát.

Angolul szavaltak
Az ezredforduló óta minden évben megrendezi angol 
nyelvű országos vers- és prózamondó versenyét a Ka-
pocs Magyar–Angol Két Tannyelvű Általános Iskola. 

A december 4-i eseményre csaknem száz résztvevő érkezett, a 
legtávolabbról, mintegy 250 kilométerről a téglási II. Rákóczi 
Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános 
Iskola és AMI növendékei. 

A Hajdú-Bihar megyei kisváros iskolásai a hosszú utazás elle-
nére nagyon jól szerepeltek, a negyedikesek között Bobik Csenge 
második lett, míg Tóth Nóra az amerikai Shel Silverstein fogfájós 
krokodilról szóló versével a 2–3. évfolyamosok között ért el har-
madik helyezést. 

Silverstein versei igen népszerűek voltak, többen is előadták 
például Sick (Beteg) című, igazán iskolásoknak való és róluk szóló 
költeményét, melyben egy kislány keresi a kifogásokat, hogy mi-
ért nem szeretne reggel felkelni, és miért nem tud iskolába menni. 
A lendületesen elmondható és tréfás végű verssel – kiderül, hogy 
szombat van, nincs iskola, így azonnal elmúlik minden baj, és lehet 
játszani – ketten is első helyezést értek el.

Többen választották a Magyarországon a gyermekek által is ked-
velt norvég származású walesi író, Roald Dahl műveit is. 

A győztesek:
7–8. évfolyam: 
Harary Amy (III. kerület, Krúdy Gyula Angol–Magyar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola)
5–6. évfolyam: 
Székely Sára (Krúdy) 
4. évfolyam: 
Őrsi Eszter (XIII. kerület, Csata Utcai Általános Iskola) 
2–3. évfolyam: 
Ismail Kadi Wisam (Erzsébetvárosi Magyar–Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium) 

P. A.
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Roncsautó: nem, virágos környezet: igen KÖZÉLETKiállítások Pestszentlőrincen és PestszentimrénKULTÚRA

EGY IKON IKONJAI A PIK-BEN
Agárdy Gábor alkotásaiból nyílt kiállítás 

NÉGYNEK MENNIE 
KELLETT

Magukra hagyott autókat távolított el a közterület-felügyelet 

A fehér falon aranyló ikonok nem-
igen kerülhettek volna annál jobb 
környezetbe, mint amilyet a Pest-
szentimrei Közösségi Ház nyújt 
nekik, és amilyen zene a Capella 
Silentium énekegyüttes jóvoltá-
ból a teret betöltötte a megnyitón. 
Az immár 13 éve elhunyt örmény 
származású színművész, Agárdy 
Gábor alkotásaiból nyílt kiállítás 
december 11-én a PIK-ben.

AKIK BEFÉRTEK
Lipcseyné Horváth Ágnes nemcsak 
azokat a vendégeket köszöntötte a 
megnyitón, akik a terembe befér-
tek, hanem azokat is, akik a nagy 

érdeklődésre tekintettel az előtér-
ből – kihangosított és vetített köz-
vetítésen keresztül – követhették 
figyelemmel az eseményeket. Az 
intézmény vezetője ugyancsak a 
helyszínen köszönthette Hambuch 
Gerdát, az alkotó családjának kép-
viselőjét, az Agárdy alapítvány el-
nökét. 

KELET VARÁZSA
Megnyitó beszédében Feledy Ba-
lázs művészettörténész, művészeti 
író a tehetség útjának kiszámít-
hatatlanságáról, illetve a tehetség 
sokféle útjáról, lehetőségéről szólt. 
Elmondta, hogy Agárdy Gábor a 

művészetek területén nem egy-
irányúan rendelkezett különleges 
érzékenységgel, fokozott elhivatott-
sággal. Már gyerekkorában meg-
mutatkozott mind a színészetre, 
mind a rajzolásra való készsége, s 
egy időszakban volt is benne két-
ség, hogy a színészetet vagy a festé-
szetet válassza-e.

A színészetet választotta, de a 
benne megbúvó rajzkészség negy-
venéves kora után újra felszínre 
tört, amikor az ikonfestéssel kez-
dett foglalkozni. A sikeres színész 
a szakirodalom tanulmányozásával 
kezdte, mielőtt az egyéni ambíciók 
háttérbe szorításával, alázattal hoz-
zálátott az ikonfestéshez. 

– Ahogy végignézzük Agárdy 
Gábor munkáit, valami ősiség szele 
csap meg minket. Ha ebben a XXI. 
századi miliőben közel megyünk 
a képekhez, egy bizánci templom 
hangulatát érezzük. Megérint ben-
nünket a Kelet különös varázsa, 
a vallásgyakorlás egészen sajátos 
módja. Agárdy Gábor múlhatatlan 
értékeket hozott létre a magyar és 
az örmény kultúra tiszteletére – 
hangsúlyozta Feledy Balázs.

KÖRÜLTEKIN TÉS SEL
Hambuch Gerda, Agárdy Gábor 
unokahúga, a színész hagyatéká-
nak gondozója elmondta, hogy 
olyan körültekintéssel és szeretettel 
még egyik helyen sem fogadták a 
kiállítást, mint a PIK-ben.

Az Agárdy Gábor ikonfestmé-
nyeit és más személyes tárgyait be-
mutató tárlat január 6-ig látható a 
Pestszentimrei Közösségi Házban.

Bodzay Zoltán

Akik látták, nem tudták, hogy 
irigyeljék- vagy sajnálják-e annak 
a Mercedesnek a tulajdonosát, 
amelyet december elején a kerületi 
közterület-felügyelet szállított el a 
Brigád utcából. Bizony, megesik, 
hogy egy ilyen, meglehetősen ko-
moly nimbusszal rendelkező jármű-
vet is magára hagy a gazdája. Ez is 
hosszú ideje ott állt már az utcában.

– Ezek a járművek nem vehet-
nének részt a közúti forgalom-
ban – tájékoztatott a közterü-
let-felügyelet illetékese –, hiszen 
vagy a forgalmi engedélyük járt 
le, vagy nincs rajtuk rendszám, 
vagy üzemképtelenek. Az el-
szállításukról a tulajdonosoknak 
kellene gondoskodniuk.

Azonban sok esetben nem 
gondoskodnak. Számot is tu-
dunk mondani: Pestszentlőrinc 
és Pestszentimre területén eb-
ben az évben összesen 485 ilyen 
gépjárművet vettek lajstromba, 
és a december eleji akcióig öt-
vennyolcat szállított el a közte-
rület-felügyelet.

– A tulajdonost természe-
tesen többször értesítjük, és ha 
nem reagál, akkor lépünk – ma-
gyarázta a lapunknak nyilatkozó 
közterület-felügyelő. – És magát 
az elszállítást is hosszas admi-
nisztratív folyamat előzi meg. 
Újra értesítjük a tulajdonost, a 
rendőrséget, majd a rendőrségi 
ügyeletet is, és az adott üggyel 

kapcsolatos összes információ 
felkerül az önkormányzat hon-
lapjára, a bp18.hu-ra. Az érintet-
teknek tehát bőven van idejük és 
lehetőségük lépni, intézkedni.

Az akció során négy autót 
szállítottak el, az említetten kívül 
egyet a Havanna-lakótelepről, 
egyet Erzsébettelepről és egyet a 
Tövishát utcából. A járművek az 
önkormányzattal szerződésben 
álló társaság kőbányai bontóte-
lepére kerültek.

A közterület rendben tartását 
az önkormányzat fontos felada-
tának tekinti, ezért a Brigád ut-
cai kiszálláson Szaniszló Sándor 
polgármester is részt vett.

Kerékgyártó György

�Az egykori Kossuth- és kétszeres Jászai-díjas színművészről, Agár-
dy Gáborról, aki a Nemzet Színésze címet is kiérdemelte, sokan 
tudták, hogy a szabadidejében csodálatos ikonokat fest. Annál ke-

vesebben lehettek olyan szerencsések, hogy láthatták is a népszerű szí-
nész alkotásait. Most itt a lehetőség erre, mert a PIK Galériában kiállítás 
nyílt az ikonjaiból és néhány személyes tárgyából.

�Számos oka lehet annak, hogy valaki közterületen hosszabb időre 
vagy akár végleg magára hagyja az autóját. Akárhogy is: ezek a 
roncsok nem oda valók, s ha a tulajdonos nem lép, a közterület-fel-

ügyeletnek kell elszállítania őket.

Bizony, legszebb az élő fenyő meg a gyertyaláng, az egyedülálló 
öregeknek mégis megfelel a műfenyő, 
de… érdemes-e még újat venni, ha tönkremegy? 

Az adventi koszorúm megvan. Évek óta nem veszek újat, csak a gyertyákat cserélgetem rajta, habár… ezzel is 
úgy vagyok, hogy legtöbbször elfelejtem meggyújtani. Mármint szabályos időben, vasárnap. És igaz, ami igaz, 
a színekre sem igen figyelek oda.  Régen igen, aztán már nem. Lila, rózsaszín… Általában egyszínű nálam mind 
a négy gyertya. A pirosat szeretem, vagy az aranyszínűt. (Idén piros van.) De a második gyertyát elfelejtettem 

meggyújtani. Mi legyen? Gyújtsam meg hétközben, vagy gyújtsak kettőt a következő vasárnapon? Végül is… Majdnem azt 
mondtam, hogy mindegy. De nem mindegy! Csak valahogy… egyedül az ember hajlamos megfeledkezni az ilyesmiről. A 
gyertyagyújtás igazából családi esemény. Legalábbis olyan, amikor gondolni kell valakire. Jó, persze, Istenre. Hanem hát 
valaki emberre is! Aki azonban túl sokáig él, a körül elfogynak az emberek. Szeretteim – milyen szép ez a szó! Apa, Anya, 
rokonság… Elporladtak régen. Nem minden ember olyan szerencsés, hogy utódai lehessenek. Milyen lehet egy unokát ölbe 
venni?

Igaz, hangosan sohasem mondtam ki ilyesmit a lányok előtt (akik pedig tudnának válaszolni rá – de talán éppen azért 
nem!), de biztosan sokszor meglátták rajtam. Mit is? A magányt? Ez nem ilyen egyszerű. Öregkorában mindenki magányos, 
az is, akinek gyerekei vannak, akinek családja van. A családban ugyanis „élni” kell! Benne lenni. Együtt lüktetni. Ez azonban 
ma már nem divat. Jolán is, Erzsébet is sokszor elszólja magát, pedig igazán nem panaszkodhatnak. És nem is panaszkodnak, 
de… látszik rajtuk. Igaz, Erzsébetnél a távolság is. Persze a távolságot nem csak kilométerekben (mérföldekben…) mérik. 
Hagyjuk.

Régen (nagyon régen) mindig volt „élő” karácsonyfám. Nemcsak a gyerekkoromban, hanem később is, szüleim halála 
után. Hosszú ideig ragaszkodtam ehhez. Az év fénypontja volt nekem a feldíszítése! És mindig igazi gyertyát tettem rá, 
sohasem izzót vagy füzért. Már nem emlékszem arra, hogy mikor lett ennek vége. Jó régen, csak az biztos. Vettem egy kis 
műfenyőt, talán negyvencentis, ha volt. Azon persze már műfény világított. Kommunizmus annyi, mint szovjethatalom plusz 
villamosítás. Ki is mondta ezt? Nyilván Lenin. Ez olyan lenines. Akárhogy is, de már régen nem volt kommunizmus (vagy 
mi), amikor ez a fajta villamosítás nálam beköszöntött. Tavaly azonban baj történt. Amikor vízkereszt után el akartam rakni a 
fát a spájzban, kicsúszott a kezemből, és leesett a polcról. A kerámiatartó ízzé-porrá tört, és úgy, ahogy volt, minden mehetett 
a kukába. Gondoltam: na, még ez is, venni kell másikat. Aztán megfeledkeztem róla. És csak most jutott eszembe – hogy 
megint közeleg a karácsony. Eltöprengtem. Tényleg annyira kell nekem? Nem lesz elég az adventi koszorú? Esetleg veszek 
majd egy fenyőágat, s beleteszem a vázába. (Fagyalt nem, az túl drága!) Amúgy is… lehet, hogy mégis átmegyek ezúttal a 
fogadott keresztlányomékhoz, hiszen mindig annyira hívnak. Lehet, hogy nincs igazam, amikor félek „megzavarni” a meghitt 
családi együttlétüket? 

Mondom a lányoknak, hogy milyen komoly dilemma előtt állok. Pontosabban… kezdeném mondani. 
Amikor hirtelen egy nagyon erős érzés hatalmasodik el bennem. Igen, nekem KELL karácsonyfa. Mű, nem mű – legyen!
Így aztán azzal folytatom: nem tudjátok, lehet itt, a piacon feldíszített műfenyőt kapni? Persze olyat vennék, amit haza is 

tudok cipelni. Jolán szerint jó lesz igyekezni, mert viszik, mint a cukrot.

Több mint két évtizedes 
múltra tekint vissza Pest-
szentlőrinc-Pestszentimrén 
a Szebb, virágosabb kerüle-
tünkért elnevezésű kerület-
szépítő pályázat, amelynek 
nyertesei idén is a Rózsa 
Művelődési Házban vehették 
át az elismerő okleveleket. 

Jóllehet egyfajta versenyként zajlik 
a virágültetés, hiszen különböző 
kategóriákban lehet indulni – lehet 
szépíteni erkélyt, előkertet, csalá-
di ház udvarát, sőt még a kerületi 
közintézmények is külön kategóri-
át képviselnek –, valójában nincse-
nek vesztesek, mert az 1500 pályá-
zat ugyanennyi virággal borított, 
megszépített zöldterületet jelent.

A december 10-i díjátadón 
Petrovai László alpolgármester ki-
emelte, hogy míg 21 évvel ezelőtt 
alig harminc résztvevővel indult 
el a kerületszépítő kezdeménye-
zés, az utóbbi években már egyre 
többen csatlakoznak, de örömteli 
feladat az esemény koordinálása.  

– A szervezéssel, zsűrizéssel 
járó munka kellemes gond, ezért 
csak biztatni tudok mindenit, 

hogy a jövőben is vegyen részt a 
pályázaton.

Sok virágszerető lakos neve 
az első alkalom óta minden év-
ben megtalálható a pályázók 
között. Így Fasching Józsefé is, 
aki most először nyert. Mátyás 
király utcai családi házának ud-
vara kategóriagyőztes lett.

– A virágok csak egy részét te-
szik ki az udvarnak, ahol egy ve-
teményeskertet is kialakítottunk, 
amelyben többféle paradicsom 
és a paprika is megterem. Télen 
az örökzöldek, tuják díszítik az 
udvart. Volt egy kerti tavunk 
is, de megszüntettük, és sziklás 
kertet készítettünk, rózsák kal és 
egyéb virágokkal.

Az önkormányzat hatodik 
alkalommal vesz részt a Magyar-
ország legszebb konyhakertje 
pályázaton. A karcagi kezdemé-
nyezésre kibontakozó országos 
versenyben a XVIII. kerület 
jelöltjei már több alkalommal 
is különdíjat vehettek át. Az ön-
kormányzat idén Huber Rudolf 
Nagykanizsa utcai konyhakertjét 
nevezte az országos díjra. 

P. A.

AZ EGÉSZSÉGES ÜNNEPÉRT
A karácsony sokak számára a legmeghittebb ünnep. Lázasan készülődünk a konyhában, a szokásosnál is több süte-
mény készül, rengeteg finomsággal kínálunk másokat, és lépten-nyomon megkínálnak minket is. Ez az időszak embert 
próbáló lehet mindenkinek, aki valamilyen betegség miatt vagy egyszerűen csak egészséges életmódot követve dié-
tázik. Hogyan segíthetünk nekik, és hogyan álljunk mi magunk is ellen a kísértésnek? Erről kérdeztük a Pesterzsébeti 
Egészségfejlesztési Iroda dietetikusait, Temesváry Ágnest és Kertész Zsuzsát.

– Az ünnepi időszak valóban nehezebb a szokásosnál is azoknak, akik valamilyen diétát követnek – kezdi Kertész Zsuzsa –, 
ezért is tartom fontosnak, hogy a diabétesz és életmódváltó klubunk foglalkozásain beszéljünk a következő időszak nehézsé-
geiről. Az utolsó találkozón például olyan recepteket osztunk meg egymással, amelyek alapján a hagyományos fogások kicsit 
átalakítva, egészséges alapanyagokból készülnek. Van, aki megsüti otthon a saját reformpogácsáját, és elhozza, hogy együtt 
is megkóstoljuk. 

– A cukorbetegeknek talán valamivel könnyebb ez az időszak – veszi át a szót Temesváry Ágnes –, mivel velük megértőbbek a 
családtagok, barátok, nem olyan erőszakosak a kínálásukban. Aki viszont azért utasítja el a süteményt, tortát, mert egyszerűen csak 
kevesebb cukrot akar fogyasztani, az könnyen a csipkelődések céltáblájává válik a társaságban. A fogyókúrázó klubtagjainkkal meg-
beszéltük, hogy ha nem tudják konfliktusmentesen elutasítani a kínálást, akkor is tudnak játszani az adagokkal: bőven elég az adag 
felét, harmadát elfogyasztani. Nem győzzük elégszer hangsúlyozni: az alkohollal és a cukros üdítőkkel nagyon óvatosan kell bánni! 
Ezeknek az italoknak általában magas a kalória- és cukortartalma. Természetesen egy-két pohár bor, pezsgő nem okoz gondot a 
fogyókúrában sem, ennél több alkohol fogyasztása pedig egyébként sem ajánlott. 

– Azoknak, akik otthon főznek, vendégségbe várják a családot, azt javasoljuk, hogy egészséges alapanyagokat használjanak az 
ételekhez – folytatja Zsuzsa. – A foglalkozásokon ezekről részletesen is szólunk, a klubtagok tapasztalatai alapján is megbeszéljük, 
melyik sütirecepthez melyik reformlisztet érdemes használni, hogy előcsalogassuk az eredetivel megegyező vagy akár még fino-
mabb ízeket. Nem érdemes kétfélét főzni: ismertessük csak meg a család többi tagjával is a barna rizst, a mandulalisztből készült 
kekszet. Ebéd vagy vacsora után kapacitáljuk a társaságot egy könnyebb kirándulásra, sétára – jó melegen felöltözve remek szóra-
kozás lehet, miközben lemozogjuk egy kicsit a kalóriákat. Végül pedig, ahogy ez a klubban is elhangzik: aki mégis képtelen meg-
állni az ünnepi időszakban, hogy elfogyasszon egy-egy kis szelet zserbót, bejglit, az tegye ezt bűntudat nélkül! Mi januárban is itt 
leszünk, és a klubtagjainkkal közösen segítjük egymást abban, hogy megszabaduljunk a túlsúlytól, vagy áttérjünk egy sportosabb, 
egészségesebb életmódra!

További információ:
Pesterzsébeti Egészségfejlesztési Iroda 
Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház, Nővérszálló, földszint
E-mail: efi20info@delpestikorhaz.hu, telefon: 289-3212
Személyesen hétfőtől csütörtökig 11 és 15 óra között várjuk az érdeklődőket.

Virággal borítva
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

PESTERZSÉBETI 
EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI 
IRODA 

A kiállításon csaknem há-
romszáz fotó mutatta be a ci-
vil szervezet három évtizedét. 
November 25-től december 
6-ig bárki láthatta, milyen ak-
tív volt ez a társaság. Ezen még 
Kunhalmi Ágnes országgyűlési 
képviselő is meglepődött, aki 
megnyitó beszédében elmond-
ta, már jóval idekerülése előtt 

hallott a fővárosi hírnevet szer-
zett „Székyekről”.

– Úttörő vállalkozás volt ez a 
nyolcvanas évek végén, amikor 
imreiek néhányan összefogva 
járták ki az akkori tanácsnál 
megalakulásukhoz az engedélyt 
– mondta. – Akkoriban még 
csak néhány száz hasonló civil 
társaság létezett, de ez a hosszú 

idő bebizonyította, életképes 
közösségről van szó, amely har-
minc évet megtöltött tartalom-
mal. Gratulálok ehhez, és azt 
kívánom, még sok évtizedig így 
legyen.

Pándy Tamás, a Széky Társaság 
elnöke erre így reagált:

– Akkor mi se tudtuk, mibe 
vágunk bele. Egy nagy kaland-

ba, de megérte, egy jó közösség 
kovácsolódott össze. 

Megtudtuk az elnöktől, hogy 
az imrei vasútállomás megújulás 
előtt álló épületének várótermé-
ben szeretnének egy Pestszen-
timrét bemutató állandó kiállí-
tást létrehozni. Azt is elmondta 
Pándy Tamás, hogy a társaság 
egész évben különféle rendezvé-
nyekkel ünnepelte harmincéves 
fennállását, s a jubileumi évet 
egyben Széky Endre református 
lelkész születésének 120. évfor-

dulója jegyében is szervezték. 
Érdemes a társaság névadójáról 
megjegyezni, hogy 1922 és 1982 
között hatvan aktív évet töltött 
Pestszentimrén. 

– Imrén három templom fűző-
dik a nevéhez – emlékeztetett az 
elnök –, szeretetházakat hozott 
létre, kialakítva Magyarország leg-
nagyobb szeretetház-együttesét, ő 
lett az Országos Református Sze-
retetszövetség titkára, s közben két 
doktorátust is szerzett. A parancs-
nokképzőt is elvégezte a lelkész úr, 

hogy szakértelemmel vezethesse a 
cserkészcsapatot. Takarékegyletet 
hozott létre, hogy a szegény mun-
kás a befizetett fillérjeiből, azok 
kamataiból karácsonykor tudjon 
a fa alá ajándékot tenni. Igazi kö-
zösségért élő ember volt, kereszt-
levelekkel, kenyérrel segített a 
háború poklában.  Az élete végéig 
mindig tenni akaró, népszerű lel-
kipásztor indította el Pestszentim-
rén a helytörténetet is. Mindezek 
ismeretében harminc évvel ezelőtt 
nem volt vita a civil egyesület név-
választásakor. Három évtizede 
próbálunk a nyomdokaiba lépni, a 
közösségért tenni, megfelelni tar-
talmas életének, szellemiségében 
cselekedni. Reméljük, még sokáig 
tehetjük.

Temesi László

Rumi Rózsa 
szeretetvarázsa
Tavalyi kiállításának Ünnepi hangulat volt a címe, most 
Szeretetvarázs. Ünnep idején a szeretet talán még jobban 
felerősödik bennünk. Rumi Rózsa művésztanárban bizto-
san, mert idén is jótékonysági céllal állít ki a Kondor Béla 
Közösségi Házban.

A kiállítás művészeti alkotásait, illetve az érte kapott összeget 
a festőművész a Magyar Televízió Jónak lenni jó elnevezésű jó-
tékonysági kampányának ajánlotta fel. Tavaly másfélszázezer 
forint gyűlt össze, ami azt jelenti, hogy a csaknem félszáz mű 
egyharmada talált gazdára. Ez az összeg nem is olyan kevés, ha 
tudjuk, hogy minden kép tízezer forintba került. Mint ahogy 
idén is, amikor már a december 2-i megnyitón négy festmény 
kelt el. Rumi Rózsa grafikus- és festőművészként ismert a ke-
rületünkben. Évtizedek óta itt alkot, és nyugdíjba vonulásáig a 
Kondor Béla Általános Iskolában tanított. 

– Ha advent, akkor Szeretetvarázs, de lehetne az is a címe 
a kiállításnak, hogy Tájképfestészet – mondta a tárlatot meg-
nyitó intézményvezető, Varga Ferenc. – Szeretetből készült 
tájképeket láthatunk itt, melyek nyugalmat árasztanak. Ked-
vencem a Telihold és az Őszi táj, de az Erdélyi táj is, amely-
ben remekül használja ki a művész a levegő perspektíváját. 
Nemcsak ezeket a képeket ajánlom a figyelmükbe, hanem a 
rézkarcokat is.

Az ajánlás december 22-ig szól… Jól illettek a képekhez a 
megnyitón Bacsa Ferenc ének- és gitárművész által előadott la-
tin dalok.

(temesi)

HÁROM ÉVTIZED TABLÓKON
Széky-kiállítás volt a városházán
Először Pestszentimrén láthattuk a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság 
fennállásának 30. évfordulója alkalmából összeállított tablókat, amelyek aztán Pest-
szentlőrincre is eljutottak, a Városháza Galériába.
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– Mi a szeretet?
– A szeretet egy nehéz életforma. 
Amire a világ vágyik, az mindig 
másra irányul, nem önmagamra. 
Habár így mondja Jézus: Szeresd 
felebarátodat, mint magadat, és 
ebben benne van, hogy maga-
dat is szeresd. Tehát, aki gyűlöli 
önmagát, az nem tud mást sem 
szeretni. 
– Karácsonykor miért vagyunk 
jobbak, mint az év más napjain?
– Mondhatnám, már az is nagy-
szerű, ha egy napig összeszedjük 
magunkat. Ráadásul én nem 
szoktam lebecsülni az egy nap 
értékét, hiszen nem tudhatod, 
hogy van-e még egy napod.

– Ha így fognánk fel az életünket, 
biztosan sok mindent másként 
tennénk.
– Így van. Mindig azt kell gondol-
nom, hogy ez az a nap, amiért ér-
demes volt megszületnem. Való-
jában, ha megkérdezel valakit az 
év végén, hogy mi volt számára a 
legfontosabb az elmúlt évben, ha 
nem történt vele olyan drámai 
dolog, hogy valakije meghalt, 
vagy ellenkezőleg, megszületett 
a gyermeke, az unokája, akkor 
hosszan fog töprengeni, hogy ta-
lál-e egyetlen ilyet.
– Ebből az évből mi lesz az az él-
mény, emlék, amiről úgy gondol-
ja, hogy maradandó?

– Hát, most belesétáltam a saját 
csapdámba. Általában a legfris-
sebb dolgokra tudok visszaemlé-
kezni. A közelmúltban kiadtunk 
egy nyilatkozatot az 1934-ben 
Karl Barth által megfogalmazott 
hitvallás mintájára. Felkeresett 
két anglikán teológus, akik ol-
vastak egy velem készült interjút 
a The New York Timesban, és azt 
gondolták, velem kellene arról 
beszélni, hogy Barmen II. néven 
adjunk ki nyilatkozatot.
– Az a nyilatkozat a fasizmus ve-
szélyeire figyelmeztetett. A törté-
nelem ismételné magát? 
– Az emberek 1934-ben sem 
akarták elhinni, hogy baj van, és 

baj lesz. A Barmeni Nyilatkoza-
tot Barth 150 emberrel íratta alá, 
de közülük többen komolytalan-
nak tartották, hogy olyan nagy 
ügyet csinálnak abból, hogy ki 
lett Németország kancellárja.
– Adolf Hitler.
– Hogy miért jutott ezeknek a 
kedves anglikánoknak a brexit 
közepette eszükbe, hogy húzzuk 
meg a vészharangot és szóljunk, 
mert baj van. Én ezt meghány-
tam-vetettem magamban, s né-
hány fiatal teológussal leültünk, 
és megírtunk egy szöveget. Végig 
azt mondogattam a kollégáknak, 
hogy döntsük el, ki a címzett-
je a szövegnek. És volt, aki azt a 

szöveget, amin napokig dolgoz-
tunk, végül nem írta alá, ugyanis 
a társaság egyik felének az volt az 
álláspontja, hogy mi teológusok 
és lelkészek vagyunk, és a szöveg 
túl politikai. De minket nem az 
hozott össze, hogy úgy látjuk, az 
évezredes dogmák erőtlenedtek 
és elhomályosodtak, és a Szenthá-
romság tanát, a szűztől való fogan-
tatást vagy az apostoli hitvallást 
már nem tudjuk olyan világosan 
és egyszerűen megtanítani. Nem 
ez zavart minket, hanem sokkal 
inkább az etikai kérdések, ame-
lyek a mai társadalomban égetően 
vetődnek fel. Hogy mi van a sze-
gények jogaival vagy azokkal, akik 
belefulladnak a Földközi-tenger-
be. Hogyan fogadható el az, ha 
valakinek az arcképét a villamos 
padlójára ragasztják, hogy tapos-
sanak rajta az emberek? Hogy mi 
történik azzal a mérhetetlen ron-
gálással, ami a természettel törté-
nik, és azok cinikus megjegyzése-
ivel, akik szerint ez semmit nem 
változtat a klímán? Vagy hogy 
miért kell ügyet csinálni abból, ha 
olykor elcsattan egy-egy pofon a 
hitvesi kapcsolatban, és miért nem 
lehet kinevetni, üldözni, alkalma-
sint börtönbe zárni azokat, akik a 
párválasztásban nem az úgyneve-
zett hagyományos utat választják? 
Ezek mind olyan kérdések, ame-
lyekben újra és újra felmerül, hogy 
dolgunk-e szólni róluk. 
– Vagyis hogy mely aktuális kér-
désekben kell megszólalniuk?
– Nekünk lelkészként kell meg-
szólalnunk, és azt kell monda-
nunk, hogy amikor a Jóisten 
úgy döntött, hogy megteremti 
a világot, akkor sötétség volt a 
mélység felett és tohuvabohu, az 
Isten lelke lebegett a káosz fölött, 
és megszólalt. És minden innen 
indult. Tehát meg kell szólalni. 

ADNI ÉS SZERETNI
– Advent a várakozás ideje. Ön 
mit vár?
– Az advent eljövetelt jelent, és 
mindig várunk valakinek az el-
jövetelére. Ennek hétköznapi for-
mája, hogy az emberek is mindig 

várnak valakire, aki majd rendbe 
teszi a dolgaikat, és kiáll értük.
– Ez nemzetkarakterológiai kér-
dés, mert mondják, hogy a ma-
gyar vagy például az orosz arra 
vágyik, hogy legyen egy vezére, 
aki megmondja, mit kell tenni.
– Minden választásnál remény-
séggel mennek el az emberek az 
urnákhoz, várják, hogy egyszer 
valami jót sikerül választaniuk. 
Érdekes, ahogy ezt az Újszövet-
ség, különösen János evangéliu-
mában, végiggondolja: hogy az 
ige, a szó testté lett. Tehát vágyó-
dunk arra, hogy az elméletből 
valóság legyen, a dogmából etika. 
És akármennyire megkérgesedik 
a lelkünk, rendszerváltás ide vagy 
oda, mégis arra vágyunk, hogy 
jöjjön el az igazság napja, hogy 
irgalmasság, megértés és szeretet 
legyen. Tehát bennünk van a vágy 
arra, hogy a világ jobb legyen.
– December 24-én tart éjféli misét?
– Természetesen, de még nem 
tudom, mi lesz a textus.
– Pedig ez lenne a záró kérdésem, 
hogy mi áll az idén a karácsonyi 
gondolatok középpontjában…
– Nekem a karácsonyi történetben 
az a legszebb üzenet, amit Lukács 
evangéliuma meseszépen mond 
el. Hogy a pásztorembereknek, 
akik koruk újságírói, krónikásai 
voltak, nem volt jó hírük, ezért 
két pásztort nem volt szabad tanú-
nak elfogadni, mert nagy mesélők 
hírében álltak. Mégis rájuk bízza 
a Mindenható, hogy mondják el, 
hogy az ige testté lett, akkor is, ha 
mindenki legyint, és azt mondja, 
nem igaz, pláne ha a pásztorok 
mondják. Pláne ha az újságírók 
mondják, nem lehet benne hinni, 
de lehet, hogy igazatok van, men-
jünk és nézzük meg. Menjünk 
a helyszínre, menjünk oda a já-
szol-bölcsőhöz. Most pedig men-
jünk oda a tranzitzónába, men-
jünk a cigánytelepre, menjünk oda 
a helyszínre, ahol az emberek élete 
zajlik, mert ott vizsgázik a szeretet. 
Meg kell találni azt, aki a kiszol-
gáltatottságával teremt lehetőséget 
számunkra, hogy átélhessük, mi-
lyen nagy dolog adni és szeretni. 

Gyuricza Péter

Aki gyűlöli önmagát, az nem tud mást sem szeretni KARÁCSONYZorán: A közönség szeretete örök, és nagy boldogsággal tölt el, hogy még mindig kíváncsiak rámKULTÚRA

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Nálunk december 25-én és 26-
án mindig tele vannak az aszta-
lok – avatott be ifjabb Gombás 
András. – A családi, a kulturális 
és a vallási hagyományok na-
gyon különbözők Magyarorszá-
gon, de abban egységesek va-
gyunk, hogy a december 24. este 
otthoni ünnep. Olyankor mi is 
zárva tartunk.

CSALÁDOK 
MENNEK
A következő két nap azonban 
szorgos munkával telik az étte-
remben.

– Márciusban lesz 26 éve, 
hogy megnyitottunk, rengeteg 
tapasztalatunk van a vendége-
ink szokásaival kapcsolatban. 
Természetesen nálunk is tar-
tanak rendezvényeket cégek, 
vannak esküvők, társasági 
események, de a két karácso-
nyi nap mindig a családoké. 
A vendégeink nagyjából 40 
százaléka törzsvendég, sokan 
ilyenkor is megtisztelnek ben-
nünket. Ez a két nap a csalá-

doké. Van, aki már mindkét 
napra foglalt nálunk asztalt 
nyolc-nyolc főre, mert a hoz-
zátartozói másik-másik felét 
hozza el. 

HALÁSZLÉ  
AZÉRT KELL
– Érdekes tapasztalataink 
vannak a szezonális ételekkel 
kapcsolatban – osztotta meg a 
Városkép olvasóival Gombás 
András. – Évtizedek óta pró-
bálkozunk azzal, hogy eper-, 
spárga- vagy vadszezonban 
felvegyünk az étlapra ilyen éte-
leket, de ez itt kevéssé érdekli 
a vendégeket. A libanap az 
egyetlen, amikor kifejezetten 
a libáért jönnek hozzánk is. 
Ezért mi nem készítünk külön 
karácsonyi ételeket, mindenki 
à la carte rendel, és ezzel elége-
dettek is.

Természetesen az azért 
túlzás, hogy egyáltalán nem 
készítenek karácsonyi ételt a 
Gombásban az ünnepek alatt.

– Mint mondtam, a családi 
és egyéb szokások eltérők, de 
van két-három olyan étel, amit 
ilyenkor sikerrel kínálunk: a 
halászlét, a sütőtökkrém-le-
vest és a rántott pontyot. Ez a 
csaknem harminc év azt iga-
zolja, hogy nálunk ez így mű-
ködik tökéletesen.

Mire ezek a sorok megjelennek, 
már ünnepi díszbe öltözik a pati-
nás helyiség, aminek éke lesz egy 
hatalmas élő karácsonyfa. A han-
gulat azonban már a hétköznapo-
kon is ünnepélyes, minden asz-
talnál halkan beszélgető párok és 
családok kávéznak, süteményez-
nek, majd távozáskor a legtöbbjük 
szatyrában ott lapul az ilyenkor 
elmaradhatatlan bejgli…

A RÁKÓCZI-TÚ-
RÓSTÓL AZ OROSZ 
KRÉMTORTÁIG

Ifj. Zila László, a neves lőrinci cég 
egyik vezetője szinte megállás 
nélkül intézkedik telefonon vagy 
személyesen, be-bekukkantva 
a pult mögé, a cukrászüzembe 
vagy a konyhába, de azért el-
csípjük azokat a szómorzsáit, 

amelyekből összeáll az írásunk. 
Látva a sok csábító finomságot 
az üvegfal mögötti hűtőpultban, 
az orosz krémtortától az áfonyás, 
túrós, epres sajt vagy madártejes 
tortáig – ez utóbbi saját kreáció, 
évekkel ezelőtt elnyerte az Or-
szág Tortája címet –, talán ide-
való kérdés: melyik a házigazda 
kedvenc süteménye? Meglepő a 
válasz, bár ínyemre való, a Rákó-
czi-túrós. Igen, a hagyományos 
és „egyszerűbb” sütik még min-
dig konkurensei lehetnek a cifra 
nevű, jóval színesebb és gazda-
gabb beltartalmú társaiknak… 

– Persze szeretem a többit is 
– árnyalja a válaszát ifj. Zila Lász-
ló –, de az a legfontosabb, hogy 
szinte minden ízvilágú tortát 
megtalálhatnak nálunk a ven-
dégeink. Itt kell megemlítenem 
édesapám fantasztikus innová-
cióját, a Zila-tortaformát, ami a 

világon egyedülálló, és már több 
mint félszáz országban jelen van. 
Ez egy szilikon-sütőforma, a hoz-
zá kapcsolódó technológiával, 
aminek segítségével folyékony 
öntettel tölthető cukrászati és 
konyhai termékek készíthetők. A 
termékcsalád az évek alatt a kávé-
házon belül már egy külön üzlet-
ággá fejlődött. A feladataim közé 
tartozik ennek menedzselése is.

BELECSÖPPENT 
EGY ÉDES VILÁGBA
A 37 éves cégvezető már gyer-
mekként belecsöppent ebbe az 
édes világba, a családi vállalko-
zásba, ahol fiatalon a pincér-
kedést is kipróbálta. A végzett 
cukrász ezenkívül gazdaságe-
lemző, idegenvezető és amatőr 
ételfotós is. A szűkebb Zila csa-
ládban szinte mindenki a cég 

sikeréért dolgozik, a szülők napi 
szinten, de „kalauzunk” húga, a 
cukrászda névadója, Krisztina 
is – aki most inkább babázik – 
és az öccse, Tamás is. A tágabb 
család ilyenkor, karácsony táján 
jön össze.

– December 24-én kora dél-
után még nyitva tartunk – hall-
juk ifj. Zila Lászlótól –, majd 
este hozzánk is megjön a Jézus-
ka. Áron fiam és Noémi lányom 
már alig várja ezt a pillanatot, de 
a másnapot is, amikor bezárunk, 
mert ekkor legalább negyvenen 
ünnepelünk együtt a kávéházban. 
A népes Zila család évente egy-
szer, csak ezen a napon tud talál-
kozni egyszerre… Természetesen 
nálunk sem marad el a hagyomá-
nyos töltött káposzta, a halászlé 
és a bejgli az ünnepi asztalról.

Mindezekért, főleg a kará-
csony előtti utolsó napokban, 

szinte megostromolják a vásár-
lók a Zilát, ahol addig sem unat-
koznak a dolgozók, hiszen szá-
mos évzáró céges rendezvényt 
tartanak itt ezekben a napokban. 

Ha lemegy a karácsonyi csúcs-
időszak, újabb ínyencségekkel 
készülnek a kávéházban a vidám 
szilveszteri bulira.

Temesi László 

ZORÁN, AZ ÖRÖK ÉRTÉKŰ ZENÉSZ
„Számomra minden koncert egy örömforrás”

VIZSGÁZIK A SZERETET
Átélhessük, milyen nagy dolog adni és szeretni

KARÁCSONYKOR – ÉTTEREMBEN
Gombás András ízekről, fogásokról, családi hagyományokról ZILÁÉKNÁL A TÁGABB CSALÁD KARÁCSONYOZIK 

Ünnepi készülődés a kerület népszerű cukrászdájában

TEMESI LÁSZLÓ 

Minden fellépésére kisbusszal 
érkezik a stábjával Zorán, jóval a 
kezdés előtt, hogy „beálljon”, il-
letve még egy utolsó próbát tart-
son. Az esti előadás után pedig 
az egész csapat siet haza, ezért a 
művészt olyankor nem alkalmas 
kérdésekkel zavarni. Igaz, tele-
fonon sem volt könnyebb elér-
ni ebben az év végi időszakban, 
hiszen rendszeresen koncerte-
zik országszerte, ha pedig nincs 
előadása, akkor sem pihen, min-
dig sok tennivalója akad. A nép-
szerű előadóművész azért sza-
kított arra egy rövid időt, hogy 
nyilatkozzon a Városképnek, ám 
előtte megjegyeztük: jó lehet egy 
művésznek, hogy ilyen hosszú 
idő után is élvezheti a közönség 
szeretetét.

A MAXIMUMRA 
TÖREKSZIK
– Számomra minden koncert 
egy újabb öröm forrása, akárhá-
nyon vagyok is túl. Sosem lehet 
a múltra támaszkodva biztosra 
menni, a műsoraimat most is, 
mint mindig, igyekszem a maxi-
mumon járatni. Egyébként min-
den fellépésnek megvan a maga 
varázsa, így volt ez legutóbb is, a 
Rózsa Művelődési Házban, ahol 
nem először fordultam meg… 
A közönség szeretete számomra 
a mai napig inspiráló hatású, és 
nagy boldogsággal tölt el az is, 
hogy még mindig ilyen sokan 

kíváncsiak rám, hogy újabb és 
újabb generációk csatlakoznak a 
„régiekhez”. 
– Gondolta volna a pályája ele-
jén, hogy még fél évszázaddal ké-
sőbb is ilyen sikereket él meg?
– Természetesen eszembe sem 
jutott ennyire előre gondolni… 
Szerintem egyetlen magyar vagy 
külföldi rock- vagy popzenész 
sem gondolt bele ilyesmibe, mert 
valahogy elvarázsolt bennünket 
az, hogy valami újnak a szüle-
tését éljük éppen át. Mindenki 
nagy lelkesedéssel zenélt, járta 
az országot, és közben nagyokat 
bulizott. Fiatalok voltunk, élvez-
tük ennek az életformának min-
den egyes pillanatát. 

AZ ELSŐ PROFI 
GITÁR
– Természetes volt, hogy az ifjú 
Zoránból zenész lesz?
– Nem annyira, mert eleinte a 
villamosmérnöki pálya lebegett a 
szemem előtt, de mégis már gim-
nazista koromban elkezdtem ze-
nélgetni. Iskolarendezvényeken 
– saját gitárkísérettel – külföldi 
slágereket énekeltem, és nem 
sokkal később néhány barátom-
mal már saját zenekart alapítot-
tunk, amelynek a Zenit nevet ad-
tuk. Első fellépéseink a Nyugati 
pályaudvarnál lévő Hangulat Bár 
elnevezésű klubban voltak, ami 
akkoriban a budapesti fiatalok 
közkedvelt szórakozóhelye volt. 
Ekkor kaptam meg apámtól az 
első profi gitáromat, az első igazi 

elektromos gitárt! Nagy élmény 
volt rajta játszani, hiszen addig 
átalakított akusztikus gitárokat 
pengettünk. Nem sokkal ezután 
szerződtetett bennünket a Metro 
Klub, és a klub nevét felvéve let-
tünk Metro együttes. Hőskorszak 
volt! Különben ugyanerre az idő-
szakra esett az angol együttesek 
nagy felfutása is, a Beatles és a 
Rolling Stones is ekkortájt indult 
a világhírnév felé. 

A PRESSER–
DUSÁN-SZERZŐ-
PÁROS

– A Metro együttessel már a hat-
vanas években berobogott a köz-
tudatba, hogy aztán a hetvenes 
évek közepe táján átváltson a szó-
lópályára, ami azóta is tart. Nagy 
szerencse, ha egy énekesnek olyan 
szerzőpáros jut, mint Presser Gá-
bor és Dusán…
– Abban a hitben ringatom ma-
gam, hogy a hármas alkotócsapa-
tunk létrejötte talán nem csak sze-
rencse kérdése volt… De valóban, 
mindketten szakmájuk legjobbjai 
közé tartoznak. Szinte rám szab-
ták a dalaikat – nem csoda, hi-
szen ők ismernek a legjobban, 
különösen a testvérem –, amikbe 
az életem, az életünk történé-
seit, fájdalmait és örömeit írták 
bele. Dusánnal nagyon hasonló 
a gondolkodásmódunk, a világlá-
tásunk, az erkölcsi, emberi, zenei 
hitvallásunk. Gáborral is sok a 
közös bennünk. Ő – ahogy egy-

szer elárulta – általában úgy írja 
a nekem szánt dalokat, hogy köz-
ben magában már engem „hall”… 
Rengeteg személyes hangvételű 
dal szerepel a repertoáromban, 
például a Boldog idő, a Ballada 
a mamákról, az Apám hitte, ami 
sokáig koncertjeim záródala volt. 
Aztán néhány éve jött a Kóló, 
amely versként éveken át Dusán 
fiókjában hevert, míg 2011-ben 
elő nem vette az új albumom-
hoz. Megmutatta Gábornak, aki 
nyomban elolvasta, és már dúdol-
ta is rá a dallamot. Azonnal meg-
éreztük, hogy valami nagyszerű 
született, ami be is igazolódott, 
amikor első alkalommal bemu-
tattuk az arénabeli koncertünkön, 
amelyen óriási sikere volt. 

KARÁCSONY 
CSALÁDI KÖRBEN
– Mi érdekli, mi foglalkoztatja, ha 
éppen van szabad ideje? 
– Általában igyekszem nyitott 
szemmel járkálni a világban, 
érdekelnek például a termé-
szettudományos témák, mos-
tanában egyre inkább figyelem 
a klímaváltozással kapcsolatos 
fejleményeket, mert aggódom a 
gyerekeink, az unokáink sorsá-
ért. Meg aztán igyekszem lépést 
tartani a kortárs irodalom törté-
néseivel is, és persze mindenféle 
zenéket hallgatok.
– Közeledik a karácsony. Hol tölti 
az ünnepeket?
– Természetesen családi körben.  

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�„A szenteste otthoni ünnep, de karácsony két napján igenis szokás étterembe járni” – mondta 
ifjabb Gombás András, komoly tapasztalattal a háta mögött. A Dobozi utcában működő Gom-
bás Étterem vezetője szívesen osztott meg velünk néhány gondolatot az ünnepről. �A szokottnál is nagyobb a sürgés-forgás a karácsony előtti napokban a vendéglátóhelyeken, kü-

lönösen a cukrászdákban, ahol már sorakoznak a pultokban a különféle ízesítésű bejglik és más 
finomságok, melyek hamarosan elfoglalják a helyüket az ünnepi asztalokon. Így van ez a kerület 

egyik „édes” büszkeségénél is, a Zila Kávéház – Krisztina Cukrászdában is.

�Több mint fél évszázada áll a színpadon, a kezdetekkor együttesben, 
évtizedek óta már szólóban, de mindig csapatban, hiszen sokan 
munkálkodnak a sikeréért. Zorán az egyik legismertebb hazai éne-

kes, akiért tízezrek rajonganak, a koncertjein mindig telt ház előtt játszik, 
mint december 5-én is a pestszentlőrinci Rózsa Művelődési Házban.

�Iványi Gábor metodista lelkész, az Oltalom Karitász Egyesület elnöke karácsony előtt osztotta 
meg a Városkép olvasóival gondolatait a szeretetről és arról, hogy melyik kérdést állítja közép-
pontba idén az éjféli misén.

Zorán fehér sziklája…

 „Nagyon elkeseredtem, 
amikor rám osztották 
Fényes Szabolcs és S. 
Nagy István szerzemé-
nyét, a Fehér sziklákat, 
mert a Metro együttessel 
egész másfajta zenét 
játszottunk akkoriban. 
Dübörgött a beat, fogal-
mam sem volt, mit kezd-
jek ezzel a régies, elavult 
számmal, amit szimfoni-
kus zenekar kísér – árulta 
el Zorán. –  Ráadásul 
még egy bársonyöltönyt 
is rám kényszerítettek, 
zsabós inggel… De meg-
adtam magam a sorsnak, 
legyünk túl rajta.” És a 
dal harmadik helyezést 
ért el az 1968-as tánc-
dalfesztiválon…
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Hirdetésfelvétel telefonon: +36 30/465-93-36; e-mail: varoskephirdetes@varosgazda18.huHIRDETÉS Karácsonyi, szilveszteri programok PROGRAMAJÁNLÓ

FELHÍVÁS 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Pestszentimrei Közös-
ségi Ház 2019. december 22-től 2020. január 5-ig zárva tart!

PROGRAMOK ÜNNEPI RECEPTEK
Gesztenyés pulyka 

A pulyka
Daráljunk le pulykamellet, és keverjük azt el natúr (tehát nem 
édes) gesztenyepürével 30-70 százalékos arányban a gesztenye 
javára. Adjunk hozzá apróra vágott vöröshagymát, sót, borsot, 
esetleg ízesíthetjük egy kis Cointreau-val (narancslikőrrel) is. Ezt 
töltsük kiklopfolt pulykamellbe, tekerjük össze fóliában, és süs-
sük ki bő olajban. A megsült rudat szeletekre vágva tálaljuk. Sütő-
tökkrémet, rizst és burgonyakrokettet adhatunk hozzá.

A sütőtökkrém
A sütőben megsült tök magjait távolítsuk el, kaparjuk ki a belét, és azt 
elmixelve keverjük el egy kis tejszínnel, csilivel, esetleg némi konyakkal.

A rizs
A kifőtt rizshez adjunk apró kockákra vágott nyers vagy sült al-
mát, fahéjat. Körtével is készíthetjük.

A krokett
A krokett tésztájába keverjünk aszaltszilva-darabokat, úgy süssük ki.

(Ifjabb Gombás András receptje)

Lencsekrémleves malackarikákkal

A malac 
Egy kicsontozott, belsőségeitől megtisztított fél malacra van szüksé-
günk, amelynek a bőrös felét 45 fokos szögben beirdaljuk. A húsos 
felét bekenjük Piros Arany vagy gulyáskrém, egy kis olaj és ízlés sze-
rint kiválasztott zöldfűszerek keverékével, majd ezt rúdba tekerjük, 
összekötjük, és egy napig állni hagyjuk egy edényben világos vagy 
barna sörrel felöntve. Másnap a tekercset 170–180 fokos sütőben sör-
rel vagy sör és méz keverékével locsolgatva megsütjük. Végül a kihűlt 
tekercset 1 cm széles karikákra vágjuk, ez kerül a levesbe.

A lencse 
Lencselevest főzünk a hagyományos módon, de ha megfőtt, nem 
rántjuk, nem habarjuk. Leöntünk róla annyi levet, hogy majd 
sűrű krémlevest kapjunk, és ezt turmixoljuk. Mézzel, mustárral, 
balzsamecettel állítjuk be a megfelelő ízvilágot, majd felöntjük a 
levest egy kis kókusztejjel. Gyöngyhagymával gazdagíthatjuk, s 
végül a malackarikákkal és sörpereccel tálaljuk.

(Szigeti Csaba receptje)

Almás-fahéjas karácsonyváró 
(12 szeletes Zila-tortaformához)

A tészta
250 g liszt
70 g porcukor
100 g méz
10 g szódabikarbóna
1 db tojás
1-1 db citrom és narancs héja
mézeskalács-fűszer
A hozzávalókat összegyúrjuk, és két lapot nyújtunk a tésztából. 
185 fokon kb. 8 percig sütjük. Sütés után alávágunk, és azonnal 
kiszúrjuk mindkét lapot a formakarikával.

A krém
4  db  alma
100  g  cukor
1 csipet fahéj
400  g  növényi tejszínhab
20  g  zselatin
100  g  víz

Az almákat megtisztítva, felkockázva megdinszteljük a cukorral, 
és a fahéjjal fűszerezzük. Ha kihűlt, hozzáadjuk a tejszínhabot, 
valamint a zselatinból és vízből készített zselét. A masszát két 
részre osztjuk, az egyik felét a formába töltjük, és az egyik mézes 
lappal lefedjük. A mézes lapra rákenjük a maradék krémet, és a 
másik mézes lappal zárjuk. Dermesztjük, majd szeleteljük.

A rumos diós szósz
100  g  tejszín
70 g fehér csoki
30 g dió
tej
30 cl rum
A tejszínt felmelegítjük a fehér csokival és a dióval. Ha kihűlt, tej-
jel a kívánt sűrűségűre hígítjuk, és hozzáadjuk a rumot.

(Ifj. Zila László ajánlja)

KONDOR BÉLA  
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Kondor Béla sétány 8.
Telefon: 291-6564
www.kondorkh.hu
December 19. 14 óra: A NYÉVE kará-
csonyi összejövetele
December 20. A Havanna-csoport 
karácsonyi rendezvénye
December 21. Akkor volt szép a kará-
csony – 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
December 28. 14 óra: A NYÉVE óévbú-
csúztató összejövetele
December 29. 15 óra: Nyugdíjas 
táncklub
Január 5. 8.30: Sakkbajnokság a Pest-
szentlőrinci Sakk-kör szervezésében
Január 5. 10 óra: Ásványbörze. Belépő-
jegy: 400 Ft.
Január 5. 11 óra: A Föld kincsei, 
avagy mit rejt a mobilod? Simon Szilvia 
környezetvédelmi előadása. Az ásvány-
börze belépőjegye erre a programra is 
érvényes!
Január 9. 14 óra: Fehér asztalnál – a 
NYÉVE összejövetele
Január 10. 18 óra: Szín és sziner-
gia – Nemcsics Ákos festőművész 
kiállításának megnyitója
Január 12. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Január 14. 17.30: A gondolat hősei – 
Pais István filozófiatörténész, ny. egye-
temi docens előadás-sorozata. Téma: A 
hellenisztikus világ és bölcseleti iskolái: 
a sztoicizmus, az epikureizmus és a 
szkepticizmus.
Január 18. 16 óra: Nemzetiségi farsang
Január 19. 10 óra: Csoki-koncert – 
zenei ismeretterjesztő előadás, játék és 
muzsika 60 percben
Január 19. 15 óra: Nyugdíjas táncklub
Damó István, Forster Jakab és Frömmel 
Gyula „Határesetek” című kiállítása és 
Rumi Rózsa művésztanár jótékonysági 
kiállítása december 22-ig látogatható, 
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. Közösségi házunk december 
23. és január 2. között zárva tart. 
Nyitás: január 3-án 8 órakor.

LŐRINCI NAGYKÖNYVTÁR
Thököly út 5.
Telefon: 291-2575
www.fszek.hu/thokoly
December 19. 17 óra: Egészsé-
ges életmód – Sonnleitner Károly 
előadása. Téma: Hogyan kerülhetjük 
el a vérképzőszervi daganatos meg-
betegedéseket?
Január 6. 14 óra: A Tomory Lajos 
Múzeum Baráti Körének összejö-
vetele
Január 8. 17 óra: Papírszínház
Január 15. 16.30: KézműveSzerda
A Galéria 18 kiállítóteremben de-
cemberben és januárban A fa című 
tárlaton a Vakok Iskolája növendéke-
inek 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.
Telefon: 291-1069
A könyvtár előterében a Francis de 
Erdely: az amerikai évek – 60 éve hunyt 
el Erdélyi Ferenc festőművész című idő-
szaki kiállítás látható. Erdélyi Ferenc volt 
az utolsó tulajdonosa a Tomory Lajos 
Múzeumnak helyet adó villaépületnek. A 
kiállítás friss kutatás alapján, amerikai 
újságcikkek felhasználásával mutatja be 
a művész utolsó húsz évét.

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.
Telefon: 291-2392
A könyvtár december 21. és 
január 5. között zárva tart, nyitás: 
január 6-án (hétfőn) 11 órakor. 
Szokásos nyitvatartás: hétfőn és 
szerdán 11–19 óra, csütörtökön 
9–17 óra, pénteken 11–17 óra 
között. Kedden és hétvégén zárva 
tartunk.

PESTSZENTIMREI 
KÖZÖSSÉGI HÁZ
Vasút utca 48.
Telefon: 291-9202, 294-5971
www.pikhaz.hu
December 21. 10 óra: Gongme-
ditáció és hangfürdő. Belépőjegy: 
2000 Ft.
December 21. 18 óra: A Dohnányi 
Ernő Zeneiskola karácsonyi koncert-
je. Belépőjegy: 600 Ft.
Január 10. 15 óra: Operett- és 
nótadélután régi idők ismerős dalla-
maival. Fellép: Pethő-Tóth Brigitta és 
Gencsev Gábor. A belépés ingyenes!
Január 10. 18 óra: Társasjátékklub 
6 éves kortól gyermekeknek és 
szüleiknek. Játékmester: Horváth 
Máté. Belépőjegy: 500 Ft/fő, 
családok esetén felnőtteknek 500 Ft, 
gyermekeknek 200 Ft.
Január 11. 15 óra: Nosztalgia tánc-
délután – nem csak nyugdíjasoknak. 
Zenél a Magic Duó, belépő: 800 Ft.
Január 15. 18 óra: Pergamen és 
tinta – Szalai Katalin kódexíró, okle-
vélgrafikus kiállításának megnyitója. 
A tárlat január 29-ig tekinthető meg.
Január 17. 18 óra: Beszélő könyvek 
– Veréczi Frick Zsuzsa A repülést 
szolgálták, a repülést szolgálják című 
kötetének bemutatója. A program 
után a kötet megvásárlására is 
lehetőség lesz. 
Január 18. 9 óra: Gyógyító relaxáció 
felnőtteknek. Belépőjegy: 1000 Ft.
Január 18. 10 óra: Gongmeditáció és 
hangfürdő. Belépőjegy: 2000 Ft.
Január 19. 17 óra: Sebestyén Márta 
és Andrejszki Judit koncertje a 
Magyar Kultúra Napja alkalmából. 
A belépés díjtalan, de a korlátozott 
befogadóképesség miatt előzetes 
regisztrációt kérünk.
Tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről, valamint programja-
inkról és azok részvételi díjáról az 
elérhetőségeinken lehet tájékozódni. 

PESTSZENTIMREI 
SPORTKASTÉLY
Kisfaludy utca 33/C
Telefon: 297-3018
December 20. 15 óra: A Nemes 
Fitness karácsonyi gálája
December 21. 8 óra: A Városgazda 
Utánpótlás Akadémia csapatainak 
futsalmérkőzései
December 27. 18.30: Retro Show a 
TNT-vel. Belépőjegy: 4500 Ft, VIP-
jegy: 11 000 Ft.
December 28. 8 óra: Kilő-kupa – 
kispályás labdarúgótorna
December 30. 19 óra: Óévbúcsúztató 
utcabál. A részvétel ingyenes!
Január 5. 18 óra: A Dohnányi Ernő 
Zeneiskola újévi koncertje

RÓZSA MŰVELŐDÉSI HÁZ
Városház utca 1–3.
Telefon: 290-9498, 291-2896
www.rozsamh.hu
December 22. 11 óra: A szörny, 
aki elrabolta a karácsonyt – a Fogi 
Gyermekszínház előadása. Belépőjegy: 
990 Ft.
December 31. 20 óra: Szilveszteri bál a 
Főnix Együttessel és Nagy Molnár Dávid 
bűvész-illuzionistával. Belépőjegy: 6900 
Ft. Menü rendelhető!
Január 12. 15 óra: Butaságom törté-
nete – zenés vígjáték két felvonásban. 
Belépőjegy: 2700 Ft, diákoknak, 

nyugdíjasoknak 2000 Ft. Kedvelt 
tanfolyamaink, foglalkozásaink heti 
ütemezéséről az elérhetőségeinken 
lehet tájékozódni. 
Az itt található Ticket Expressz-iro-
dában jegyek válthatók koncertekre, 
színházi előadásokra, kiállításokra. 
Terembérlési lehetőség esküvőkre, 
összejövetelekre az elérhetőségein-
ken való előzetes egyeztetés alapján.
Nyitvatartás: hétköznap 9 és 19 óra 
között, hétvégén a rendezvényeink-
hez 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!
A Látványraktárban a múzeum XX. 
századi életmód-, játék- és Malév-gyűj-
teménye látható.
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 decemberben zárva 
tart, a 20-397-0998-as telefonszámon 
történő egyeztetés alapján azonban 
mindkét kiállítóterem felkereshető. 
Kérjük, mielőtt meglátogatna bennün-
ket, aktuális januári nyitvatartásunkról 
tájékozódjon a honlapunkon.

Aeropark – Il–18-as repülőgép (a 
Ferihegy 2B terminál mellett): Repülés-
történeti kiállítás.
Az Üllői út, ami összeköt című vándor-
kiállítás a polgármesteri hivatal (Üllői út 
400.) II. emeletén látható. Részletek a 
Tomory honlapján.
Szolgáltatások: kutatószolgálat előzetes 
egyeztetés alapján, tárlatvezetés 
magyarul és angolul, helytörténeti 
séták, múzeumpedagógiai foglalkozások 
minden korosztálynak (a teljes kínálat 
megtalálható a honlap Múzeumpedagó-
gia menüpontjában), vándorkiállítások 
kölcsönzése.
Helytörténeti információk, online térké-
pes felület a kerület telepeivel, köztéri 
és beltéri emlékműveivel, szobraival, 
Pestszentlőrinc teljes utcanév-állomá-
nyával.
Letölthető tanulmánykötet: Sorsfordulók 
– Pestszentlőrinc és Soroksárpéteri az 
első világháborúban.
Önálló honlap 1956 kerületi eseményei-
ről, a Kenyér és tank – 1956 pestszent-
lőrinci és pestszentimrei eseményei 
című tanulmánykötet teljes tartalmával: 
http://18ker1956.hu/.

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

4SEASONS SÍ- ÉS 
SNOWBOARDPARK 
Városház utca 40.
Telefon: +36-30-575-3262
Síiskolánkban a mesterséges pályán 
folyamatosan lehet sízést, snowbo-
ardozást tanulni. Egyéni és csopor-
tos oktatás 3 éves kortól kezdve az 
emberi élettartam és a vállalkozó 
kedv határáig. A csoportokat életkor 
és tudásszint szerint állítjuk össze. 
Beiratkozás szerdánként 16–19 
óráig, szombatonként 10–13 óráig. 
A pályán szakképzett oktatók, 
különleges minőségű mestersé-
ges burkolat, két sífelvonó, egy 
mozgójárda-felvonó és esti világítás 

segíti a sízni vágyókat. Részletes 
információ a síiskola honlapján: www.
siiskola-bokaykert.hu.

ÁSVÁNYBÖRZE
Az új esztendő első ásványbörzéjén 
ásványokat, opálokat, gyöngyöket, csiszo-
latokat, kagylókat, csigákat, kövületeket és 
ékszereket lehet megcsodálni, amelyeket 
akár meg is lehet vásárolni. A látogatók 
meghallgathatnak egy érdekes előadást is 
a mobiltelefonokba rejtett földi kincsekről.
Időpont és helyszín: január 5. (vasárnap) 
10 óra, Kondor Béla Közösségi Ház 
Belépőjegy: 400 Ft

SZERELEM VAGY 
SZÍNÉSZKARRIER?
Mérey László ünnepelt színész. Kabók Kati 
nem. Ő csak ünnepelt színésznő szeretne 
lenni. A lány szerelme éppen az a Mérey 
László, aki nem vette fel a főiskolára. A 
lány odamegy a házához, hogy megmondja 
neki, ő akkor is színésznő lesz. De ha 
sikerül neki, akkor nem veszíti-e el éppen 
vágyainak tárgyát: a férfit? Shakespeare 
is megírta már, hogy „a szép nőnek nem 
árt butaság”. De valóban buta-e a nő? 
Vagy csak az orránál fogva vezeti a férfit? 
A Körúti Színház romantikus vígjátéka 
modern színpadképpel, dalokkal és kiváló 
alakításokkal szórakoztat, miközben a film 
ismerős jelenetei sem maradnak el. Kiss 
Manyi legendás szerepét Esztergályos 
Cecília alakítja, Básti Lajos és Ruttkai Éva 
felejthetetlen karakterét pedig Janklovics 
Péter és Karaivanov Lilla játssza.
Butaságom története – zenés vígjáték két 
felvonásban.
Időpont és helyszín: január 12. (vasárnap) 
11 óra, Rózsa Művelődési Ház Belépőjegy: 
2700 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak: 
2000 Ft.

OKLEVELEK  
A PIK-BEN
Január 15-én (szerdán) 18 órakor nyílik 
meg a PIK Házban Szalai Katalin kódexíró, 
oklevélgrafikus Pergamen és tinta című 
kiállítása. Megnyitja: Prof. dr. Fekete Jenő 
György, közreműködik: Szabó Gyula Győző 
előadóművész.
A tárlat január 29-ig látható, hétköznap 
9 és 21 óra között, hétvégén pedig az 
intézmény programjaihoz igazodva.

SEBESTYÉN  
MÁRTA IMRÉN
A Kossuth-, Liszt Ferenc- és Magyar 
Örökség-díjas népdalénekes, előadómű-
vész, Sebestyén Márta énekelt már a 
japán császár, a spanyol király és az angol 
uralkodói ház előtt is. Most – Andrejszki 
Judittal közösen – Pestszentimrén lép 
fel, így kerületünkben csodálhatjuk meg 
világszínvonalú előadását.
Időpont és helyszín: január 19. (vasárnap) 
17 óra, PIK 
A belépés díjtalan, de előzetes regisztráció 
szükséges.

FELHÍVÁS 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 
hogy a Pestszentimrei Közösségi Ház 
2019. december 22-től 2020. január 
5-ig zárva tart!

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 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@varosgazda18.hu Postacím: Városgazda XVIII. kerület 
Nonprofit Zrt. 1181 Budapest, Baross utca 7.

A VÁROSGAZDA XVIII. KERÜLET 
NONPROFIT ZRT. 

A KÖVETKEZŐ POZÍCIÓKBA 
KERES MUNKATÁRSAKAT:

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

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

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

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

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

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

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

n VÍZSZIVÁRGÁS – CSŐREPEDÉS MŰSZERES KERESÉSE JAVÍTÁSA, KAMERÁS CSATORNA VÍZSGÁLAT. 06-30-914-3588
n Számítógépek javítása helyszínen, hétvégén is. Vírusirtás, tanácsadás, telepítések, alkatrészcsere garanciával. Ingyenes kiszállás. Aradi Zoltán Tel.: 

06-70-519-2470, Email: szerviz@szerviz.info
n Kaiser  Viktor gázkészülék  javító  Cirkók, kazánok, vízmelegítők, konvektorok és tűzhelyek tisztítása, javítása,  karbantartása, ellenőrzése.  Víz, gáz és fűtésszerelés 

tervezéstől a kivitelezésig. Telefon:06-309-400-495, 06-306-755-647

n LAKATOS MESTER GYORSSZOLGÁLAT! Zárnyitás, zárszerelés azonnal. Rácsok, kapuk, kerítések, galériák készítése, egyéb la¬katosmunkák. Tel: 06-30-299-12-11

n VIZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT, VÍZ – CSATORNA VEZETÉK JAVÍTÁSA, TELJES CSERÉJE LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KERTI CSAP 
CSERE, CSŐFAGYASZTÁS. 06-70-544-4050

n GÁZKÉSZÜLÉK KARBANTARTÁS-TISZTITÁS, KONVEKTOR, HÉRA, CIRKÓ TŰZHELY JAVÍTÁSA, BEKÖTÉSE, CSERÉJE. VÍZÓRA-CSERE A LEGKEDVEZŐBB ÁRON! 
VÍZVEZETÉK-SZERELÉS WC-ÉK, TARTÁLYOK, CSAPOK, SZIFONOK JAVÍTÁSA CSERÉJE. DUGULÁSELHÁRÍTÁS GÉPPEL FALBONTÁS NÉLKÜL! INGYENES KISZÁLLÁS! 
TEL.: 401-08-09 PINTÉR ZOLTÁN, VÍZ-GÁZ SZERELŐ.

n ABLAKJAVÍTÁS! WWW.AJTOABLAKDOKTOR.HU 22 éve vállalom kedvező árakon ablakok, ajtók javítását, illesztését, zárak cseréjét, festését, hőszi-
getelő üvegezését, szigetelését garanciával. Felmérés díjtalan! HORVÁTH ÁKOS Tel.: 06-70-550-0269

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

INGATLAN ELADÓ/KIADÓ
n ELADÓ, kiadó ingatlant keresek Ügyfeleim részére! Sikeres eladás esetén 2% - 3% jutalékért. Értékbecslés, 16 éves szakmai tapasztalat! PANEL LAKÁS 

FIX 400000Ft. Hívjon, nem fog csalódni! Tel.: 06 20 397-40-55
n Életjáradékot fizetnék lakásáért! Leinformálható, referenciával rendelkező megbízható személy vagyok! Kálny Csaba 06-20/94-94-94-0

GYŰJTEMÉNY

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, lemezlejátszók, 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 munkarhodi-

um@gmail.com e-mail címre küldve.
n Otthon végezhető, új technológiájú számítógépes munka végzésére keresünk nyelvismerettel is rendelkező munkatársakat. T.: 20,9647-348

EGÉSZSÉG
n Házhoz megyek! Fogsor készítését, javítását vállalom garanciával. Hívjon bizalommal! Telefon: 06-20-980-3957

Közhasznú 
könyvfelvásárlás!
A Kincses Sziget Könyv-
mentő Egyesület kiemel-
ten közhasznú könyvter-
jesztésre pedagógusok 
útján vásárol könyveket, 
könyvsorozatokat, könyv-
tárakat.

Köszönet azoknak, akik könyvadomá-
nyaikkal segítik az egyesület munkáját.
Telefon: +36 20 3882 083

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
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E világon senkinek a születés-
napját nem ünneplik meg any-
nyian, mint a betlehemi gyer-
mekét, Jézusét. Méltán van 
ez így, hiszen a nyugati világ 
tagadhatatlanul ennek a 2000 
évvel ezelőtt Palesztinában 
született zsidó vándorrabinak 
és követőinek a világlátásán 
keresztül formálódott azzá, 
olyanná, amilyen mára lett.

Vannak, akik nagy tanító-
nak tartják, vannak, akik a lé-
lek forradalmárának, vannak, 
akik a humanizmus elindí-
tójának. És vannak, akik úgy 
hiszik, hogy benne Isten jelent 
meg, Isten adott magáról igazi 
képet. Jómagam is ezek közé 
tartozom. Azok közé, akik az 
egész emberiség megújítója-
ként szeretik, imádják őt, aki 
Istenként élt közöttünk.

Sokatmondó tény, hogy 
már hosszú-hosszú ideje  az 
ő megszületése az időszámí-
tásunk alapja. 1582 óta úgy is 
írjuk és mondjuk az évszámo-
kat, hogy Krisztus előtt vagy 
Krisztus után… Vagyis hogy 
valami Jézus Krisztus megszü-
letése előtt vagy után történt. 
Azért írtuk és írjuk így, mert 
valami lényeges fordulat kez-

dődött el az ő megérkezésével. 
Vele kezdtünk globálisan fog-
lalkozni a betegekkel (például 
kórházakat kezdtünk építeni), 
azóta van realitása és tere a pa-
cifizmusnak, vele kezdődött el 
az, hogy a nőket és a gyerme-
keket is önálló személyiség-
nek tartjuk. Hisszük, hogy az 
általa elkezdett változtatásnak 
nincs vége – hanem kiteljesü-
lése van. Ezért mondjuk, hogy 
Megváltója ő az emberiségnek.

Szoktunk róla úgy is beszél-
ni, mint aki a szeretet prófétája 
volt. Barátait, tanítványait is 
erre nevelte, biztatta, amikor 
ezt mondta nekik: „Úgy szeres-
sétek egymást, ahogyan én sze-
rettelek titeket. Nincs senkiben 
nagyobb szeretet annál, mint 
ha valaki életét adja barátaiért.” 
S ő meg is tette ezt. Nem csoda 
hát, ha egyik apostola, Pál, sze-
retethimnuszt írt róla.

Bizonyára ezért, e szeretet 
miatt készülünk heteken át 
születésnapjának a megün-
neplésére. Ezért gyújtjuk meg 
várakozásunk segítőjeként az 
adventi koszorú gyertyáit, és 
ezért állítunk az otthonunk-
ban betlehemet, aminek Assisi 
Szent Ferenc volt a megálmo-

dója, az életre hívója. Igen, 
az életre hívója, mert minden 
karácsonykor életre kel a bet-
lehemi születés csodája a fel-
díszített fák alatt.

A betlehemi kisdedet, a 
kis Jézust a napkeleti bölcsek 
megajándékozták látogatá-
sukkor. Mivel őt mi már nem 
tudjuk, a családtagjainknak, a 
barátainknak, a szeretteink-
nek készítünk meglepetése-
ket, ajándékokat – szeretettől 
vezérelve. Ezzel is rá, Jézusra 
emlékezünk, őt hirdetjük azon 
az estén és éjen is, amelyiken 
megérkezett közénk, abba a já-
szolba. Ha ő nem született vol-
na meg, nem lenne karácsony, 
nem lenne karácsonyunk, s 
szegényebbek lennénk egy 
olyan ünneppel, amely a sze-
retetet és a békességet hirdeti, 
hozza közénk.

És ne felejtsünk el egymás-
nak szeretettel teli karácsonyt 
és áldott ünnepet kívánni ak-
kor sem, amikor szembetalál-
kozunk az utcán, a boltban, 
a templomban, vagy felébre-
dünk reggel az otthonunkban.

Így tegyünk, tegyünk így, 
mert a jóság és a megbékélés 
hihetetlen erőkre képes.

Poór Péter: Január 11-én kétszer töltjük meg a sportcsarnokotHáló Gyula: Ne felejtsünk el egymásnak szeretettel teli karácsonyt és áldott ünnepet kívánniKARÁCSONY KARÁCSONY

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

– Egy rokoni kapcsolatnak 
köszönhetően jutottam el egé-
szen fiatalon Szicíliába. Azon-
nal beleszerettem az ottani 
rendkívül könnyű és változa-
tos konyhába. Itthon főztem 
a barátaimnak, és igyekeztem 
„áttéríteni” őket – emlékezett 
vissza a pálya kezdeteire Szi-
geti Csaba, az Új Tündérkert 
Étterem igazgatója. 

BESZÖKÖTT  
A LAKTANYÁBA
A család 1928-ban költözött 
a temető környékére. Szige-
ti Csaba Lőrincen született, 
itt járt iskolába az Engels (ma 
Gulner) általános iskolába, 
majd a Steinmetz (ma Sztehlo) 
gimnáziumba. 

– A gimnáziumi idők alatt 
barátkoztam össze néhány hiva-
tásos katonával, bejártam hozzá-
juk, vagyis én nem ki-, hanem 
beszökdöstem egy laktanyába – 
mesélte. Akkor tetszett meg ne-
kem ez a régi villaépület.

A gondolat, hogy vendéglá-
tós legyen, lassan érett meg 
benne, és akkoriban erősö-
dött meg igazán, amikor a 
család a ma már legendás-
nak számító Mese presszót 
üzemeltette Kispesten. Az Új 
Tündérkert épületének fel-
újításába és az étterem kiala-
kításába önerőből, nem cse-
kély anyagi áldozattal vágott 
bele.

HA ESKÜVŐ, 
AKKOR ITT
– Mint minden vendéglátós-
nak, nekem is határozott el-
képzeléseim voltak arról, hogy 
mit szeretnék csinálni, aztán 
a fogyasztói igények sokat 
csiszoltak ezen – árulta el. – 
Ma egyértelmű a szerepünk: 
elsősorban a friss házasok ét-
terme lettünk, emellett céges 
és családi rendezvényeket bo-
nyolítunk le. 

Ebben az ünnepi időszak-
ban például à la carte ebédre 
vagy vacsorára szinte lehetet-
len beülni hozzánk.

MINDENT LEHET 
MÁSKÉPP
A szilveszter is a nagy társasá-
gi események ideje. Tapasztalt 
vendéglátósként Szigeti Csaba 
tudja, mit kell ilyenkor a vendé-
geknek kínálni.

– Ha az ember egy fix me-
nüsorban gondolkodik, bizto-
san szembetalálkozik majd né-
hány vendéggel, akinek más az 
ízlése. Nálunk egy szilveszteri 
vacsora egy jól kitalált előétellel 
indul, amit svédasztalos étke-
zés, úgynevezett gálabüfé követ. 
Ez lehetőséget ad arra, hogy 
minden igényt kielégítsünk. 
Kerülhet az asztalra magyaros 
étel is, de nem a hétköznapi 
formájában, hanem az ünnepre 
újragondolva, és ilyenkor ide-
csempészhetjük a nemzetközi 
konyha ízeit is.

A kérdésre, hogy mit tekint 
tipikus szilveszteri ételnek, gyor-
san felelt Szigeti Csaba:

– A malacsültet és a lencsét. 
Ezek nélkül nincs szilveszter. 
Persze ezeket is lehet érdekesen, 
mindig újszerűen készíteni.

A LEGSZEBB 
SZÜLETÉSNAP

MALAC NÉLKÜL NINCS SZILVESZTER
Szigeti Csaba vendéglős az ünnepi menüsorról

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Ifjúkori vágya volt, hogy a hadkiegészítő parancsnokság Gyöngyvirág 
utcai épületéből éttermet csináljon. Rajong a dél-olasz konyháért, de 
az Új Tündérkertben a magyar gasztronómia remekeit gondolják újra. 

Szigeti Csaba vendéglős mestert, étteremigazgatót a szilveszteri vacsorá-
ról is kérdeztük.

�Közeledik a karácsony, a keresztény egyház és a születés meghitt 
ünnepe. Háló Gyulát, a Pestszentimrei Baptista Gyülekezet lelkészét 
kértük arra, hogy ossza meg olvasóinkkal az ünneppel kapcsolatos 

gondolatait.

TEMESI LÁSZLÓ 

– Öt éve „hetvenkedik”, hogyan bírja 
még energiával, hiszen most is renge-
teg helyre hívják?
– Szerencsére még jól, fiatalon tarta-
nak a felkérések, az, hogy még min-
dig igény van rám. A nyolcvanas 
évek végén előfordult, hogy több 
mint hatszáz (!) előadáson léptem 
fel egy esztendőben. Ma már az is 
sportnak számít nekem, hogy szín-
padra lépek, ahol olyan sokat moz-
gok az egy óra alatt, hogy az felér egy 
kiadós edzéssel. 

JÓ ÉRZÉS EGYÜTT 
ÉNEKELNI A 
KÖZÖNSÉGGEL

– Végig hatalmas lendülettel énekel, 
és még a nézők közé is rendszeresen 
„leugrik” egy-két szám erejéig…
– Mindig örömmel megyek a szék-
sorok közé, mert jó érzés együtt éne-
kelni a rajongóimmal, akik között 
nemcsak idősek, hanem fiatalok is 
szép számban vannak. Na, látja, ez 
is fiatalon tart! S még egy, amiről 
mindenképp említést kell tennem, 
állandó partnerem egy ifjú hölgy, 
a tanítványom, Rózsás Viki, aki na-
gyon tehetséges. Vele öröm a közös 
éneklés, és ez szintén fiatalít.
– Hogyan emlékezik vissza a legen-
dás táncdalfesztiválokra?
– Életem legszebb időszaka volt a 
hatvanas, hetvenes évek, amikor a 
fesztiváloknak, no meg az egyetlen 
televíziónak, rádiónak köszönhe-
tően pillanatok alatt igazi sztárok-

ká nőttük ki magunkat. Szinte egy 
perc alatt slágerré váltak a dalaink, 
ahogy az enyém is, az Utánam a 
vízözön, ami azóta is levehetetlen 
a műsoromról. Szerepeltem olyan 
táncdalfesztiválon, amelyet a test-
vérem, Poór Klára vezetett. Egy 
ideig még a televíziónál sem tud-
ták, hogy ő a nővérem… Szintén a 
fesztiváloknak köszönhetem, hogy 
keresztül-kasul bejárhattam a vilá-
got, és nemcsak a kinti magyarok 
ismerhettek meg, hanem idegen 
ajkúak is.

NAGYON FEKETE 
VONAT…
– Hallhatnánk a régi szép időkből egy 
emlékezetes sztorit?
– A pályám kezdetén, különösen a 
táncdalfesztiválok után, rengeteget 
hívtak vidékre és a külföldi magya-
rokhoz szerepelni. Az egyik legem-
lékezetesebb fellépésem Torontóban 
volt egy étteremben, ahol a színpad-
dal szemben csupa színes bőrű néző 
ült, és amikor megláttam őket, tel-
jesen leizzadtam, hiszen én itt ma-
gyarul fogok énekelni, ezek pedig 
semmit nem értenek majd belőle, 
gondoltam. Legnagyobb meglepeté-
semre az első perctől kezdve velem 
együtt énekelték a legnagyobb sláge-
reimet, méghozzá ékes magyarság-
gal, a végén pedig, a zárószám alatt 
vidáman vonatoztak körbe-körbe a 
teremben. Kiderült, hogy Budapes-
ten végezték az orvosi egyetemet. 
Fantasztikus volt a hangulat, ennél 
„feketébb vonatot” azóta sem láttam 
az előadásaimon…

– Bejárta Kanadát, az Egyesült Álla-
mokat és annak idején természetesen 
a szocialista országokat is. Hogyan 
emlékezik vissza ezekre a „keleti” 
utakra?
– A legszívesebben… Igazi sztárok 
voltunk neves magyar kollégáim-
mal például a Német Demokratikus 
Köztársaságban és a Szovjetunió-
ban, de másutt is. Az első külföldi 
utam Szófiába vezetett a Világifjú-
sági Találkozóra, ahol Mátrai Zsu-
zsával képviseltük Magyarországot, 
és díjakkal tértünk haza. Ezután szó 
szerint beindultunk, én az NDK-n 
és a Szovjetunión kívül Lengyel-
országban és Csehszlovákiában is 
koncerteztem, de a legtöbbször Ke-
let-Németországban, ahol a televízi-
ójukban egy év alatt tucatszor szere-
peltem, míg idehaza csak egyszer…

BÁJGÚNÁRNAK 
TARTOTTA A LEMEZ-
GYÁR VEZÉRE

– Tehát futott a szekere, illetve a vo-
nata, itthon mégsem jelent meg soká-
ig nagylemeze. Miért?
– Ez érdekes kérdés, hiszen rengeteg 
kislemezen voltam már túl – több 
mint félszázon! Ebbe beletartoznak 
azok is, amelyeknek csak az egyik 
oldalán énekeltem én. Később ugyan 
már mindkét oldal az „enyém” volt, 
de a nagylemez elmaradt, annak el-
lenére, hogy jelentős szerzők írtak 
nekem dalokat. A lemezgyár illeté-
kes bizottságában mindenki mellet-
tem volt, de az igazgató, Bors Jenő 
nem. Érthetetlen volt ez számomra, 

mert amikor találkoztunk, mindig 
mosolyogva köszöntött. Később 
tudtam meg az egyik szerzőmtől, 
akinek elárulta: „ezzel a bájgúnárral” 
sosem fog kiadni nagylemezt. Ennyi 
a történet. A magáncégek megjele-
nésekor azonban rögtön kiadták a 
lemezeimet, a CD-imet, azóta tizen-
kettő került forgalomba.

HARMINCAN A 
KARÁCSONYI 
ASZTALNÁL

– Hamarosan fontos fellépése lesz az 
Arénában, újra táncdalfesztiválra ké-
szülhet, az utolsóra…

– Az ötvenedik évfordulóra ren-
dezett nosztalgiafesztiválon már 
kétszer telt ház előtt énekelhet-
tünk a kollégákkal, de január 
11-én elérkezünk az utolsó al-
kalomhoz. Pedig olyan nagy az 
érdeklődés a műsor iránt, hogy 
azon a napon kétszer töltjük meg 
a sportcsarnokot, ami 24 ezer 
embert jelent! Sajnálom, hogy 
ezzel ismét lezárul egy korszak 
az életemben.
– Többet lehet majd dédnagypapa-
ként a népes családjával… Kará-
csonykor hányan ülik körbe az ünne-
pi asztalt?
– Vagy harmincan! Tizenkét 
unokám és két dédunokám 

van. Két oldalról „jöttek ösz-
sze”, mert nekem három gyer-
mekem van, a második felesé-
gemnek pedig kettő. Ha csak 
a szűk család üli körül az ün-
nepi asztalt, akkor is legalább 
húsz főre kell teríteni, ám egy-
egy nagyobb ünnepkor előfor-
dul, hogy ennél is többen. A 
feleségem, Ilike, igazi tyúka-
nyó típus, mindenkinek kí-
vülről fújja a születésnapját és 
a névnapját. Ő az, aki ilyenkor 
összetrombitálja a családot. 
Kell is, hogy gyakran együtt 
legyünk, mert csak így lehet 
nagy biztonsággal megjegyez-
ni mindegyik unoka nevét…

Az ötletgazda Hatvani Tünde és 
Őri Nikolett több mint egy tucat 
önkéntest toborzott, és a lelkes 
kis csapat december 15-én mun-
kához látott, hogy karácsonyfát 
varázsoljon a fenyőből.

– Úgy gondoltuk, ha már egy 
ilyen szép fa áll itt, de szinte sem-
mi nincs rajta, akkor a díszítése is 
legyen szép, az ünnepnek meg-
felelő. Beszéltünk a polgármes-
terrel, pozitív választ kaptunk az 
önkormányzattól, és a díszítéshez 
is minden segítséget megadtak – 
mondta Őri Nikolett.

A Városgazda Zrt. emelőkosa-
ras járművel segített a dekoráció 
megfelelő elhelyezésében, a díszí-
tésben részt vevőket pedig forró 
teával kínálták. Az ünnepi alkalom 
fényét emelte, hogy bár vásárolt 
díszeket is felhasználtak, nagyon 
sok házilag készült díszt helyeztek 
a faágakra. Nyalókától a harangig 
gömbök és egyéb formák teszik 
ünnepivé a Béke tér fenyőfáját.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKOK 
GYEREKEKNEK
A Somogyi László Szociális Szolgálat nappali ellátásá-
ban részesülő idős klubtagok karácsonyi ajándékokat 
készítettek a XVIII. kerületi gyermekotthonokban élő 
gyerekeknek. Huszonöten kapcsolódtak be a munkába 
az ötletgazda Bánkiné Balogh Katalin vezetésével. 

Az ajándékokat textilből készítették, az egyedi alkotások között 
megtalálhatók voltak rongybabák, kispárnák és különféle állatfi-
gurák. Sebőkné Németh Gyöngyi, a nappali ellátás vezetője szerint 
öröm volt nézni a klubtagok aktivitását, összefogását, az önzetlen 
és kitartó munkát. 

– Igen sok időt fordítottak klubtagjaink e nemes cél megvaló-
sítására – mondta Sebőkné Németh Gyöngyi. – Az ajándékok hó-
napok óta folyamatosan készültek, december közepére mintegy 
másfélszáz született az ügyes kezeknek köszönhetően.

Az ajándékokat Bálint Ramóna adta át a kerületi gyermekottho-
nok lakóinak, akik örömmel fogadták a rongybabákat, állatfigurákat.

– Az ajándékokkal igyekeztünk még szebb karácsonyt vará-
zsolni a kerületi gyermekotthonok lakóinak, s remélem, sikerült 
is  – mondta a Somogyi Szociális Szolgálat vezetője. 

T. L.

DÉDNAGYAPAKÉNT 
KARÁCSONYOZIK
Poór Péter újra táncdalfesztiválra készül

KÖZÖS FENYŐFADÍSZÍTÉS A BÉKE TÉREN
www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

�Minden évben két kerületi karácsonyfát állít a pestszentlőrinc-pestszentimrei önkormányzat. A 
régi piactéren és a Béke téren is egy-egy, kerületi lakosok által felajánlott fa jelképezi az ünne-
pet. A közelmúltban az egyik közösségi oldalon indult egy olyan kezdeményezés, hogy közösen 

díszítsék fel az itt élők a Béke téri karácsonyfát, hogy az valóban dísze legyen a forgalmas kereszte-
ződésnek. 

�Kerek évfordulóját, a hetvenedik születésnapját öt évvel ezelőtt a 
szomszédos Soroksáron ünnepelte tanítványaival, kollégáival és 
persze hűséges közönségével. Poór Péter a kerületünkben is több-

ször fellépett, igen népszerű a lőrinciek, imreiek körében, a slágereit ma is 
fújják. Több mint ötven éve robog vele a „fekete vonat”…
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Szilveszter éjszakájára engedjük be a kutyánkat zárt és védett helyre KARÁCSONYKarácsonyi képeslapok a múzeumbólNOSZTALGIA

Aki ott akart lenni e kedves 
rendezvényen, annak előtte le 
kellett gyűrnie a közösségi ház 
környékén az útjavítók által 
állított ideiglenes „akadálypá-
lyát”.

Nos, aki elérte a célját, s el-
jutott a házig, azt már valóban 
simogató ünnepi hangulat fo-
gadta, mert a karácsonyi kéz-
műves foglalkozástól kezdve a 
néphagyományokat bemutató-
kon át egészen a nagyszakállúig 
minden és mindenki arra em-
lékeztetett, hogy közeleg az év 
vége szép ünnepe, a karácsony, 
amely gyermekeink „megsze-
retgetéséről” is szól.

Bizonyára ezért is ragadta meg 
oly sok lőrinci család az alkalmat, 
hogy ezen az adventi vasárnapon 
eljöjjön egy kis előkarácsonyo-
zásra, nem mellesleg mentesítve 
az édesanyákat az alól, hogy ott 
tébláboljanak a gyerekek a kony-
hában az ebédkészítés során. Így 
aztán a lehető legjobbkor rendez-

te meg a közösségi ház a Táncház 
a Tébláb táncosaival nevet viselő 
programot.

Voltak is sokan, aminek 
legjobban talán Hajzlinszki 
Annamária, a közösségi ház 
kommunikációs referense 
örült, aki elmondta, hogy be-
váltak a számításaik és a remé-
nyeik, mert az advent első va-
sárnapján tartott nagy sikerű 
diótörés után is élénk maradt 
az érdeklődés.

– Elsősorban a népművességre, 
a néphagyományok megőrzésére 
és azok fenntartására, ápolására 
figyelünk a mai napon, s a látot-
tak alapján remélem, sikerülni fog 
ez – mondta a referens, hozzátéve, 
hogy ezt a hónapot a gyerekeknek 
szánták, illetve szánják.

A program alatt az egyik 
jó hangú szervező a „hóna alá 
csapta” a gyerekeket, s szebbnél 
szebb karácsonyi dalokkal kör-
beénekelték a ház termeit. 

-róth-

Petárdázás, tűzijáték márpedig lesz, 
erről kár vitatkozni – mondta határo-
zottan az a két állatvédő szakember, 
akiket az ünnepek közeledtén meg-
kérdeztünk. Szerintük a kisállat-tulaj-
donosok feladata az, hogy megelőz-
zék azokat a helyzeteket, amelyekben 
a kedvencük bajba kerülhet.

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Házi kedvenceink számára megterhelő a téli 
ünnepek időszaka. Azt tudjuk, hogy a szil-
veszteri petárdák, tűzijátékok megrémítik a 
legtöbb kutyát, de arra kevesebben gondo-
lunk, hogy a karácsony is rejt veszélyeket. 

DUGJUK EL A SÜTIT
A kisállatok szeretnek nassolni – pontosab-
ban mi azt hisszük, hogy szeretnek. Valójá-
ban egy sor olyan étel van, amit az ember 
ehet, a macska vagy a kutya nem.

– Természetesen nem az a gond, ha a 
kutya kap egy-egy falatot a pulykából, a 
rántott húsból. De például édességre nincs 
szüksége – magyarázta Schneider Kinga, a 
Noé Állatotthon szakembere. A csokoládé 
kifejezetten méreg a kutyának, és bizonyos 
édesítőszerek, például a xilit is veszélyes az 
egészségére. A macskának sincs szüksége 

nyalánkságra. Talán eszünkbe sem jut, pe-
dig fontos letakarni az asztalon hagyott sü-
tit, különben könnyen lába kél.

A macskákat más veszély is fenyegeti.
– A cicák könnyedén, veszély nélkül fo-

gyasztják el a szálkás friss édesvízi halat. A 
főzött hal szálkája viszont nem törik, vagy 
nem úgy törik, és ez végzetes lehet számuk-
ra. Ne adjunk nekik ilyesmit – tanácsolta 
Schneider Kinga.

FIGYELJÜNK RÁ, DE NE 
NYUGTATGASSUK
Az igazán veszélyes időszak a kutyák szá-
mára a szilveszter. A petárda, a tűzijáték 
hangja, a villogó fények a legtöbb kutyát 
megriasztják. Mindannyian másképpen re-
agálnak ezekre, de az közös, hogy menekül-
ni, elbújni szeretnének.

– Az a legrosszabb, ha magára hagyjuk a 
kutyát, amikor elmegyünk bulizni – mond-
ta Grampsch Rita, a Mancs-Rancs önkénte-
se, aki lakóhelyén, Biatorbágyon évek óta 

befogadja, és védett helyre helyezi az ünne-
pek idejére odavitt kutyákat.

Az otthon maradóknak azt tanácsolta:
– Ha az állat a sarokba, az ágy vagy az 

asztal alá bújik, nem kell nyugtatgatni. 
Esetleg hallgassunk zenét, kicsit hangosít-
suk fel a tévét, és a napi rutin szerint visel-
kedjünk, mert a nyugtatgatás csak erősíti a 
félelmet benne.

Grampsch Rita szerint szilveszter előtt 
érdemes felkeresni az állatorvost, és kutyák 
számára készített nyugtatót kérni.

Két dologban egyetértettek a megkérde-
zett szakemberek. Az egyik az, hogy szilvesz-
ter éjszakájára akkor is fontos volna a kutyán-
kat beengedni zárt és védett helyre, ha amúgy 
szerintünk nincs helye a házban állatnak. A 
másik az, hogy ellenőriztessük az orvosnál a 
csipet, helyesek- és aktuálisak-e még a rögzí-
tett adatok. Továbbá: legalább erre az időszak-
ra akasszunk a nyakörvre egy bilétát vagy egy 
kulcstartót az elérhetőségünkkel. Így meg-
könnyítjük a dolgát annak, aki segíteni akar, 
ha az állat mégis elkóborol ijedtében.

PESTSZENTLŐRINCI KARÁCSONYOK
A Tomory Lajos Múzeum munkatársait arra kértük, hogy lapozzanak fel néhány 
korabeli helyi újságot, keressenek karácsonyi és újévi üdvözlőlapokat, híreket, hirde-
téseket. Ezen az oldalon a múlt emlékei elevenednek meg.

JÁTÉKRA HÍVTÁK A HAVANNA-PIAC ÁRUSAIT
Hangulatosabbá tették a standokat az ünnepek idejére

ADVENT
Körbeénekelték a Kondort KEDVENCEINK ÜNNEPE

Kis odafigyeléssel megóvhatjuk állatainkat a bajtól

Egy piac árusainak önmagában 
is érdekük, hogy a termékeiket, 
azok környezetét minél von-
zóbbá tegyék, de a vevőknek 
sem mindegy, hogy mennyire 
ízléses és hangulatos a vásár-
lásuk helyszíne. A karácsonyi 
ünnepeket megelőző adventi 

időszakban különösen van erre 
igény.

A Havanna-piacon 41 keres-
kedő tette a standját ünnepibb 
hangulatúvá az önkormányzat 
jóvoltából. Mint ahogy az egész 
Tér  Köz projektnek, az árusok 
játékra hívásának is a közösség-

építés volt a célja, valamint az, 
hogy jó hangulatot teremtsenek 
itt advent idején. 

A versenyre jelentkező áru-
sok kaptak egy egységcsomagot, 
amely girlandokat, fényfüzért és 
húsz díszgömböt tartalmazott, 
amelyek segítséget nyújtottak a 

minél hangulatosabb elárusító-
hely kialakításában. A csomagban 
található díszítőeszközöket fel kel-
lett használniuk az indulóknak, de 
a kreativitásuknak nem szabtak 
határt a szervezők, így bármi más-
sal kiegészíthették azokat.

A zsűrinek tagja volt Petrovai 
László is, aki elmondta, hogy ez a 
verseny többek között azért jó öt-
let, mert ha már az új piac építése 
miatt a körülmények pillanatnyilag 

ilyen mostohák, legalább egy kicsit 
ünnepibb hangulatot teremthet-
nek a piacot használó helyieknek. 
Az alpolgármester hozzátette: az 
itt dolgozó árusokra is gondoltak, 
akiknek bizonyára szintén megme-
legíti kicsit a szívét az, ha valamivel 
díszesebb, karácsonyi hangulatú 
környezetben dolgozhatnak. 

– Vannak szebbek, és vannak 
kevésbé sikerült standok, de a lé-
nyeg az, hogy az árusok éltek a le-

hetőséggel, és hangulatosabbá tet-
ték a környezetüket – hangsúlyozta 
Petrovai László.

Miután a zsűri tagjai megte-
kintették a piac elárusítóhelye-
it – különös figyelmet fordítva 
azokra, akik a versenyben részt 
vettek –, a legjobban sikerült 
három elárusítóhelyet díjazták: 
1. Szabó Zsigmondné 2. Gönczi 
Ibolya 3. Zóka Erzsébet.

B. Z.

www.bp18.hu n varoskep@bp18.hu

Sokan voltak, elsősorban gyerekek, advent második va-
sárnapján a Kondor Béla Közösségi Házban. Jó oka volt 
a nagy érdeklődésnek, hiszen a karácsonyvárás jegyében 
teltek az órák, s népszerűbb és aktuálisabb programot 
nem is lehetett volna szervezni ezekben a napokban a Ha-
vanna-lakótelepen.

�A Havanna-piac megújítását célzó projekt egyik programjaként díszí-
tőversenyt hirdettek meg az árusoknak. A feladatuk az volt, hogy az 
ünnepek alkalmából a lehető legszebben díszítsék fel a standjaikat.

Csipleolvasó a benzinkúton

A csip beültetése minden kutyatulajdonos számára kötelező. A rajta tárolt adatállo-
mányhoz a jogszabály szerint csak állatorvos férhet hozzá, közülük azonban kevesen 
dolgoznak az ünnepek alatt. Ha elkóborolt kutyát találunk, kérhetünk segítséget a 
MOL-kutakon. A leolvasó kezelője felveheti a kapcsolatot egy ügyeletes orvossal, aki 
segít megtalálni a figyelmetlen gazdit.
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Marosi Ádám: Következik a kínai világbajnokság SPORTSzilveszteri, újévi programok PROGRAMAJÁNLÓ

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY 

Elkeltek a jegyek – ezzel a hírrel 
fogadtak a Dohnányi Ernő Ze-
neiskolában. A hír a december 
21-re a Pestszentimrei Közösségi 
Házba meghirdetett karácso-
nyi koncertre vonatkozott. Aki 
lemarad, annak szerencséjére 
ott van még másnap egy nagy 
hangverseny a Szent 
László-plébániatemp-
lomban, és közeleg a 
Sportkastélyban tar-
tott hagyományos új-
évi koncert is.

HÚSZAN 
FÚJJÁK
Szépen gyarapodik az 
idén alapításának 50. 
évfordulóját ünneplő 
intézmény, hiszen a 
szimfonikus zenekar, a 
fúvós- és a gitáregyüt-
tes, a kórus mellett 
ősz óta egy több mint 
húsz tagot számláló 
fuvolazenekara is van. 
Ennek a csapatnak ko-
moly szerepe lesz de-
cember 22-én 16 órától 
a Havanna-lakótelepen 
a Szent László-temp-
lomban, ahol a gitárosokkal, a 
harmonikaegyüttessel és a kó-

russal együtt különleges kará-
csonyi koncertet adnak.

– Ezzel zárul a jubileumi 
programsorozat – mondta 
Draskóczy Zoltán gitármű-
vész, az intézmény igazgató-
helyettese. – Természetesen 
a karácsonyhoz illő művek 
hangzanak majd el, például 

Brahms és Mozart darabjai, 
de megszokhatta már a közön-

ség tőlünk, hogy szeretünk a 
könnyűzene felé is kikacsin-
tani. Ezúttal Leonard Cohen 
és Christina Aquilera dalai is 
felhangzanak majd.

FILMZENÉRE 
HANGOLVA
A Dohnányi újévi koncertjén 

rendszeresen részt ve-
vők tudják: nemcsak a 
muzsika és a hangulat 
miatt érdemes elmenni, 
hanem azért is, mert 
ez a kerület egyik fon-
tos társasági eseménye. 
Sok minden változott 
azóta, hogy 19 éve meg-
tartották az első ilyen 
programot: például az 
eseménynek eleinte a 
Karinthy gimnázium 
adott otthont, majd fel-
váltva a Lőrinci Sport-
csarnok és a Pestszen-
timrei Sportkastély, 
hogy aztán az utóbbi-
ban találjon magának 
végleges helyet. Egy-
valami nem változott: 
az esemény vidám, 
könnyed hangulata.

– A Strauss-kerin-
gők elmaradhatatlanok egy 

ilyen hangversenyen, ezeken 
kívül ezúttal is derűs, szeret-
hető darabokat mutatunk be, 
köztük film zenéket – árulta el 
Draskóczy Zoltán. – Jövő áp-
rilisban tartjuk újabb filmze-
nei koncertünket, ami mindig 
nagy siker, egy kicsit már erre 
is készülünk.

„Fantasztikus alkotások szület-
tek, minden résztvevő rengeteg 
kreativitást, elköteleződést és 
munkát fektetett a verseny-

be. A feladatok megoldásához 
összefogtak a gyermekek, szü-
lők, pedagógusok és helyi cé-
gek és közösen gondolkodtak 

a klímaváltozás hatásairól és 
a lehetséges megoldásokról” 
– nyilatkozott a díjakat átadó 
Petrovai László alpolgármester.

A Klíma Kupán tizenkilenc 
változatos, izgalmas feladat-
ból választhattak szabadon az 
intézmények: lehetett otthont 
építeni kisállatoknak a környe-
zeti sokszínűség megóvásáért, 
a sétálást népszerűsítendő lé-
pésnaplót vezetni, klímavédő 
szuperhősöket tervezni vagy 
épp bevásárlószatyrot varrni 
régi, kidobásra ítélt alapanya-
gokból.

A versenyen több mint 1500 
gyermek vett részt és több mint 
3500 alkotás vagy feladatmeg-
oldás született. A legtöbb pon-
tot elérő óvoda a Pestszent-
imrei Gyöngyszem Óvoda (I. 
helyezett), a Pestszentlőrinci 
Mocorgó Óvoda (II. helyezett) 
és a Pestszentlőrinci Naprafor-
gó Óvoda (III. helyezett) lett. 
Az iskolák közül díjat kapott 
a Csontváry Kosztka Tiva-
dar Általános Iskola (I. helye-
zett), a Kapocs Általános és 
Magyar-Angol Két Tannyelvű 
Iskola (II. helyezett) és a Tán-
csics Általános és Német Nem-
zetiségi Iskola (III. helyezett). 
A nyeremények között volt 
öko-élménynap, fenntartható 
okosház építő műhelymunka, 
állatkerti foglalkozás, megúju-
ló energiával működő jármű-
modellek, és tematikus könyv, 
DVD és diafilm csomagok. 

A résztvevőket több helyi vállal-
kozás is támogatta a sikerben. Klí-
ma Kupa partnere volt az ABUD 
Kft., a Magyar Környezettudatos 
Építés Egyesülete, a Mimó és Csi-
pek és a Visegrad for Sustainability.

A főszervező, Pestszent-
lőrinc-Pestszentimre Önkor-
mányzata a legszebb alkotásokból 
februárban kiállítást tervez és be-

építi a pedagógusok visszajelzé-
seit a Klíma Kupa feladatgyűjte-
ményébe: bíznak benne, hogy az 
intézmények, szülők a jövőben is 
hasznát lelik majd a kiadványnak 
és a játékos feladatokon keresztül 
minél több gyermek tanulhat Föl-
dünk megóvásának fontosságáról.

Ezúton is gratulálunk a nyerte-
seknek és minden résztvevőnek!

ÚJABB VÁGTA A MALACÉRT
Az idei év utolsó előtti napján is megrendezik a Bókay-kert útja-
in az összes létező korosztálynak kiírt Malacvágta futóversenyt, 
amelyre évről évre egyre többen jelentkeznek. A tavalyi évbú-
csúztató vágtán már több százan voltak, s nemcsak Lőrincről és 
Imréről, hanem más kerületekből, sőt a Pest környéki települé-
sekről is érkeztek.

Sok új nem mondható el a Malacvágtáról, ha csak az nem, 
hogy az esemény egyre népszerűbb azok körében is, akik 
nem sportolnak, futnak rendszeresen, ám szeretnék bebizo-
nyítani, hogy ezen a napon nincs előttük akadály, mindent 
legyőznek. 

Az önkormányzat két sportért 
felelős munkatársa, Eszes János 
és Varga Judit Veronika elmond-
ta, hogy sokan már az év elején 
bevésik a naptárukba, hogy de-
cember 30-án rajthoz „kell” áll-
ni a Malacvágtán a jobb sorsra 
érdemes sült malacért, amely az 
egyetlen kárvallottja ennek az 
óévbúcsúztató eseménynek.

SZILVESZTER A KERÜLETBEN  „EZ A SPORTÁG IS OLYAN, MINT AZ ÉLET…”
Zakatol az öttusavonat, Marosi meg benne ül

MOZART TALÁLKOZIK CHRISTINA AQUILERÁVAL
Év vége, év eleje: a Dohnányi zeneiskola koncertjei

KLÍMABARÁT18

Már december 27-én lehe-
tőség nyílik egy kis előszil-
veszterezésre, ugyanis Retro 
Show lesz a Pestszentimrei 

Sportkastélyban. A 18.30-tól 
éjfélig tartó program része-
ként Neoton-koncertshow és 
TNT-koncert is várja a részt-

vevőket. Az est házigazdája DJ 
Lotters, aki retro disco show-
val kedveskedik a vendégek-
nek. Belépőjegy 4500 Ft-os 

áron váltható, de korlátozott 
számban VIP-belépők is kap-
hatók, 11 000 Ft-ért. 

December 30-án idén is 
megrendezi az Együtt Pest-
szentimréért Egyesület a ha-
gyományos utcabált a Pest-
szentimrei Sportkastély előtt. 

A népszerű szabadtéri prog-
ram 16 órakor veszi kezdetét, 
és 22 óráig tart.

December 31-én 20 órától 
hajnalig tartó szilveszteri bált 
rendez a Rózsa Művelődési 
Ház. A hangulatról a Főnix Ze-
nekar gondoskodik, Nagy Mol-

nár Dávid bűvész, illuzionista 
pedig igyekszik elvarázsolni a 
közönséget. Belépőjegy: 6900 
Ft/fő, amelyhez asztalfoglalás 
szükséges. Vacsora külön ren-
delhető. Asztalt foglalni sze-
mélyesen lehet, az intézmény 
nyitvatartási idejében.

RÓTH FERENC  

– Gondolom, tele van a telefonja 
üzenetekkel, mire a nap végén végig 
tudja olvasni azokat…
– Nem mondom, hogy nem ka-
pok sok hívást, de az edzések köz-
ben nem igazán törődöm ezekkel, 
mert akkor az egyikre sem tudnék 
figyelni. Sem a telefonra, sem az 
edzésre. Így aztán inkább estére 
hagyom valamennyit.
– Most végre szabad a gazda, be-
szélgessünk egy kicsit.
– Hallgatom, kérdezzen…

– Mit csinált ma, mely tusákat gya-
korolta, már amennyiben a hosz-
szú-hosszú évek óta sorompóban 
lévő sportember esetében használ-
ható ez a szó.
– Talán nem is a gyakorlás illik 
ide, inkább arról van szó, hogy azt 
tettem ma is, amit már nem is tu-
dom, mióta.
– Mennyi ez a „nem is tudom?”
– Már túl vagyok a nyerő számon, 
a 21-en is. A 22. évemet, vagy ha 
úgy tetszik, idényemet töltöm a 
pályákon, s a változatosság kedvé-
ért éppen alapozom.

– Lehet még a szó klasszikus ér-
telmében alapozásról beszélni egy 
olyan sportoló esetében, aki kis túl-
zással le sem jön a pályáról?
– Ha ezt nézzük, akkor nem, de 
mivel a mostani időszak verse-
nyek nélkül telik, lehet, hogy emi-
att használtam ezt a szót.
– Hány edzést tudhat maga mö-
gött ma?
– Nem unatkoztam, mert a kon-
diteremben kezdtem, erősítet-
tem, aztán futottam, végül pedig 
célra tartottam egy kicsit a lőál-
lásban.

– Vagyis nem lőtt, csak „megkeres-
te” a 10-est a céltáblán, s azzal né-
zett szembe…
– Valahogy így.
– Gondolom, még a futás is jobban 
esett ennél, mert azt nem csak imi-
tálni kellett.
– Igen, még akkor is, ha az azért 
fárasztó.
– Mennyi futott ma?
– Nem tudom, mert szinte min-
dennap van egynéhány vagy 
éppen több kilométer, s ezek-
ből már olyan sokat eltalpaltam, 
hogy nem számolom. Ott az 

edzéstervem, abban benne van, 
azt az edzőim állították össze, 
megbízom bennük.
– Feltételezem, hogy nélkülük nem 
is tudná teljes odafigyeléssel vé-
gezni az edzésmunkáját. Biztosan 
annyi edzője van, amennyi a tusák 
száma. Elárulná a nevüket? Azért 
kérdem, mert ezek az emberek 
alig-alig kerülnek a nyilvánosság 
elé, legföljebb akkor, ha az adott 
sportoló olimpiai, világ- vagy Euró-
pa-bajnok lesz, pedig más eredmé-
nyekben is benne vannak…
– Jogos, mert tényleg a háttérben 
melóznak, s nem is keveset. Akkor 
felsorolom őket, s örömmel te-
szem. A vívóedzéseimet Halla Pé-
ter irányítja, az úszásomra Kovács 
Gábor figyel, a lovaglás Belapka 
Gáboré, a lövészetemet Tesánsz-
ky Mihály irányítja, a futóedzések 
főnöke pedig Serfőző Sándor. Így 
néz ki a csapatunk.
– Van kedvenc edzője?
– Nincs, mert valamennyien kivá-
ló szakemberek, arról nem beszél-
ve, hogy a legjobbat akarják ne-
kem, a legtöbbet akarják kihozni 
belőlem.
– Érthető, hiszen ez az ő érdekük is.
– Meg aztán, legalábbis képzelet-
ben, ők is ott állnak velem a do-
bogón, mert ha én megérdemlem, 
akkor ők is…
– A versenyeket tekintve tehát 
„uborkák” ezek a hónapok, nem 
kell idegeskedni a pontok, a helye-
zések miatt.
– Nem is baj, feszülök majd még 
eleget azon, hogy ki áll előrébb 
egy-egy versenyen.
– Mivel telt az elmúlt időszak, s 
mi vár önre az elkövetkező hóna-
pokban?
– A novembert teljesen kihagytam, 
pihentem, lazítottam, rám is fért.
– Mondja, ennyi kegyetlenül nehéz 
szezon után ki tud kapcsolni?

– Százszázalékosan nem, mert 
ehhez már túl sok a 22 év, de jól-
esik néha, hogy reggelenként nem 
kell arra ébrednem, hogy irány az 
uszoda vagy a lovarda.
– Arra még nem válaszolt, hogy mi 
lesz a menü a belátható jövőben…
– Ha van ideje, felsorolhatom… 
Január végén hazai fedett pályás 
verseny, aztán jön az egyiptomi vi-
lágkupa-forduló, majd a bulgáriai, 
aztán meg a budapesti Vk-fordu-
ló. Ami a szabadtéri versenyeket 
illeti, május elején lesz a Világku-
pa-forduló itthon, majd május vé-
gén a legfontosabb verseny, a kínai 
világbajnokság következik.
– Utána azért csak kap egy kis 
levegőt…
– Ami a versenyeket illeti, igen, de 
az edzések azok zakatolnak.
– Azt hiszem, az öttusázók életében 
egynapi szünet sincs.
– Pihenésre azért szükség van, 
mert mi sem vagyunk robotok.
– Csalódnék, ha azt mondaná, 
hogy lesz egy hosszabb pihenője…
– Nem kell csalódnia, mert rögtön 
az év elején Ciprusra utazunk, ott 
lesz edzőtábor, hogy utána megint 
itthon folytassuk.
– Egyelőre a mínuszok az urak. 
Hogy viseli?
– Engem ez nem zavar különöseb-
ben, mert hamar bemelegszem, 
akkor meg már teljesen mindegy, 
hogy hány fok van.
– Azt mondta, hogy a 22. alapo-
zását kezdte meg. Kérem, őszin-
tén árulja el: nem unja, nem fá-
sult bele?
– Nem, mert minden edzés más 
és más, meg egyébként is, nekem, 
s azt hiszem, nekünk, élsportolók-
nak, ez az életünk, ami annyi szé-
pet és jót rejt.
– Meg néha csalódást is…
– Ez a sportág is olyan, mint az 
élet…

Hol? Mennyi?

A Dohnányi zeneiskola fúvósegyüttese és szimfonikus zene-
kara január 5-én 18 órakor a Pestszentimrei Sportkastélyban 
tartja újévi hangversenyét. Jegyek 1800 forintos áron vásárol-
hatók a Sportkastélyban, a PIK-ben és az iskolában (Gyöngy-
virág utca 7.).

Kerületi kisokos
Nem várt rosszullét? Magas láz? Tűzeset? Bűncselekmény? Sajnos olykor ezek is 
velejárói lehetnek a karácsonyi, szilveszteri napoknak. Lapunk összegyűjtötte, hogy egy 
nem várt probléma esetén hova lehet segítségért fordulni az ünnepi időszakban.

A kerületben a Thököly úti szakrendelőnél, az Üllői út 468. alatt működik a felnőtt 
orvosi ügyelet. Telefonszám: 290-4182.

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórházhoz (1204 Köves út 2/4.) szintén fordulhatnak sürgős 
esetben a pestszentlőrinc-pestszentimrei lakosok. Telefonszám: 289-6200, Sürgősségi 
Betegellátó Osztály: 289-6367.

A kerületi gyermekeket a területileg illetékes Heim Pál Gyermekkórház látja el (Üllői út 
86., a Nagyvárad térnél). Az ambuláns ügyelet hétköznap este 8 órától másnap reggel 8 
óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig a nap 24 órájában folyamatosan tart. Szükség 
esetén természetesen házhoz is mennek. Telefonszám: 459-9100, 264-7484, 210-0720. 

Az ünnepi időszakban nem ritkán borul lángba az adventi koszorú vagy a karácsony-
fa. A tűzoltóság a 112-es általános segélyhívón vagy a 105-ös telefonszámon érhető el.

A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitánysága az ünnepek idején is 24 órában működik. 
Amennyiben valakinek rendőri segítségre van szüksége, hívja a 112-es vagy a 107-es 
számot.

A rendőrség kérésére közöljük, hogy a téli időjárási és útviszonyok miatt autósként 
és gyalogosként egyaránt a szokásosnál is jobban figyeljünk a közlekedésre. Azt is 
tanácsolják, hogy a vásári forgatagokban, bevásárlóközpontokban fokozottan ügyeljünk 
az értékeinkre. Továbbá: az ünnepek idején fordítsunk még több figyelmet idős vagy 
egyedülálló családtagjainkra, szomszédainkra, akik ilyenkor még inkább igénylik a törő-
dést. Amennyiben veszélyeztetett embertársunkról szerzünk tudomást, haladéktalanul 
értesítsük a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es segélyhívó számon.
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�Jubileumi évet zár a Dohnányi Ernő Zeneiskola, ehhez méltón sűrű 
az intézmény hallgatóiból összeállított zenekarok év végi programja. 
Közben készülnek a 19. újévi hangversenyükre is.

�Összesen tizennégy pestszentlőrinc-pestszentimrei oktatási intézmény vett 
részt a Klímabarát18 program keretében szervezett Klíma Kupa versenyen. 
Az óvodák és iskolák két hónapon keresztül oldottak meg klímavédelem-

hez és fenntarthatósághoz kapcsolódó kihívásokat. Az ünnepélyes díjátadóra 
december 14-én, szombaton került sor a Pestszentimrei Közösségi Házban.

�Ezúttal is számos kellemes program kínálkozik az óév búcsúztatásá-
ra kerületünkben.

�Nem lehet csodálkozni azon, hogy napközben nem sikerült elérni Marosi Ádámot, a kerület 
sportarcát, a Honvédban sportoló öttusázót. Nem, mert neki nem egy sportága van, hanem 
rögtön öt, így szinte reggeltől estig sportpályákon tölti a napjait. Amikor aztán este felvette a te-

lefont az olimpiai bronzérmes kiválóság, megtudtuk, hogy nem véletlenül edzett egész nap: rendkívül 
sűrű év vár rá.
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BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK A VÁROKÉP VALAMENNYI OLVASÓJÁNAK!A  KERÜLET AHOL ÉLÜNK

Lőrinc Center Trafik
1182 Budapest, Üllői út 661.

Ünnepi nyitvatartás:

dec. 24. 6-16 (kedd)
dec. 25-26. 8-20 (szerda-csütörtök)
dec. 27-30. 6-22 (a megszokott 
 nyitvatartás szerint)
dec. 31. 6-18 (kedd)
jan. 1. ZÁRVA (szerda)
jan. 2-től 6-22 (a megszokott 
 nyitva tartás szerint)
 
NYITÁS: 
2020. JAN. 2. 6:00
 
BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG, 
ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNUNK ÖNÖKNEK! 


